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►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1577
av den 21 september 2020
om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och
statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan
(EUT L 361, 30.10.2020, s. 1)

Rättad genom:
►C1

Rättelse, EUT L 11, 14.1.2021, s. 21 (2020/1577)
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▼B
KOMMISSIONENS

GENOMFÖRANDEFÖRORDNIN G
2020/1577

(EU)

av den 21 september 2020
om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om
tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan
Artikel 1
Bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 ska ersättas med texten i
bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla
medlemsstater.
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BILAGA I

KOMBINERADE NOMENKLATUREN
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▼B
INNEHÅLLSFÖRTECKNING

DEL 1 – INLEDANDE BESTÄMMELSER
Avsnitt I – Allmänna bestämmelser
A. Allmänna bestämmelser för tolkning av Kombinerade nomenklaturen
B. Allmänna bestämmelser om tullsatser
C. Allmänna bestämmelser tillämpliga på både nomenklatur och tullsatser

Avsnitt II – Särskilda bestämmelser
A. Varor för vissa kategorier av båtar och andra fartyg samt för borrnings- eller
produktionsplattformar
B. Civila luftfartyg och varor avsedda att användas i civila luftfartyg
C. Farmaceutiska produkter
D. Schablontullsats
E.

Behållare och förpackningsmaterial

F.

Gynnsam behandling i tullhänseende som en följd av varors beskaffenhet

Tecken, förkortningar och symboler
Extra mängdenheter
DEL 2 – TULLTAXAN
Kapitel
Avdelning I
Levande djur; animaliska produkter
1

Levande djur

2

Kött och ätbara slaktbiprodukter

3

Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur

4

Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter av animaliskt
ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

5

Produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon an
nanstans
Avdelning II
Vegetabiliska produkter

6

Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter o.d.; snittblommor och
snittgrönt

7

Grönsaker samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar

8

Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av citrusfrukter eller meloner

9

Kaffe, te, matte och kryddor

10

Spannmål

11

Produkter från kvarnindustrin; malt; stärkelse; inulin; vetegluten
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Kapitel
12

Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse andra frön och frukter; växter
för industriellt eller medicinskt bruk; halm och foderväxter

13

Schellack o.d.; naturliga gummiarter och hartser samt andra växtsafter och
växtextrakter

14

Vegetabiliska flätningsmaterial; vegetabiliska produkter, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans
Avdelning III

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av
sådana fetter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska
vaxer
15

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av
sådana fetter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska
vaxer
Avdelning IV

Beredda livsmedel; drycker, sprit och ättika; tobak samt varor tillverkade
av tobaksersättning
16

Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vatten
djur

17

Socker och sockerkonfektyrer

18

Kakao och kakaoberedningar

19

Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller mjölk; bakverk

20

Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar

21

Diverse ätbara beredningar

22

Drycker, sprit och ättika

23

Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel

24

Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning
Avdelning V
Mineraliska produkter

25

Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och cement

26

Malm, slagg och aska

27

Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bitu
minösa ämnen; mineralvaxer
Avdelning VI
Produkter av kemiska och närstående industrier

28

Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av ädla metal
ler, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper

29

Organiska kemikalier

30

Farmaceutiska produkter

31

Gödselmedel

32

Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat; pigment
och andra färgämnen; lacker och andra målningsfärger; kitt och andra tät
nings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch
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Kapitel
33

Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-, skönhets- och kroppsvårds
medel

34

Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konst
gjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar,
modelleringspastor, så kallad dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips

35

Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer

36

Krut och sprängämnen; pyrotekniska produkter; tändstickor; pyrofora lege
ringar; vissa brännbara produkter

37

Varor för foto- eller kinobruk

38

Diverse kemiska produkter
Avdelning VII
Plaster och plastvaror; gummi och gummivaror

39

Plaster och plastvaror

40

Gummi och gummivaror
Avdelning VIII

Oberedda hudar och skinn, läder, pälsskinn samt varor av dessa material;
sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av
tarmar
41

Oberedda hudar och skinn (andra än pälsskinn) samt läder

42

Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artik
lar; varor av tarmar

43

Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa material
Avdelning IX

Trä och varor av trä; träkol; kork och varor av kork; varor av halm,
esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten
44

Trä och varor av trä; träkol

45

Kork och varor av kork

46

Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten
Avdelning X

Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; papper eller
papp för återvinning (avfall och förbrukade varor); papper och papp
samt varor av papper eller papp
47

Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; papper eller papp
för återvinning (avfall och förbrukade varor)

48

Papper och papp; varor av pappersmassa, papper eller papp

49

Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra produkter från den grafiska
industrin; handskrifter, maskinskrivna texter samt ritningar
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Kapitel
Avdelning XI
Textilvaror
50

Natursilke

51

Ull samt fina eller grova djurhår; garn och vävnader av tagel

52

Bomull

53

Andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn och vävnader av pappersgarn

54

Konstfilament; remsor o.d. av konstfibrer

55

Konststapelfibrer

56

Vadd, filt och bondad duk; specialgarner; surrningsgarn och tågvirke samt
varor av sådana produkter

57

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial

58

Speciella vävnader; tuftade dukvaror av textilmaterial; spetsar; tapisserier;
snörmakeriarbeten; broderier

59

Impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade textilvävnader; textilva
ror för tekniskt bruk

60

Dukvaror av trikå

61

Kläder och tillbehör till kläder, av trikå

62

Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå

63

Andra konfektionerade textilvaror; handarbetssatser; begagnade kläder och
andra begagnade textilvaror; lump
Avdelning XII

Skodon, huvudbonader, paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar,
piskor, ridspön samt delar till sådana artiklar; bearbetade fjädrar samt
varor tillverkade av fjädrar; konstgjorda blommor; varor av människohår
64

Skodon, damasker o.d.; delar till sådana artiklar

65

Huvudbonader och delar till huvudbonader

66

Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor och ridspön samt
delar till sådana artiklar

67

Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av fjädrar eller dun;
konstgjorda blommor; varor av människohår
Avdelning XIII

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material;
keramiska produkter; glas och glasvaror
68

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material

69

Keramiska produkter

70

Glas och glasvaror
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Kapitel
Avdelning XIV
Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller
och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter;
oäkta smycken; mynt
71

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller
och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter;
oäkta smycken; mynt
Avdelning XV
Oädla metaller och varor av oädel metall

72

Järn och stål

73

Varor av järn eller stål

74

Koppar och varor av koppar

75

Nickel och varor av nickel

76

Aluminium och varor av aluminium

77

(Reserverad för eventuell framtida användning i Harmoniserade systemet)

78

Bly och varor av bly

79

Zink och varor av zink

80

Tenn och varor av tenn

81

Andra oädla metaller; kermeter; varor av dessa material

82

Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel metall; delar av oädel
metall till sådana artiklar

83

Diverse varor av oädel metall
Avdelning XVI

Maskiner och apparater samt mekaniska redskap; elektrisk materiel; delar
till sådana varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud,
apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television
samt delar och tillbehör till sådana apparater
84

Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska redskap; delar
till sådana varor

85

Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till sådana
varor; apparater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för in
spelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och
tillbehör till sådana apparater
Avdelning XVII
Fordon, luftfartyg, fartyg och viss transportutrustning

86

Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan
materiel; stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan ma
teriel; mekanisk (inbegripet elektromekanisk) trafiksignaliseringsutrustning
av alla slag

87

Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel, samt delar och
tillbehör till fordon

88

Luftfartyg och rymdfarkoster samt delar till sådana

89

Fartyg samt annan flytande materiel
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Kapitel
Avdelning XVIII
Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och
apparater för mätning, kontroll eller precision, medicinska och kirurgiska
instrument och apparater; ur; musikinstrument; delar och tillbehör till
sådana artiklar
90

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och
apparater för mätning, kontroll eller precision, medicinska och kirurgiska
instrument och apparater; delar och tillbehör till sådana artiklar

91

Ur och delar till ur

92

Musikinstrument; delar och tillbehör till musikinstrument
Avdelning XIX
Vapen och ammunition; delar och tillbehör till vapen och ammunition

93

Vapen och ammunition; delar och tillbehör till vapen och ammunition
Avdelning XX
Diverse varor

94

Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kuddar och liknande
stoppade inredningsartiklar; belysningsarmatur och andra belysningsartiklar,
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med
belysning o.d.; monterade eller monteringsfärdiga byggnader

95

Leksaker, spel och sportartiklar; delar till sådana artiklar

96

Diverse artiklar
Avdelning XXI
Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

97

Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

98

Utförsel av hela industrianläggningar

99

Särskilda KN-nummer

DEL 3 – TAXEBILAGOR
Avdelning I – Jordbruksbilagor
Bilaga 1

Jordbrukskomponenter (EA), tilläggstull på socker (AD S/Z) och
tilläggstull på mjöl (AD F/M)

Bilaga 2

Produkter för vilka ett ingångspris tillämpas

Avdelning II – Förteckning över farmaceutiska ämnen för vilka tullfrihet
tillämpas
Bilaga 3

Förteckning över internationella generiska benämningar (INN)
som fastställts för farmaceutiska ämnen av Världshälsoorganisa
tionen och som är tullfria

Bilaga 4

Förteckning över de prefix och suffix som kombinerade med de
internationella generiska benämningarna i bilaga 3 beskriver de
senares salter, estrar eller hydrater. Dessa salter, estrar och hyd
rater är befriade från tull på villkor att de kan klassificeras under
samma sexsiffriga HS-undernummer som motsvarande INN
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Bilaga 5

Salter, estrar och hydrater av INN vilka inte klassificeras under
samma HS-nummer som motsvarande INN och som är tullfria

Bilaga 6

Förteckning över farmaceutiska mellanprodukter, dvs. samman
sättningar som används för framställning av färdiga farmaceu
tiska produkter och som är tullfria
Avdelning III

Bilaga 7

(Reserverad för eventuell framtida användning i Harmoniserade
systemet)

Avdelning IV – Gynnsam behandling i tullhänseende som en följd av varors
beskaffenhet
Bilaga 8

Varor som är olämpliga som livsmedel (förteckning över denatu
reringsmedel)

Bilaga 9

Intyg

Bilaga 10

Statistiska Taric-nummer
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DEL 1
INLEDANDE BESTÄMMELSER
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AVSNITT I
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
A. Allmänna bestämmelser för tolkning av Kombinerade nomenklaturen
Vid klassificering av varor enligt Kombinerade nomenklaturen ska följande gälla:

1. Benämningarna på avdelningar, kapitel och underavdelningar av kapitel är
endast vägledande. Klassificeringen ska bestämmas med ledning av lydelsen
av HS-numren (med fyrställig sifferkod), av anmärkningarna till avdelningarna
eller kapitlen och, om inte annat föreskrivs i HS-numren eller i anmärkning
arna, med ledning av följande bestämmelser.

2. a) Anges en viss vara i ett HS-nummer ska varan klassificeras enligt detta
HS-nummer även när den är inkomplett eller inte färdigarbetad, under
förutsättning att varan i detta skick har den kompletta eller färdigarbetade
varans huvudsakliga karaktär. En komplett eller färdigarbetad vara (eller en
vara som enligt denna regel ska klassificeras som komplett eller färdig
arbetad), som föreligger i delar som är avsedda att sättas ihop, ska klas
sificeras enligt samma HS-nummer som den hopsatta varan.

b) Anges ett visst material eller ämne i ett HS-nummer ska materialet eller
ämnet klassificeras enligt detta HS-nummer även i blandning eller förening
med andra material eller ämnen. Anges varor av ett visst material eller
ämne i ett HS-nummer ska varor som helt eller delvis består av detta
material eller ämne klassificeras enligt detta HS-nummer. Klassificeringen
av varor som består av mer än ett material eller ämne regleras närmare av
regel 3.

3. När vid tillämpning av regel 2 b, eller i annat fall, två eller flera HS-nummer
kan komma ifråga för en vara gäller följande:

a) Det HS-nummer som har den mest specificerade varubeskrivningen ska
tillämpas framför ett HS-nummer som har en mera allmän varubeskrivning.
När det i var och en av två eller flera HS-nummer anges endast en del av
de material eller ämnen som ingår i en blandning eller i en sammansatt
vara eller endast en del av de artiklar som ingår i en sats för försäljning i
detaljhandeln, ska dock dessa HS-nummer anses ha lika specificerad va
rubeskrivning, även om ett av HS-numren ger en fullständigare eller nog
grannare beskrivning än något av de andra.

b) Blandningar, varor som består av olika material eller är sammansatta av
olika beståndsdelar samt varor i satser för försäljning i detaljhandeln vilka
inte kan klassificeras med ledning av regel 3 a, ska såvitt möjligt klas
sificeras som om de bestod av det material eller den beståndsdel som ger
blandningen, varan eller satsen dess huvudsakliga karaktär.

c) När en vara inte kan klassificeras med ledning av 3 a eller 3 b, ska det HSnummer tillämpas som står sist av de HS-nummer som skäligen kan
komma ifråga.

4. Varor som inte kan klassificeras med ledning av ovanstående, ska klassificeras
enligt det HS-nummer som är tillämpligt för närmast liknande vara.

5. Förutom ovanstående bestämmelser ska följande regler gälla för nedanstående
varor:

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 13
▼B
a) Fodral, etuier och väskor till kameror, musikinstrument, vapen, ritbestick
eller smycken samt liknande förvaringsartiklar som dels är speciellt utfor
made eller inredda för att innehålla ett visst föremål eller en viss sats av
föremål, dels är lämpliga att användas under lång tid och dels föreligger
tillsammans med de föremål för vilka de är avsedda, ska klassificeras
tillsammans med dessa föremål, under förutsättning att de är av sådana
slag som i normala fall försäljs tillsammans med dessa. Denna regel ska
dock inte tillämpas för förvaringsartiklar som ger det hela dess huvud
sakliga karaktär.
b) Om inte annat följer av regel 5 a ska förpackningsmaterial och förpack
ningar (1) i vilka varor är förpackade klassificeras tillsammans med varorna
om de är av sådan typ som normalt används för varan i fråga. Denna regel
behöver dock inte tillämpas när det tydligt framgår att förpackningsmate
rialet eller förpackningen lämpar sig för upprepad användning.
6. Klassificeringen av varor enligt de olika undernumren till ett HS-nummer ska
bestämmas med ledning av undernumrens lydelse, av anmärkningarna till
dessa undernummer och av ovanstående regler i tillämpliga delar, varvid
gäller att endast varubeskrivningar på samma siffernivå ska jämföras med
varandra. Vid tillämpningen av denna regel ska anmärkningarna till den be
rörda avdelningen och det berörda kapitlet också beaktas, om inte omständig
heterna kräver annat.
B. Allmänna bestämmelser om tullsatser
1. De tullsatser som är tillämpliga på importerade varor med ursprung i länder
som är avtalsslutande parter till Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) eller
med vilka Europeiska unionen har avtal som innehåller en klausul om mest
gynnad nation ska vara de konventionella tullsatser som anges i kolumn 3 i
tulltaxan. Om inte omständigheterna kräver annat är dessa konventionella
tullsatser tillämpliga på varor, andra än de som anges ovan, som importeras
från tredje land.
De konventionella tullsatser som återges i kolumn 3 är tillämpliga fr.o.m. den
1 januari 2021.
I de fall då det finns autonoma tullsatser som är lägre än de konventionella
tullsatserna, ska de autonoma tullsatserna, vilka indikeras via en fotnot, till
lämpas.
2. Punkt 1 ska inte tillämpas om särskilda autonoma tullsatser anges i fråga om
varor med ursprung i vissa länder eller om förmånstullsatser är tillämpliga
enligt avtal.
3. Punkterna 1 och 2 hindrar inte medlemsstaterna från att tillämpa andra tull
satser än de som anges i Gemensamma tulltaxan, om tillämpningen av dessa
andra tullsatser är berättigad enligt Europeiska unionens rätt.
4. De tullsatser som är angivna som procentsatser är värdetullsatser.
5. Förkortningen EA innebär att varorna i fråga ska beläggas med en jordbruks
komponent som fastställs enligt bilaga 1.
6. Förkortningen ”AD S/Z” eller ”AD F/M” i kapitlen 17–19 innebär att den
högsta tullsatsen består av en värdetullsats plus en tilläggstullsats för vissa
slag av socker eller för mjöl. Denna tilläggstullsats fastställs enligt bilaga 1.
7. Förkortningen ”€/% vol/hl” i kapitel 22 innebär att en specifik tull, uttryckt i
euro, ska beräknas för varje volymprocent alkohol per hektoliter. Således ska
en dryck som innehåller 40 volymprocent alkohol taxeras på följande sätt:
(1) Med förpackningsmaterial och förpackningar avses alla slag av yttre och inre förpack
ningar, hållare, omslag eller stöd utom transportanordningar (t.ex. transportcontainrar),
presenningar, fästanordningar eller extra transportutrustning. Begreppet förpackning om
fattar inte de förpackningar som avses i den allmänna regeln 5 a.
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— ”1 €/% vol/hl” = € 1 × 40, vilket ger en tull på 40 € per hektoliter, eller
— ”1 €/% vol/hl + 5 €/hl” = € 1 × 40 plus 5 €, vilket ger en tull på 45 € per
hektoliter.
Om dessutom förkortningen ”MIN” för minimivärde anges, t.ex. ”1,6 €/%
vol/hl MIN 9 €/hl”, innebär det att den tull som beräknats med stöd av
ovannämnda bestämmelse ska jämföras med minimitullen, t.ex. ”9 €/hl”,
och att den högsta av dessa två ska tillämpas.
8. Det maximivärde (MAX) som anges i kapitlen 17–19 och 21, t.ex. ”(9 + EA)
MAX (24,2 + AD S/Z)”, innebär att den tull som beräknas genom summering
av 9 % och jordbrukskomponenten (EA) inte får överstiga summan av 24,2 %
och tilläggstullen på socker (”AD S/Z”).
C. Allmänna bestämmelser tillämpliga på både nomenklatur och tullsatser
1. Om inget annat anges, ska de bestämmelser som gäller tullvärde tillämpas för
att fastställa, förutom värdet för bestämmande av värdetullsatser, de värden
som ska användas för att bestämma omfattningen av vissa nummer eller
undernummer.
2. Den tullpliktiga vikten, när det gäller varor som taxeras efter vikt, och den
vikt som används för att fastställa omfattningen av vissa nummer eller under
nummer ska vara följande:
a) Vid angivande av bruttovikt, den sammanlagda vikten av varorna och allt
förpackningsmaterial och annat emballage.
b) Vid angivande av nettovikt eller endast vikt utan precisering, vikten av
själva varorna utan något slag av förpackningsmaterial och annat embal
lage.
3. Motvärdet till euro i nationella valutor för medlemsstater, andra än deltagande
medlemsstater såsom definierat i rådets förordning (EG) nr 974/98 (1) (nedan
kallade icke deltagande medlemsstater), ska fastställas i enlighet med artikel 53
i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (2).
4. Gynnsam behandling i tullhänseende av vissa varor på grund av deras sär
skilda användning:
Om den tillämpliga importtullen enligt ordningen för varor som ska användas
för ett särskilt ändamål inte är lägre än den importtull som annars skulle till
lämpas på varorna, ska dessa varor klassificeras enligt det nummer som gäller
för den särskilda användningen utan att de bestämmelser som avses i arti
kel 254 i förordning (EU) nr 952/2013 tillämpas.
AVSNITT II
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
A. Varor för vissa kategorier av båtar och andra fartyg samt för borrningseller produktionsplattformar
1. Tullsuspension ska medges för varor som är avsedda att ingå i de båtar eller
andra fartyg som anges i följande tabell och som är avsedda att användas för
deras konstruktion, reparation, underhåll eller ombyggnad samt för varor som
är avsedda att användas till montering eller utrustning av sådana båtar och
andra fartyg.
(1) EGT L 139, 11.5.1998, s. 1.
(2) EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.
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2. Tullsuspension ska medges för följande varor:
a) Varor avsedda att användas ombord på borrnings- eller produktionsplatt
formar:
1) stationära, ur nr ex 8430 49 installerade i eller utanför medlemsstaternas
territorialvatten,
2) eller flytande eller nedsänkbara, nr 8905 20,
för deras konstruktion, reparation, underhåll eller ombyggnad samt varor
som är avsedda som utrustning till nämnda plattformar.
Även sådana varor som motorbränsle, oljor och gas, vilka behövs för
driften av maskiner och apparater som inte är avsedda för ständigt bruk
och som inte är en integrerad del av plattformarna och som används
ombord på dessa plattformar för deras konstruktion, reparation, underhåll,
ombyggnad eller utrustning ska också anses vara avsedda att ingå i borr
nings- eller produktionsplattformar.
b) Slangar, rör, kablar och anslutningsdelar som förbinder dessa borrningseller produktionsplattformar med fastlandet.
KN-nr

Varuslag

8901

Kryssningsfartyg, utflyktsbåtar, färjor, lastfartyg, pråmar och liknande fartyg för person- eller
godsbefordran:

8901 10

– Kryssningsfartyg, utflyktsbåtar och liknande fartyg, huvudsakligen avsedda för personbeford

ran; färjor av alla slag:
8901 10 10

– – För öppen sjö

8901 20

– Tankfartyg:

8901 20 10

– – För öppen sjö

8901 30

– Kyl- och frysfartyg, andra än sådana enligt nr 8901 20:

8901 30 10

– – För öppen sjö

8901 90

– Andra fartyg för godsbefordran samt andra fartyg för både person- och godsbefordran:

8901 90 10

– – För öppen sjö

8902 00

Fiskefartyg; fabriksfartyg och andra fartyg för beredning eller konservering av fiskeriproduk
ter:

8902 00 10

– För öppen sjö

8903

Fritidsbåtar och andra fartyg för nöjes- eller sportbruk; roddbåtar och kanoter:
– Andra:

8903 91

– – Segelbåtar, även med hjälpmotor:

8903 91 10

– – – För öppen sjö

8903 92

– – Motorbåtar, andra än sådana med utombordsmotor:

8903 92 10

– – – För öppen sjö
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KN-nr

Varuslag

8904 00

Bogserbåtar och fartyg för påskjutning av andra fartyg:

8904 00 10

– Bogserbåtar

– Fartyg för påskjutning:

8904 00 91

– – För öppen sjö

8905

Fyrskepp, flodsprutor, mudderverk, pontonkranar och andra fartyg i fråga om vilka förflytt
ningen är av underordnad betydelse i förhållande till deras huvuduppgift; flytdockor; flytande
eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplattformar:

8905 10

– Mudderverk:

8905 10 10

– – För öppen sjö

8905 90

– Andra slag:

8905 90 10

– – För öppen sjö

8906

Andra farkoster, inbegripet krigsfartyg och andra livbåtar än roddbåtar:

8906 10 00

– Krigsfartyg

8906 90

– Andra slag:

8906 90 10

– – För öppen sjö

3. Tullsuspension ska gälla enligt villkoren i tillämpliga Europeiska unionens
bestämmelser i fråga om tullkontroll av sådana varors användning.
B. Civila luftfartyg och varor avsedda att användas i civila luftfartyg
1. Tullbefrielse gäller för
— civila luftfartyg,
— vissa varor avsedda att användas i civila luftfartyg och att införlivas med
sådana under deras tillverkning, reparation, underhåll, ombyggnad, modi
fiering eller omformning,
— markträningsapparater för civil flygutbildning samt delar till dessa.
Dessa varor omfattas av de nummer som förtecknas i tabellerna i punkt 5.
2. Vid tillämpning av punkt 1 första och andra strecksatserna ska med uttrycket
civila luftfartyg avses andra luftfartyg än de som används i medlemsstaterna
inom försvarsmakten eller liknande och som är försedda med militär eller
icke-civil beteckning.
3. Vid tillämpning av punkt 1 andra strecksatsen ska uttrycket avsedda att an
vändas i civila luftfartyg innefatta varor avsedda att användas i marktränings
apparater för civil flygutbildning.
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4. För tullbefrielse erfordras att de villkor som anges i Europeiska unionens
relevanta bestämmelser i fråga om tullkontroll av hur dessa varor används
är uppfyllda (se artikel 254 i förordning (EU) nr 952/2013).
Dessa villkor ska emellertid inte gälla om civila luftfartyg enligt undernumren
8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40 vederbörligen införts i en med
lemsstats eller ett tredje lands register, i enlighet med konventionen angående
internationell civil luftfart av den 7 december 1944 och då det i deklarationen
för övergång till fri omsättning hänvisas till relevant registreringsbevis.
Bestämmelserna i punkt C.4 i den Kombinerade nomenklaturens inledande
bestämmelser, Avsnitt I – Allmänna bestämmelser, ska gälla i tillämpliga
delar.
5. Varor som kan komma i fråga för tullbefrielse omfattas av följande nummer:
3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10,
8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411,
8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19,
8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10,
8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82,
8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81,
8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8479 90,
8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90,
8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31,
8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30,
8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40,
8518 50, 8519 81, 8521 10, 8526, 8528 52, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20,
8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30,
8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9025,
9029 20 38, 9030 31, 9030 33, 9030 89, 9032, 9104.
För följande undernummer ska tullbefrielse för användning i civila luftfartyg
endast beviljas för de varor som anges i kolumn 2:

Undernummer

Varuslag

3917 21 90, 3917 22 90,
3917 23 90, 3917 29 00,
3917 31, 3917 33, 3917 39 00,
7413 00, 8307 10, 8307 90

Försedda med kopplingsanordningar

4008 29

Profilerade stänger och strängar, avpassade

4009 12, 4009 22, 4009 32,
4009 42

Sådana som är lämpliga till rörledningar för gaser eller vätskor

3926 90, 4016 10, 4016 93,
4016 99

För tekniska ändamål

4504 90

Packningar, tätningar o.d.

6812 80

Andra än kläder och tillbehör till kläder samt skodon och huvudbonader, pap
per, papp och filt, tätningar av hoppressade asbestfibrer, i ark eller rullar

6813 20, 6813 81, 6813 89

På basis av asbest eller andra mineraliska ämnen

7007 21

Vindrutor utan inramning

7322 90

Varmluftgeneratorer och varmluftsfördelare (med undantag av delar därtill)

7324 90

Sanitetsgods (med undantag av delar därtill)

7608 10, 7608 20

Försedda med kopplingsanordningar, sådana som är lämpliga till rörledningar
för gaser eller vätskor
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Undernummer

Varuslag

8108 90

Rör med röranslutningar, och lämpliga för rörledningar för gas eller vätskor

8415 90

För luftkonditioneringsapparater enligt nr 8415 81, 8415 82 eller 8415 83

8419 90

Delar till värmeväxlare

8479 89

Hydropneumatiska batterier; mekaniska reverseranordningar för jetmotorer; spe
ciella toaletter; luftfuktnings- och luftavfuktningsapparater; icke-elektriska
skruvmekanismer; icke-elektriska startmotorer; pneumatiska startapparater för
turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbinmotorer; icke-elektriska
vindrutetorkare; icke-elektriska apparater för propellerinställ-ning

8501 20, 8501 40

Med en uteffekt av mer än 735 W men högst 150 kW

8501 31

Motorer med en uteffekt av mer än 735 W, likströmsgeneratorer

8501 33

Motorer med en uteffekt av högst 150 kW samt generatorer

8501 34

Generatorer med en uteffekt av mer än 375 kW

8501 51

Med en uteffekt av mer än 735 W

8501 53

Med en uteffekt av högst 150 kW

8516 80 20

Endast sammanbyggda med en enkel isolerstomme och elektriska anslutnings
kontakter, för förhindrande av isbildning eller för avisning

8522 90

Komponenter till apparater enligt nr 8519 81 bestående av två eller flera inbör
des förbundna delar eller komponenter

8529 90

Komponenter till apparater enligt nr 8526 bestående av två eller flera inbördes
förbundna delar eller komponenter

8536 70

Kopplingsdon av plast för optiska fibrer eller för knippen eller kablar av optiska
fibrer

8543 70 04, 8543 70 90

Färdskrivare, elektriska synkronisatorer och omvandlare; avfrostnings- och
avimningsanordningar med elektriska motstånd

8803 90 90

Inbegripet segelflygplan

9020 00

Inte delar

9029 10

Elektriska eller elektroniska varvräknare

9029 90

Till varvräknare, hastighetsmätare och takometrar

9109 10, 9109 90

Med en bredd eller diameter av högst 50 mm

9405 10, 9405 60

Av plast eller av oädel metall

9405 92, 9405 99

Av plast eller av oädel metall, till artiklar enligt nr 9405 10 eller 9405 60

6. De varor som anges under punkt 5 införs i Taric med undernummer och med
en fotnot med följande lydelse: ”För tillämpning av detta nummer erfordras att
villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se ar
tikel 254 i förordning (EU) nr 952/2013)”.
För undernumren 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40 ska fotnoten
dock ha följande lydelse:
”För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unio
nens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i förordning (EU) nr
952/2013). Dessa villkor ska inte gälla om civila luftfartyg vederbörligen
införts i en medlemsstats eller ett tredje lands register, i enlighet med kon
ventionen angående internationell civil luftfart av den 7 december 1944 och
då det i deklarationen för övergång till fri omsättning hänvisas till relevant
registreringsbevis.”
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C. Farmaceutiska produkter
1. Tullbefrielse gäller för farmaceutiska produkter av följande kategorier:
1) De farmaceutiska ämnen som omfattas av CAS RN (Chemical Abstracts
Service Registry Numbers) och de internationella generiska benämningar
(INN) som förtecknas i bilaga 3.
2) De salter, estrar eller hydrater av INN som betecknas genom en kombina
tion av INN i bilaga 3 och prefix eller suffix i bilaga 4, under förutsättning
att dessa produkter kan klassificeras enligt samma sexsiffriga HS-under
nummer som motsvarande INN.
3) De salter, estrar eller hydrater av INN som förtecknas i bilaga 5 och inte
kan klassificeras enligt samma sexsiffriga HS-undernummer som motsva
rande INN.
4) De farmaceutiska mellanprodukter som förtecknas i bilaga 6, identifierbara
genom ett kemiskt namn och ett CAS RN, och av sådana slag som an
vänds för framställning av färdiga farmaceutiska produkter.
2. Särskilda fall:
1) INN omfattar endast de ämnen vilka är upptagna i förteckningen över
rekommenderade och föreslagna INN som publiceras av Världshälsoorga
nisationen (WHO). När antalet ämnen som omfattas av INN är färre än de
som omfattas av CAS RN, kan endast de ämnen som omfattas av INN
komma i fråga för tullbefrielse.
2) När en produkt i bilaga 3 eller 6 identifieras med hjälp av ett CAS RN
som motsvarar en specifik isomer, kan endast denna isomer beviljas tull
befrielse.
3) De dubbelderivat (salter, estrar eller hydrater) av INN, som betecknas
genom en kombination av INN i bilaga 3 och prefix eller suffix i bilaga
4 omfattas av tullbefrielsen, under förutsättning att dessa produkter kan
klassificeras enligt samma sexsiffriga HS-undernummer som motsvarande
INN.
Exempel: alaninmetylester, hydroklorid.
4) Om en INN i bilaga 3 är ett salt (eller en ester) omfattas inget annat salt
(ingen annan ester) av den syra som motsvarar den INN det gäller av
tullbefrielse.
Exempel: oxprenoatkalium (INN): tullfri,
oxprenoatnatrium: inte tullfri.
D. Schablontullsats
1. Tull ska debiteras enligt en schablonvärdetullsats på 2,5 % av värdet för varor
— i sändningar som skickas från en privatperson till en annan, eller
— i en resandes personliga reseutrustning,
under förutsättning att införseln av dessa varor inte sker i kommersiellt syfte.
Denna schablontullsats på 2,5 % ska tillämpas förutsatt att det verkliga värdet
av de importtullbelagda varorna inte överskrider 700 € per sändning eller per
resande.
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En sådan schablontulltaxering får inte tillämpas på varor för vilka tullsatsen i
tulltaxan är ”Fri” eller på varor enligt kapitel 24 som ingår i en sändning eller
i en resandes personliga reseutrustning i kvantiteter som överstiger de som
fastställs i artikel 27 eller artikel 41 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av
den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tull
befrielse (1).
2. Införsel av varor ska inte anses ske i kommersiellt syfte om följande gäller:
a) Varorna ska ingå i sändningar som sänds av en privatperson till en annan
och dessa sändningar
— ska vara av tillfällig natur,
— ska innehålla varor enbart avsedda för mottagarens eller dennes familjs
personliga bruk och varornas art eller mängd ska inte tyda på något
kommersiellt syfte,
— ska sändas till mottagaren av avsändaren utan någon som helst betal
ning.
b) Varorna ska ingå i resandes personliga reseutrustning och införseln
— ska vara av tillfällig natur, och
— ska omfatta uteslutande varor för resandes eller deras familjers person
liga bruk eller varor som är avsedda som gåvor, och varornas art eller
mängd ska inte tyda på något kommersiellt syfte.
3. Schablontullsatsen ska inte tillämpas på varor som införs enligt de villkor som
anges i punkterna 1 och 2 om den berättigade personen, innan schablontullsats
har tillämpats på varorna, har begärt att de ska beläggas med de tullar som är
tillämpliga på varorna. Alla varorna i sändningen ska då taxeras enligt de
importtullar som är tillämpliga på dem, med beaktande av den tullfria införsel
som föreskrivs enligt artiklarna 25–27 och 41 i förordning (EG) nr 1186/2009.
I första stycket avses med importtullar både tullar och avgifter med motsva
rande verkan och andra avgifter vid import enligt den gemensamma jordbruks
politiken eller enligt särskilda arrangemang för vissa varor som tillverkats
genom bearbetning av jordbruksprodukter.
4. Icke deltagande medlemsstater får avrunda det belopp som blir resultatet vid
omräkning av beloppet 700 € till nationella valutor.
5. Icke deltagande medlemsstater får behålla motsvarigheten i nationell valuta till
beloppet 700 € oförändrat, om vid den årliga kursjustering som anges i
artikel 53 i förordning (EU) nr 952/2013, omräkningen av detta belopp,
före den avrundning som anges i punkt 4, resulterar i en ändring av beloppet
i nationell valuta som är mindre än 5 % eller i en sänkning av beloppet.
E. Behållare och förpackningsmaterial
Följande bestämmelser är tillämpliga på sådana behållare och sådant förpack
ningsmaterial som avses i de allmänna tolkningsreglerna 5 a och 5 b och som
börjar omsättas fritt vid samma tidpunkt som de varor behållarna innehåller eller
presenteras tillsammans med:
(1) EUT L 324, 10.12.2009, s. 23.
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1. När behållare och förpackningsmaterial klassificeras tillsammans med varorna
enligt bestämmelserna i den allmänna tolkningsregeln 5 ska de
a) tullbeläggas enligt samma tullsats som varorna
— om dessa varor är belagda med värdetull, eller
— om de ska inbegripas i varornas tullpliktiga vikt,
b) införas tullfritt
— om varorna är tullfria,
— om varorna är tullpliktiga på annat sätt än enligt vikt eller värde, eller
— om behållarna och förpackningsmaterialet inte ska inbegripas i varornas
tullpliktiga vikt.
2. Om behållare och förpackningsmaterial som omfattas av bestämmelserna i
punkt 1 a och 1 b ovan innehåller eller presenteras med varor med flera olika
varubeskrivningar i tulltaxan ska, när behållarna och förpackningsmaterialets
tullpliktiga vikt eller värde bestäms, deras vikt och värde fördelas på alla varor
i förhållande till vikten eller värdet av var och en av dessa varor.
F. Gynnsam behandling i tullhänseende som en följd av varors beskaffenhet
1. Följande varor kan på vissa villkor beviljas gynnsam behandling i tullhänse
ende som en följd av sin beskaffenhet:
— Vissa varor som är olämpliga som livsmedel.
— Vissa utsäden.
— Okonfektionerad siktduk.
— Vissa bordsdruvor, tobakstyper och nitrater.
Dessa varor omfattas av undernummer (1) med en fotnot med följande lydelse:
”För tillämpning av detta undernummer erfordras att villkoren i avsnitt II F i
de inledande bestämmelserna är uppfyllda” eller ”För denna gynnsamma be
handling i tullhänseende erfordras att de formaliteter och villkor som fastställs
i avsnitt II F i de inledande bestämmelserna är uppfyllda”.
2. De som livsmedel olämpliga varor för vilka gynnsam behandling i tullhänse
ende kan beviljas som en följd av deras beskaffenhet förtecknas i bilaga 8,
tillsammans med de undernummer enligt vilka de klassificeras och med be
nämningarna på och kvantiteterna av de denatureringsmedel som används.
Sådana varor ska anses som olämpliga som livsmedel om de blandas homo
gent med denatureringsmedlet och det inte är ekonomiskt lönsamt att separera
varorna från denatureringsmedlet.
3. Följande varor kan klassificeras enligt de relevanta undernumren för utsäde,
under förutsättning att de uppfyller villkoren i Europeiska unionens särskilda
bestämmelser:
(1) Följande undernummer och Taric-nummer berörs: 0408 11 20, 0408 19 20,
0408 99 20, 0701 10 00, 0712 90 11, 0806 10 10, 1001 91 10, 1005 10 13,
1005 10 18, 1006 10 10, 1007 10 10, 1106 20 10, 1201 10 00, 1202 30 00,
1205 10 10, 1206 00 10, 1207 21 00, 1207 40 10, 1207 50 10, 1207 91 10,
2401 10 35, 2401 10 85, 2401 10 95, 2401 20 35, 2401 20 85, 2401 20 95,
3102 50 00 10, 3105 90 20 10, 3105 90 80 10, 3502 11 10, 3502 19 10,
3502 90 20, 5911 20 00.

0408 91 20,
1005 10 15,
1204 00 10,
1207 99 20,
2501 00 51,
3502 20 10,
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— Sockermajshybrider, spält, majshybrider, ris och sorghumhybrider för ut
säde: rådets direktiv 66/402/EEG (1).
— Utsädespotatis: rådets direktiv 2002/56/EG (2).
— Oljeväxtfrön och
2002/57/EG (3).

oljehaltiga

frukter

för

utsäde:

rådets

direktiv

För sådana slag av sockermajshybrider, spält, majshybrider, ris, sorghum
hybrider, oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter för vilka jordbruksbestämmel
serna inte är tillämpliga kan gynnsam behandling i tullhänseende som en följd
av varors beskaffenhet dock beviljas enbart om det klart påvisas att varorna är
avsedda att användas som utsäde.
4. Gynnsam behandling i tullhänseende kan beviljas för okonfektionerad siktduk,
under förutsättning att den är försedd med outplånliga märken som gör att den
identifieras såsom avsedd för siktning eller liknande industriellt bruk.
5. Gynnsam behandling i tullhänseende kan beviljas för vissa bordsdruvor, to
bakstyper eller nitrater, under förutsättning att ett vederbörligen påtecknat
intyg företes. De bestämmelser som är tillämpliga och förlagor för intyg finns
i bilaga 9.

(1) EGT P 125, 11.7.1966, s. 2309.
(2) EGT L 193, 20.7.2002, s. 60.
(3) EGT L 193, 20.7.2002, s. 74.
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▼B
TECKEN, FÖRKORTNINGAR OCH SYMBOLER
★

avser nya nummer

■

avser nummer använda föregående år men med annan omfatt
ning

AD F/M

tilläggstull på mjöl

AD S/Z

tilläggstull på socker

b/f

flaska

cm/s

centimeter per sekund

EA

jordbrukskomponent

€

euro

INN

internationell generisk benämning

INNM

modifierad internationell generisk benämning

ISO

Internationella standardiseringsorganisationen

Kbit

1 024 bitar

kg/br

kilogram bruttovikt

kg/net

kilogram nettovikt

kg/net eda

kilogram avrunnen nettovikt

kg/net mas

kilogram, netto torrsubstans

MAX

maximum

Mbit

1 048 576 bitar

MIN

minimum

ml/g

milliliter per gram

mm/s

millimeter per sekund

RON

Research octane number

Anmärkning:
HS-nummer som är satt inom hakparentes i kolumn 1 i tulltaxan har upphört att
gälla (t.ex. nr [1519]). I en bilaga till tulltaxan innebär hakparenteser kring
bilagans referens att innehållet i den bilagan har utgått (t.ex. [Bilaga 7]).
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EXTRA MÄNGDENHETER
c/k

karat (1 karat = 2 × 10–4 kg)

ce/el

antal celler

ct/l

lastförmåga i ton (1)

g

gram

gi F/S

gram klyvbara isotoper

kg H2O2

kilogram väteperoxid

kg K2O

kilogram kaliumoxid

kg KOH

kilogram kaliumhydroxid

kg met.am.

kilogram metylaminer

kg N

kilogram kväve

kg NaOH

kilogram natriumhydroxid (kaustik soda)

kg/net eda

kilogram avrunnen nettovikt

kg P2O5

kilogram fosforpentaoxid

kg 90 % sdt

kilogram torrvikt (med torrvikt avses varans vikt vid en beräk
nad vattenhalt av 10 %)

kg U

kilogram uran

1 000 kWh

tusen kilowattimmar

l

liter

l alc. 100 %

liter ren (100 %) alkohol

m

meter

m2

kvadratmeter

m3

kubikmeter

1 000 m3

tusen kubikmeter

pa

antal par

p/st

styck

100 p/st

hundra styck

1 000 p/st

tusen styck

TJ

terajoule (total värmeenergi)

—

ingen extra mängdenhet

(1) Med lastförmåga i ton (ct/l) avses ett fartygs lastförmåga uttryckt i ton, med undantag för
fartygets förråd (bränsle, utrustning, proviant osv.). Även besättning och passagerare och
deras tillhörigheter är undantagna.

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 25
▼B

DEL 2
TULLTAXAN
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▼B
AVDELNING I
LEVANDE DJUR; ANIMALISKA PRODUKTER
Anmärkningar
1. Om inte annat föreskrivs ska i denna avdelning ett omnämnande av ett visst
djursläkte eller en viss djurart också avse unga djur av det släktet eller den
arten.
2. Om inte annat föreskrivs ska i hela tulltaxan med torkade produkter också
avses produkter som har dehydratiserats, evaporerats eller frystorkats.
KAPITEL 1
LEVANDE DJUR
Anmärkning
1. Detta kapitel omfattar alla levande djur utom
a) fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur enligt nr
0301, 0306, 0307 eller 0308,
b) kulturer av mikroorganismer och andra produkter enligt nr 3002,
c) djur enligt nr 9508.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

p/st

Fri

p/st

0101

Levande hästar, åsnor, mulor och mulåsnor:
– Hästar:

0101 21 00

– – Renrasiga avelsdjur (1)

0101 29

– – Andra:

0101 29 10

– – – För slakt (2)

0101 29 90

– – – Andra

11,5

p/st

0101 30 00

– Åsnor

7,7

p/st

0101 90 00

– Andra

10,9

p/st

0102

Levande nötkreatur och andra oxdjur:
– Nötkreatur:

0102 21

– – Renrasiga avelsdjur (3):

0102 21 10

– – – Kvigor (hondjur som inte har kalvat)

Fri

p/st

0102 21 30

– – – Kor

Fri

p/st

0102 21 90

– – – Andra

Fri

p/st

0102 29

– – Andra:

0102 29 05

– – – Av undersläktet Bibos eller av undersläktet Poephagus

Fri

p/st

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se Europapar
lamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 (EUT L 171, 29.6.2016, s. 66); kommissionens genomförandeförordning (EU)
2017/717 (EUT L 109, 26.4.2017, s. 9); kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/602 (EUT L 139, 4.5.2020, s. 1);
kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 (EUT L 59, 3.3.2015, s. 1)).
(2) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
(3) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se Europapar
lamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 (EUT L 171, 29.6.2016, s. 66); kommissionens genomförandeförordning (EU)
2017/717 (EUT L 109, 26.4.2017, s. 9); kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/602 (EUT L 139, 4.5.2020, s. 1);
kommissionens förordning (EG) nr 133/2008 (EUT L 41, 15.2.2008, s. 11)).
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

10,2 + 93,1 €/
100 kg/net (1)

p/st

10,2 + 93,1 €/
100 kg/net

p/st

10,2 + 93,1 €/
100 kg/net (1)

p/st

10,2 + 93,1 €/
100 kg/net

p/st

10,2 + 93,1 €/
100 kg/net (1)

p/st

10,2 + 93,1 €/
100 kg/net

p/st

10,2 + 93,1 €/
100 kg/net (1)

p/st

10,2 + 93,1 €/
100 kg/net

p/st

10,2 + 93,1 €/
100 kg/net (1)

p/st

10,2 + 93,1 €/
100 kg/net

p/st

10,2 + 93,1 €/
100 kg/net (1)

p/st

Fri

p/st

10,2 + 93,1 €/
100 kg/net

p/st

Fri

p/st

Fri

p/st

– – – Andra:

0102 29 10

– – – – Med en vikt av högst 80 kg

– – – – Med en vikt högre än 80 kg men högst 160 kg:

0102 29 21
0102 29 29

– – – – – För slakt

– – – – – Andra

– – – – Med en vikt högre än 160 kg men högst 300 kg:

0102 29 41
0102 29 49

– – – – – För slakt

– – – – – Andra

– – – – Med en vikt högre än 300 kg:
– – – – – Kvigor (hondjur som inte har kalvat):

0102 29 51
0102 29 59

– – – – – – För slakt

– – – – – – Andra

– – – – – Kor:

0102 29 61
0102 29 69

– – – – – – För slakt

– – – – – – Andra

– – – – – Andra:

0102 29 91
0102 29 99

– – – – – – För slakt

– – – – – – Andra

– Bufflar:

0102 31 00

– – Renrasiga avelsdjur (2)

0102 39

– – Andra:

0102 39 10

– – – Tamboskap

0102 39 90

– – – Andra

0102 90

– Andra:

0102 90 20

– – Renrasiga avelsdjur (2)

(1) WTO-tullkvoter.
(2) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se Europapar
lamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 (EUT L 171, 29.6.2016, s. 66); kommissionens genomförandeförordning (EU)
2017/717 (EUT L 109, 26.4.2017, s. 9); kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/602 (EUT L 139, 4.5.2020, s. 1);
kommissionens förordning (EG) nr 133/2008 (EUT L 41, 15.2.2008, s. 11)).
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

10,2 + 93,1 €/
100 kg/net

p/st

Fri

p/st

Fri

p/st

41,2 €/
100 kg/net

p/st

Fri

p/st

35,1 €/
100 kg/net

p/st

41,2 €/
100 kg/net

p/st

Fri

p/st

Fri

p/st

80,5 €/
100 kg/net (3)

p/st

80,5 €/
100 kg/net (3)

p/st

3,2

p/st

80,5 €/
100 kg/net (3)

p/st

– – Andra:

0102 90 91

– – – Tamboskap

0102 90 99

– – – Andra

0103

Levande svin:

0103 10 00

– Renrasiga avelsdjur (1)
– Andra:

0103 91

– – Vägande mindre än 50 kg:

0103 91 10

– – – Tamsvin

0103 91 90

– – – Andra

0103 92

– – Vägande 50 kg eller mer:
– – – Tamsvin:

0103 92 11

– – – – Suggor som fått grisar minst en gång och som väger minst

160 kg
0103 92 19

– – – – Andra

0103 92 90

– – – Andra slag

0104

Levande får och getter:

0104 10

– Får:

0104 10 10

– – Renrasiga avelsdjur (2)
– – Andra:

0104 10 30
0104 10 80

– – – Lamm (upp till ett år gamla)

– – – Andra

0104 20

– Getter:

0104 20 10

– – Renrasiga avelsdjur (2)

0104 20 90

– – Andra

0105

Levande fjäderfä, nämligen höns av arten Gallus domesticus,
ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns:
– Vägande högst 185 g:

0105 11

– – Höns av arten Gallus domesticus:

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se Europapar
lamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 (EUT L 171, 29.6.2016, s. 66); kommissionens genomförandeförordning (EU)
2017/717 (EUT L 109, 26.4.2017, s. 9); kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/602 (EUT L 139, 4.5.2020, s. 1)).
2
( ) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se Europapar
lamentets och rådets förordning (EU) 2016/1012 (EUT L 171, 29.6.2016, s. 66); kommissionens genomförandeförordning (EU)
2017/717 (EUT L 109, 26.4.2017, s. 9); kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/602 (EUT L 139, 4.5.2020, s. 1);
kommissionens förordning (EG) nr 874/96 (EGT L 118, 15.5.1996, s. 12)).
(3) WTO-tullkvoter.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

– – – Kycklingar av honkön för avel och fortplantning:

0105 11 11

– – – – Värphöns

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

– – – – Andra

52 €/1 000 p/st

p/st

– – – Andra:

0105 11 91

– – – – Värphöns

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

– – – – Andra

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

– – Kalkoner

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 13 00

– – Ankor

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 14 00

– – Gäss

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 15 00

– – Pärlhöns

52 €/1 000 p/st

p/st

20,9 €/
100 kg/net

p/st

32,3 €/
100 kg/net

p/st

31,6 €/
100 kg/net

p/st

23,8 €/
100 kg/net

p/st

34,5 €/
100 kg/net

p/st

Fri

p/st

Fri

p/st

Fri

p/st

– Andra slag:

0105 94 00

– – Höns av arten Gallus domesticus

0105 99

– – Andra:

0105 99 10

– – – Ankor

0105 99 20
0105 99 30
0105 99 50
0106

– – – Gäss

– – – Kalkoner

– – – Pärlhöns

Andra levande djur:
– Däggdjur:

0106 11 00

– – Primater

0106 12 00

– – Valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Ceta

cea); manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sire
nia); sälar, sjölejon och valrossar (däggdjur av underord
ningen Pinnipedia)
0106 13 00

– – Kameler och andra kameldjur (Camelidae)

0106 14

– – Kaniner och harar:

0106 14 10

– – – Tamkaniner

3,8

p/st

0106 14 90

– – – Andra

Fri

—

0106 19 00

– – Andra

Fri

—

0106 20 00

– Reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor)

Fri

p/st

Fri

p/st

Fri

p/st

– Fåglar:

0106 31 00

– – Rovfåglar

0106 32 00

– – Papegojfåglar (inbegripet papegojor, parakiter, arapapego

jor och kakaduor)
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

p/st

0106 33 00

– – Strutsar; emuer (Dromaius novaehollandiae)

0106 39

– – Andra:

0106 39 10

– – – Duvor

6,4

p/st

0106 39 80

– – – Andra

Fri

—

0106 41 00

– – Bin

Fri

—

0106 49 00

– – Andra

Fri

—

0106 90 00

– Andra

Fri

—

– Insekter:
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KAPITEL 2
KÖTT OCH ÄTBARA SLAKTBIPRODUKTER
Anmärkning
1. Detta kapitel omfattar inte
a) produkter av sådana slag som är nämnda i nr 0201–0208 och 0210, otjän
liga eller olämpliga som livsmedel,
b) tarmar, blåsor och magar av djur (nr 0504) samt djurblod (nr 0511 eller
3002),
c) animaliskt fett, annat än produkter enligt nr 0209 (kapitel 15).
Kompletterande anmärkningar
1. A. I nr 0201 och 0202 gäller följande:
a) Med ”hela slaktkroppar av nötkreatur eller andra oxdjur” enligt nr
0201 10 och 0202 10 förstås hela slaktkroppar av slaktade djur, som är
avblodade, urtagna och utan hud, med eller utan huvud, med eller utan
fötter och med eller utan andra delar. Om slaktkropparna importeras
utan huvud, ska detta vara avskuret från kroppen mellan atlaskotan
och skallbenet. Om slaktkropparna importeras utan fötter, ska dessa ha
skurits av vid den övre eller nedre fotleden. Med hel slaktkropp förstås
även den främre delen av slaktkroppen med samtliga ben, hals och
bog, med mer än tio par revben.
b) Med ”halva slaktkroppar av nötkreatur eller andra oxdjur” enligt nr
0201 10 och 0202 10 förstås produkter erhållna genom symmetrisk
delning av en hel slaktkropp genom mitten av varje hals-, bröst-, ländoch korskota och genom mitten av bröstbenet och bäckenbensfogen.
Med halv slaktkropp förstås även den främre delen av den halva slakt
kroppen med samtliga ben, hals och bog, med mer än tio revben.
c) Med ”kompenserade kvartsparter” enligt
0202 20 10 förstås varor bestående av

nr

0201 20 20

och

— framkvartsparter med samtliga ben, hals och bog, med tio revben
och bakkvartsparter med samtliga ben och den bakre och den
främre delen av lårklumpen med tre revben, eller
— framkvartsparter med samtliga ben, hals och bog, med fem revben,
med hela kållappen och bringan och bakkvartsparter med samtliga
ben och den bakre och den främre delen av lårklumpen med åtta
avskurna revben.
Framkvartsparter och bakkvartsparter som utgör ”kompenserade
kvartsparter” ska uppvisas för tullen samtidigt och i samma antal
och den sammanlagda vikten av framkvartsparterna ska vara den
samma som bakkvartsparternas sammanlagda vikt. Emellertid tillåts
en skillnad mellan vikten av sändningens två delar om den inte över
stiger 5 % av vikten av den tyngsta delen (framkvartsparter eller
bakkvartsparter).
d) Med ”sammanhängande framkvartsparter” enligt nr 0201 20 30 och
0202 20 30 förstås den främre delen av en slaktkropp med samtliga
ben, hals och bog, med minst fyra och högst tio par revben (de fyra
första paren revben ska vara hela, medan de övriga kan vara avskur
na), med eller utan tunnbringa.
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e) Med ”avskilda framkvartsparter” enligt nr 0201 20 30 och 0202 20 30
förstås den främre delen av en halv slaktkropp med samtliga ben, hals
och bog med minst fyra och högst tio revben (de fyra första revbenen
ska vara hela, medan de övriga kan vara avskurna), med eller utan
tunnbringa.

f) Med ”sammanhängande bakkvartsparter” enligt nr 0201 20 50 och
0202 20 50 förstås den bakre delen av en slaktkropp med samtliga
ben och den bakre och den främre delen av lårklumpen, inbegripet
filén, med minst tre par hela eller avskurna revben, med eller utan
lägg och med eller utan tunnbringa.

g) Med ”avskilda bakkvartsparter” enligt nr 0201 20 50 och 0202 20 50
förstås den bakre delen av en halv slaktkropp med samtliga ben och
den bakre och den främre delen av lårklumpen, inbegripet filén, med
minst tre hela eller avskurna revben, med eller utan lägg och med eller
utan tunnbringa.

h) 1. Med styckningsdelar av framkvartspart eller sida benämnda ”crop”
och ”chuck and blade” enligt nr 0202 30 50 förstås ryggstycket av
framkvartsparten, inbegripet den övre delen av bogen, som erhålls
från en framkvartspart med minst fyra och högst tio revben genom
att lägga ett snitt efter en linje genom den punkt där det första
revbenet är fäst vid den första bröstkotan till mellangärdets början
vid det tionde revbenet.

2. Med styckningsdelar av framkvartspart eller sida benämnda ”bris
ket” enligt nr 0202 30 50 förstås den nedre delen av framkvarts
parten med bringans nedre del.

B. Produkter som omfattas av kompletterande anmärkning 1 A a till g till
detta kapitel kan uppvisas med eller utan ryggrad.

C. Vid fastställandet av antalet hela eller avskurna revben som nämns i
kompletterande anmärkning 1 A, ska hänsyn endast tas till dem som
hänger samman med ryggraden. Om ryggraden avlägsnats, ska hänsyn
endast tas till de hela eller avskurna revben som i annat fall skulle ha
varit sammanhängande med ryggraden.

2. A. I nr 0203 och 0210 gäller följande:

a) Med ”hela eller halva slaktkroppar” enligt nr 0203 11 10 och
0203 21 10 förstås slaktkroppar av slaktade tamsvin, som är avblodade
och urtagna och från vilka borsten och klövarna har tagits bort. Halva
slaktkroppar erhålls av hela slaktkroppar genom delning genom varje
hals-, bröst-, länd-, och korskota, genom eller längs bröstbenet och
bäckenbensfogen. Hela eller halva slaktkroppar kan förekomma med
eller utan huvud, med eller utan käkar, fötter, ister, njurar, svans eller
mellangärde. Halva slaktkroppar kan förekomma med eller utan rygg
märg, hjärna och tunga. Hela och halva slaktkroppar av suggor kan
förekomma med eller utan juver.

b) Med ”skinka” enligt nr 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 och
0210 11 31 förstås den bakre (kaudala) delen av den halva slaktkrop
pen med ben, med eller utan fot, lägg, svål och underhudsfett.

Skinkan är skild från resten av den halva slaktkroppen så att den som
mest omfattar den sista ländkotan.
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c) Med ”framändar” enligt nr 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 och
0210 19 60 förstås den främre (kraniala) delen av den halva slakt
kroppen utan huvud, med eller utan käkar, med ben, med eller utan
fot, lägg, svål och underhudsfett.
Framänden är skild från resten av den halva slaktkroppen så att den
som mest omfattar den femte bröstkotan.
Den övre (dorsala) delen av framänden (nacke), med eller utan
bogblad och därtill hörande muskler, avses utgöra en del av ryggen,
när den är skild från den nedre (ventrala) delen av framänden med ett
snitt vilket högst läggs strax under ryggmärgskanalen.
d) Med ”bog” enligt nr 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 och
0210 11 39 förstås den nedre delen av framänden med eller utan
bogblad och därtill hörande muskler, med eller utan fot, lägg, svål
och underhudsfett.
Bogblad och därtill hörande muskler som föreligger särskilt klassifi
ceras enligt detta nummer som del av bogen.
e) Med ”rygg” enligt nr 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 och
0210 19 70 förstås den övre delen av den halva slaktkroppen, från
den första halskotan till den näst sista ländkotan, med ben, med eller
utan filé, bogblad, underhudsfett och svål.
Ryggen är skild från den nedre delen av den halva slaktkroppen med
ett snitt strax under ryggmärgskanalen.
f) Med ”sida” enligt nr 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 och
0210 12 19 förstås den nedre delen av den halva slaktkroppen mellan
skinkan och bogen, (randig), med eller utan ben, men med svål och
underhudsfett.
g) Med ”baconsidor” enligt nr 0210 19 10 förstås halva slaktkroppar av
svin utan huvud, kindback, käke, fot, svans, ister, njure, filé, bogblad,
bröstben, kotpelare, bäckenben och mellangärde.
h) Med ”spencers” enligt nr 0210 19 10 förstås baconsida utan skinka,
även benfri.
ij) Med ”trekvartssida” enligt nr 0210 19 20 förstås baconsida utan fram
ände, även benfri.
k) Med ”mittbit” enligt nr 0210 19 20 förstås baconsida utan skinka och
framände, även benfri.
Numret omfattar även delar av mittbiten, innehållande väv av rygg och
sida motsvarande det naturliga förhållandet i hela mittbiten.
B. Delar av de styckningsdelar, som är definierade i anmärkning 2 A f,
klassificeras enligt samma nummer om de innehåller svål och underhuds
fett.
Om styckningsdelar, vilka klassificeras enligt nr 0210 11 11, 0210 11 19,
0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 och 0210 19 60, erhålls från en ba
consida från vilken de ben som nämns i anmärkning 2 A g redan har
tagits bort, ska snitten läggas på samma sätt som definieras i anmärkning
2 A b, c och d; dessa styckningsdelar eller delar därav ska i varje fall
innehålla ben.
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C. Nr 0206 49 00 och 0210 99 49 omfattar i synnerhet hela eller halva hu
vuden av tamsvin, med eller utan hjärna, kindback eller tunga och delar
därav.

Huvudet är avskilt från resten av den halva slaktkroppen på följande sätt:

— Genom ett snitt genom atlaskotan.

— Genom ett snitt genom atlaskotan upp till ögonhöjd och därefter snett
ned till huvudets framsida, varigenom käkarna finns kvar på den halva
slaktkroppen.

Kindback, trynen och öron liksom det kött som finns på huvudet, särskilt
på den bakre delen, anses utgöra delar av huvudet. Det benfria köttet från
framändan separat föreliggande (halsbiten, käkarna eller halsbit och kä
kar ihopsittande), omfattas av nummer 0203 19 55, 0203 29 55,
0210 19 50 eller 0210 19 81.

D. Med ”underhudsfett av svin” enligt nr 0209 10 11 och 0209 10 19 förstås
den fettvävnad som lagras under svålen på svinet och hänger samman
med den på alla delar av svinet; vikten av fettvävnaden ska alltid över
stiga svålens vikt.

Numren omfattar även underhudsfett av svin från vilket svålen är bortta
gen.

E. Med ”torkat eller rökt” enligt nr 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 och
0210 19 60–0210 19 89 förstås varor hos vilka förhållandet mellan vatten/
protein (kväveinnehåll × 6,25) i köttet är 2,8 eller därunder. Kväveinne
hållet ska bestämmas enligt ISO-metod 937-1978.

3. A. I nr 0204 gäller följande:

a) Med ”hela slaktkroppar” enligt nr 0204 10, 0204 21, 0204 30,
0204 41, 0204 50 11 och 0204 50 51 förstås hela slaktkroppar av slak
tade djur, som är avblodade, urtagna och utan hud, med eller utan
huvud, med eller utan fötter och med eller utan andra delar. Om
slaktkropparna inkommer utan huvud, ska detta vara avskuret från
slaktkroppen mellan atlaskotan och skallbenet. Om slaktkropparna in
kommer utan fötter ska dessa ha skurits av vid den övre eller nedre
fotleden.

b) Med ”halva slaktkroppar” enligt nr 0204 10, 0204 21, 0204 30,
0204 41, 0204 50 11 och 0204 50 51 förstås varor erhållna genom en
symmetrisk delning av en hel slaktkropp genom mitten av varje hals-,
bröst-, länd- och korskota och genom mitten av bröstbenet och bäc
kenbensfogen.

c) Med ”kort framkvartspart” enligt nr 0204 22 10,
0204 50 13 och 0204 50 53 förstås den främre delen av
med eller utan bringa, med samtliga ben, bog, hals och
vinkelrätt mot sadeln med minst fem och högst sju par
eller avskurna.

0204 42 10,
slaktkroppen
rygg, skuren
revben, hela

d) Med ”kort framkvartspart” enligt nr 0204 22 10, 0204 42 10,
0204 50 13 och 0204 50 53 förstås den främre delen av den halva
slaktkroppen med eller utan bringa, med samtliga ben, bog, hals och
rygg, skuren vinkelrätt mot sadeln med minst fem och högst sju hela
eller avskurna revben.
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e) Med ”Chines and/or best ends” (dubbelrygg) enligt nr 0204 22 30,
0204 42 30, 0204 50 15 och 0204 50 55 förstås resten av slaktkroppen
när culotte och kort framkvartspart har tagits bort, med eller utan
njurar; chines avskurna från best ends ska innehålla minst fem länd
kotor; best ends avskurna från chines ska innehålla minst fem par hela
eller avskurna revben.

f) Med ”Chine and/or best end” (enkelrygg) enligt nr 0204 22 30,
0204 42 30, 0204 50 15 och 0204 50 55 förstås resten av den halva
slaktkroppen när culotte och kort framkvartspart har tagits bort, med
eller utan njurar; chine avskuren från best end ska innehålla minst fem
ländkotor; best end avskuren från chine ska innehålla minst fem hela
eller avskurna revben.

g) Med ”culotte” (dubbel kyl med ben) enligt nr 0204 22 50, 0204 42 50,
0204 50 19 och 0204 50 59 förstås den bakre delen av slaktkroppen
med samtliga ben och kylarna skurna vinkelrätt mot sadeln vid den
sjätte ländkotan strax under höftbenet eller vid den fjärde korskotan
genom höftbenet framför bäckenbensfogen.

h) Med ”halv culotte” (enkel kyl) enligt nr 0204 22 50, 0204 42 50,
0204 50 19 och 0204 50 59 förstås den bakre delen av den halva slakt
kroppen med samtliga ben och kylen, skuren vinkelrätt mot sadeln vid
den sjätte ländkotan strax under höftbenet eller vid den fjärde kors
kotan genom höftbenet framför bäckenbensfogen.

B. Vid fastställandet av antalet hela eller avskurna revben som nämns i
anmärkning 3 A, ska hänsyn endast tas till dem som hänger samman
med ryggraden.

4. I nr 0207 gäller följande:

a) Med
”styckningsdelar
av
fjäderfä
med
ben”
enligt
nr
0207 13 20–0207 13 60, 0207 14 20–0207 14 60, 0207 26 20–0207 26 70,
0207 27 20–0207 27 70, 0207 44 21–0207 44 61, 0207 45 21–0207 45 61,
0207 54 21–0207 54 61,
0207 55 21–0207 55 61
och
0207 60 21–0207 60 61 förstås de i dessa nummer nämnda stycknings
delarna, med samtliga ben.

Styckningsdelar av fjäderfä nämnda i a från vilka en del av benen har
blivit borttagna klassificeras enligt nr 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80,
0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 54 71,
0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 eller 0207 60 81.

b) Med ”halvor” enligt nr 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20,
0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 och 0207 60 21 förstås
halva slaktkroppar av fjäderfä som delats med ett snitt längs bröstbenet
och ryggraden.

c) Med ”kvarter” enligt nr 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20,
0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21, 0207 55 21 och 0207 60 21 förstås
lår- och bröstkvarter som erhållits genom att en halva delats med ett
tvärsnitt.

d) Med ”hela vingar, med eller utan vingspetsar” enligt nr 0207 13 30,
0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31,
0207 55 31 och 0207 60 31 förstås styckningsdelar av fjäderfä bestående
av överarmsbenet, underarmsbenet och armbågsbenet med omgivande
muskulatur. Spetsen med handlovsbenen kan vara borttagen men behöver
inte vara det. Snitten ska göras vid lederna.
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e) Med ”bröst” enligt nr 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50,
0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51, 0207 55 51 och 0207 60 51 förstås
styckningsdelar av fjäderfä bestående av bröstbenet och revbenen, för
delade på båda sidor om bröstbenet, med omgivande muskulatur.

f) Med ”klubbor” enligt nr 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61,
0207 54 61, 0207 55 61 och 0207 60 61 förstås styckningsdelar av fjäderfä
bestående av lårbenet, skenbenet och vadbenet med omgivande muskula
tur. De två snitten ska göras vid lederna.

g) Med ”underlår av kalkon” enligt nr 0207 26 60 och 0207 27 60 förstås
styckningsdelar av kalkon bestående av skenbenet och vadbenet med om
givande muskulatur. De två snitten ska göras vid lederna.

h) Med ”andra klubbor av kalkon” enligt nr 0207 26 70 och 0207 27 70
förstås styckningsdelar av kalkon bestående av lårbenet med omgivande
muskulatur eller av lårbenet, skenbenet och vadbenet med omgivande
muskulatur. De två snitten ska göras vid lederna.

ij) Med ”ank- eller gåspaletat” enligt nr 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71
och 0207 55 71 förstås plockade och fullständigt urtagna ankor och gäss,
utan huvud och fötter, med skelettet (bröstben, revben, ryggrad och kors
ben) borttaget men med lårben, skenben och överarmsben.

5. De tullsatser som är tillämpliga för blandningar som klassificeras enligt detta
kapitel ska vara:

a) För blandningar där en av beståndsdelarna utgör minst 90 viktprocent
tillämpas importavgiften för denna beståndsdel.

b) För andra blandningar tillämpas importavgiften för den beståndsdel som
har den högsta avgiften.

6. a) Okokt kryddat kött klassificeras enligt kapitel 16. Med kryddat kött förstås
okokt kött som har kryddats antingen i själva köttet eller över hela ytan så
att kryddningen är synlig för blotta ögat eller tydligt framgår av smaken.

b) Produkter som klassificeras enligt nr 0210 vilka har tillsatts kryddor under
framställningen klassificeras enligt detta nummer under förutsättning att
kryddningen inte har ändrat deras karaktär av produkter enligt nr 0210.

7. Med kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake enligt nr
0210 11–0210 93 avses kött och ätbara slaktbiprodukter som saltats djupgå
ende och enhetligt i alla delar och som har ett totalt saltinnehåll av minst
1,2 viktprocent, förutsatt att det är saltningen som säkerställer varaktig kon
servering. Med kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake enligt nr
0210 99 avses kött och ätbara slaktbiprodukter som saltats djupgående och
enhetligt i alla delar och som har ett totalt saltinnehåll av minst 1,2 vikt
procent.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

12,8 + 176,8 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 176,8 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 141,4 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 212,2 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 265,2 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 303,4 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 176,8 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 176,8 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 141,4 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 221,1 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 265,3 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 221,1 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 221,1 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 304,1 €/
100 kg/net (1)

—

0201

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt:

0201 10 00

– Hela eller halva slaktkroppar

0201 20

– Andra styckningsdelar med ben:

0201 20 20

– – Kompenserade kvartsparter

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00

– – Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda

– – Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda

– – Andra slag

– Benfritt kött

0202

Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst:

0202 10 00

– Hela eller halva slaktkroppar

0202 20

– Andra styckningsdelar, med ben:

0202 20 10

– – Kompenserade kvartsparter

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

– – Framkvartsparter, sammanhängande eller avskilda

– – Bakkvartsparter, sammanhängande eller avskilda

– – Andra slag

0202 30

– Benfritt kött:

0202 30 10

– – Framkvartsparter, hela eller styckade i högst fem bitar, varje

kvartspart i ett stycke; kompenserade kvartsparter i två stycken,
av vilka den ena innehåller framkvartsparten hel eller styckad i
högst fem bitar, och den andra, bakkvartsparten, utan filén, i en
bit
0202 30 50

– – Styckningsdelar av framkvartspart eller sida benämnda ”crop”,

”chuck and blade” och ”brisket” (2)
0202 30 90

0203

– – Andra slag

Kött av svin, färskt, kylt eller fryst:
– Färskt eller kylt:

(1) WTO-tullkvoter.
(2) För tillämpning av detta nummer erfordras att ett äkthetsintyg företes, utfärdat enligt de villkor som stadgas i kommissionens
förordning (EEG) nr 139/81 (EGT L 15, 17.1.1981, s. 4).
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

53,6 €/
100 kg/net (1)

—

Fri

—

77,8 €/
100 kg/net (1)

—

60,1 €/
100 kg/net (1)

—

Fri

—

60,1 €/
100 kg/net (1)

—

86,9 €/
100 kg/net (1)

—

46,7 €/
100 kg/net (1)

—

86,9 €/
100 kg/net (1)

—

86,9 €/
100 kg/net (1)

—

Fri

—

53,6 €/
100 kg/net (1)

—

Fri

—

77,8 €/
100 kg/net (1)

—

60,1 €/
100 kg/net (1)

—

Fri

—

0203 11

– – Hela eller halva slaktkroppar:

0203 11 10

– – – Av tamsvin

0203 11 90

– – – Annat

0203 12

– – Skinka och bog samt delar därav, med ben:
– – – Av tamsvin:

0203 12 11
0203 12 19

– – – – Skinka och delar därav

– – – – Bog och delar därav

0203 12 90

– – – Annat

0203 19

– – Annat:
– – – Av tamsvin:

0203 19 11
0203 19 13
0203 19 15

– – – – Framändar och delar därav

– – – – Rygg och delar därav, med ben

– – – – Sida (randig) och delar därav

– – – – Annat:

0203 19 55
0203 19 59
0203 19 90

– – – – – Benfritt

– – – – – Annat

– – – Annat
– Fryst:

0203 21

– – Hela eller halva slaktkroppar:

0203 21 10

– – – Av tamsvin

0203 21 90

– – – Annat

0203 22

– – Skinka och bog samt delar därav, med ben:
– – – Av tamsvin:

0203 22 11
0203 22 19

– – – – Skinka och delar därav

– – – – Bog och delar därav

0203 22 90

– – – Annat

0203 29

– – Annat:
– – – Av tamsvin:

(1) WTO-tullkvoter.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

60,1 €/
100 kg/net (1)

—

86,9 €/
100 kg/net (1)

—

46,7 €/
100 kg/net (1)

—

86,9 €/
100 kg/net (1)

—

86,9 €/
100 kg/net (1)

—

Fri

—

12,8 + 171,3 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 171,3 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 119,9 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 188,5 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 222,7 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 222,7 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 311,8 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 128,8 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 128,8 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 90,2 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 141,7 €/
100 kg/net (1)

—

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

– – – – Framändar och delar därav

– – – – Rygg och delar därav, med ben

– – – – Sida (randig) och delar därav

– – – – Annat:

0203 29 55

0203 29 59

– – – – – Benfritt

– – – – – Annat

0203 29 90

– – – Annat

0204

Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst:

0204 10 00

– Hela eller halva slaktkroppar av lamm, färska eller kylda

– Annat kött av får, färskt eller kylt:

0204 21 00

– – Hela eller halva slaktkroppar

0204 22

– – Andra styckningsdelar, med ben:

0204 22 10

– – – Korta framkvartsparter

0204 22 30

0204 22 50

0204 22 90

0204 23 00

0204 30 00

– – – ”Chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg)

– – – ”Culotte”

– – – Annat

– – Benfritt kött

– Hela eller halva slaktkroppar av lamm, frysta

– Annat kött av får, fryst:

0204 41 00

– – Hela eller halva slaktkroppar

0204 42

– – Andra styckningsdelar, med ben:

0204 42 10

– – – Korta framkvartsparter

0204 42 30

– – – ”Chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg)

(1) WTO-tullkvoter.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

12,8 + 167,5 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 167,5 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 234,5 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 234,5 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 171,3 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 119,9 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 188,5 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 222,7 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 222,7 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 311,8 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 128,8 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 90,2 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 141,7 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 167,5 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 167,5 €/
100 kg/net (1)

—

12,8 + 234,5 €/
100 kg/net (1)

—

5,1

—

0204 42 50
0204 42 90

– – – ”Culotte”

– – – Annat

0204 43

– – Benfritt kött:

0204 43 10

– – – Av lamm

0204 43 90
0204 50

– – – Annat

– Kött av get:
– – Färskt eller kylt:

0204 50 11
0204 50 13
0204 50 15
0204 50 19

– – – Hela eller halva slaktkroppar

– – – Korta framkvartsparter

– – – ”Chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg)

– – – ”Culotte”

– – – Annat:

0204 50 31
0204 50 39

– – – – Styckningsdelar med ben

– – – – Benfria styckningsdelar

– – Fryst:

0204 50 51
0204 50 53
0204 50 55
0204 50 59

– – – Hela eller halva slaktkroppar

– – – Korta framkvartsparter

– – – ”Chine(s) and/or best end(s)” (enkel/dubbelrygg)

– – – ”Culotte”

– – – Annat:

0204 50 71
0204 50 79

– – – – Styckningsdelar med ben

– – – – Benfria styckningsdelar

0205 00

Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, färskt, kylt eller fryst:

0205 00 20

– Färskt eller kylt

(1) WTO-tullkvoter.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

5,1

—

Fri

—

12,8 + 303,4 €/
100 kg/net (1)

—

Fri

—

0205 00 80

– Fryst

0206

Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, andra oxdjur, svin,
får, get, häst, åsna, mula eller mulåsna, färska, kylda eller
frysta:

0206 10

– Av nötkreatur eller andra oxdjur, färska eller kylda:

0206 10 10

– – För framställning av farmaceutiska produkter (1)
– – Andra:

0206 10 95
0206 10 98

– – – Njurtapp och mellangärde

– – – Andra
– Av nötkreatur eller andra oxdjur, frysta:

0206 21 00

– – Tunga

Fri

—

0206 22 00

– – Lever

Fri

—

0206 29

– – Andra:

0206 29 10

– – – För framställning av farmaceutiska produkter (1)

Fri

—

12,8 + 304,1 €/
100 kg/net (2)

—

– – – Andra:

0206 29 91

– – – – Njurtapp och mellangärde

0206 29 99

– – – – Andra

Fri

—

0206 30 00

– Av svin, färska eller kylda

Fri

—

– Av svin, frysta:

0206 41 00

– – Lever

Fri

—

0206 49 00

– – Andra

Fri

—

0206 80

– Andra slag, färska eller kylda:

0206 80 10

– – För framställning av farmaceutiska produkter (1)

Fri

—

– – Andra:

0206 80 91

– – – Av häst, åsna, mula eller mulåsna

6,4

—

0206 80 99

– – – Av får och get

Fri

—

0206 90

– Andra slag, frysta:

0206 90 10

– – För framställning av farmaceutiska produkter (1)

Fri

—

– – Andra:

0206 90 91

– – – Av häst, åsna, mula eller mulåsna

6,4

—

0206 90 99

– – – Av får och get

Fri

—

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
(2) WTO-tullkvoter.
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

26,2 €/
100 kg/net (1)

—

29,9 €/
100 kg/net (1)

—

32,5 €/
100 kg/net (1)

—

29,9 €/
100 kg/net (1)

—

32,5 €/
100 kg/net (1)

—

102,4 €/
100 kg/net (1)

—

35,8 €/
100 kg/net (1)

—

26,9 €/
100 kg/net (1)

—

18,7 €/
100 kg/net (1)

—

60,2 €/
100 kg/net (1)

—

46,3 €/
100 kg/net (1)

—

100,8 €/
100 kg/net (1)

—

6,4

—

18,7 €/
100 kg/net

—

0207

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0105,
färska, kylda eller frysta:
– Av höns av arten Gallus domesticus:

0207 11

– – Ostyckat, färskt eller kylt:

0207 11 10

– – – Plockade och utan tarmar, med huvud och fötter (så kallade

83 %-kycklingar)
0207 11 30

– – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals,

hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-kycklingar)
0207 11 90

– – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals,

hjärta, lever och krås (så kallade 65 %-kycklingar), eller i
annan form
0207 12

– – Ostyckat, fryst:

0207 12 10

– – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals,

hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-kycklingar)
0207 12 90

– – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals,

hjärta, lever och krås (så kallade 65 %-kycklingar), eller i
annan form
0207 13

– – Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, färska eller kylda:
– – – Styckningsdelar:

0207 13 10

– – – – Benfria

– – – – Med ben:

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 40

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

– – – – – Halvor och kvarter

– – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar

– – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

– – – – – Bröst och delar därav

– – – – – Klubbor och delar därav

– – – – – Andra slag

– – – Slaktbiprodukter:

0207 13 91

– – – – Lever

0207 13 99

– – – – Andra slag

(1) WTO-tullkvoter.
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

102,4 €/
100 kg/net (1)

—

35,8 €/
100 kg/net (1)

—

26,9 €/
100 kg/net (1)

—

18,7 €/
100 kg/net (1)

—

60,2 €/
100 kg/net (1)

—

46,3 €/
100 kg/net (1)

—

100,8 €/
100 kg/net (1)

—

6,4

—

18,7 €/
100 kg/net

—

34 €/
100 kg/net (1)

—

37,3 €/
100 kg/net (1)

—

34 €/
100 kg/net (1)

—

37,3 €/
100 kg/net (1)

—

85,1 €/
100 kg/net (1)

—

0207 14

– – Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, frysta:
– – – Styckningsdelar:

0207 14 10

– – – – Benfria

– – – – Med ben:

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 40

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 70

– – – – – Halvor och kvarter

– – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar

– – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

– – – – – Bröst och delar därav

– – – – – Klubbor och delar därav

– – – – – Andra slag

– – – Slaktbiprodukter:

0207 14 91

– – – – Lever

0207 14 99

– – – – Andra slag

– Av kalkon:

0207 24

– – Ostyckat, färskt eller kylt:

0207 24 10

– – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals,

hjärta, lever och krås (så kallade 80 %-kalkoner)
0207 24 90

– – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals,

hjärta, lever och krås (så kallade 73 %-kalkoner), eller i annan
form
0207 25

– – Ostyckat, fryst:

0207 25 10

– – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals,

hjärta, lever och krås (så kallade 80 %-kalkoner)
0207 25 90

– – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals,

hjärta, lever och krås (så kallade 73 %-kalkoner), eller i annan
form
0207 26

– – Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, färska eller kylda:
– – – Styckningsdelar:

0207 26 10

– – – – Benfria

(1) WTO-tullkvoter.
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

41 €/
100 kg/net (1)

—

26,9 €/
100 kg/net (1)

—

18,7 €/
100 kg/net (1)

—

67,9 €/
100 kg/net (1)

—

25,5 €/
100 kg/net (1)

—

46 €/
100 kg/net (1)

—

83 €/
100 kg/net (1)

—

6,4

—

18,7 €/
100 kg/net

—

85,1 €/
100 kg/net (1)

—

41 €/
100 kg/net (1)

—

26,9 €/
100 kg/net (1)

—

18,7 €/
100 kg/net (1)

—

67,9 €/
100 kg/net (1)

—

25,5 €/
100 kg/net (1)

—

46 €/
100 kg/net (1)

—

83 €/
100 kg/net (1)

—

6,4

—

– – – – Med ben:

0207 26 20
0207 26 30
0207 26 40
0207 26 50

– – – – – Halvor och kvarter

– – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar

– – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

– – – – – Bröst och delar därav

– – – – – Klubbor och delar därav:

0207 26 60
0207 26 70
0207 26 80

– – – – – – Underlår och delar därav

– – – – – – Andra slag

– – – – – Andra slag

– – – Slaktbiprodukter:

0207 26 91

– – – – Lever

0207 26 99

– – – – Andra slag

0207 27

– – Styckningsdelar samt slaktbiprodukter, frysta:
– – – Styckningsdelar:

0207 27 10

– – – – Benfria

– – – – Med ben:

0207 27 20
0207 27 30
0207 27 40
0207 27 50

– – – – – Halvor och kvarter

– – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar

– – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

– – – – – Bröst och delar därav

– – – – – Klubbor och delar därav:

0207 27 60
0207 27 70
0207 27 80

– – – – – – Underlår och delar därav

– – – – – – Andra slag

– – – – – Andra slag

– – – Slaktbiprodukter:

0207 27 91

– – – – Lever

(1) WTO-tullkvoter.
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

18,7 €/
100 kg/net

—

38 €/
100 kg/net

—

46,2 €/
100 kg/net

—

51,3 €/
100 kg/net

—

46,2 €/
100 kg/net

—

51,3 €/
100 kg/net

—

Fri

—

128,3 €/
100 kg/net

—

56,4 €/
100 kg/net

—

26,9 €/
100 kg/net

—

18,7 €/
100 kg/net

—

115,5 €/
100 kg/net

—

46,3 €/
100 kg/net

—

66 €/
100 kg/net

—

123,2 €/
100 kg/net

—

6,4

—

18,7 €/
100 kg/net

—

0207 27 99

– – – – Andra slag

– Av ankor:

0207 41

– – Ostyckat, färskt eller kylt:

0207 41 20

– – – Plockade, avblodade, utan tarmar, men inte urtagna, med

huvud och fötter (så kallade 85 %-ankor)
0207 41 30

– – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals,

hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-ankor)
0207 41 80

– – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals,

hjärta, lever och krås (så kallade 63 %-ankor), eller i annan
form
0207 42

– – Ostyckat, fryst:

0207 42 30

– – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, men med hals,

hjärta, lever och krås (så kallade 70 %-ankor)
0207 42 80

– – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter och utan hals,

hjärta, lever och krås (så kallade 63 %-ankor), eller i annan
form
0207 43 00

– – Fet anklever, färsk eller kyld

0207 44

– – Andra slag, färska eller kylda:
– – – Styckningsdelar:

0207 44 10

– – – – Benfria

– – – – Med ben:

0207 44 21

0207 44 31

0207 44 41

0207 44 51

0207 44 61
0207 44 71

0207 44 81

– – – – – Halvor och kvarter

– – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar

– – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

– – – – – Bröst och delar därav

– – – – – Klubbor och delar därav

– – – – – Ankpaletat

– – – – – Andra slag

– – – Slaktbiprodukter:

0207 44 91

– – – – Lever, med undantag av fet anklever

0207 44 99

– – – – Andra slag
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

128,3 €/
100 kg/net

—

56,4 €/
100 kg/net

—

26,9 €/
100 kg/net

—

18,7 €/
100 kg/net

—

115,5 €/
100 kg/net

—

46,3 €/
100 kg/net

—

66 €/
100 kg/net

—

123,2 €/
100 kg/net

—

0207 45

– – Andra slag, frysta:
– – – Styckningsdelar:

0207 45 10

– – – – Benfria

– – – – Med ben:

0207 45 21

0207 45 31

0207 45 41

0207 45 51

0207 45 61

0207 45 71

0207 45 81

– – – – – Halvor och kvarter

– – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar

– – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

– – – – – Bröst och delar därav

– – – – – Klubbor och delar därav

– – – – – Ankpaletat

– – – – – Andra slag

– – – Slaktbiprodukter:
– – – – Lever:

0207 45 93

– – – – – Fet anklever

Fri

—

0207 45 95

– – – – – Andra slag

6,4

—

0207 45 99

– – – – Andra slag

18,7 €/
100 kg/net

—

45,1 €/
100 kg/net

—

48,1 €/
100 kg/net

—

45,1 €/
100 kg/net

—

48,1 €/
100 kg/net

—

Fri

—

– Av gäss:

0207 51

– – Ostyckat, färskt eller kylt:

0207 51 10

– – – Plockade, avblodade, inte urtagna, med huvud och fötter (så

kallade 82 %-gäss)
0207 51 90

– – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, med eller utan

hjärta och krås (så kallade 75 %-gäss), eller i annan form
0207 52

– – Ostyckat, fryst:

0207 52 10

– – – Plockade, avblodade, inte urtagna, med huvud och fötter (så

kallade 82 %-gäss)
0207 52 90

– – – Plockade och urtagna, utan huvud och fötter, med eller utan

hjärta och krås (så kallade 75 %-gäss), eller i annan form
0207 53 00

– – Fet gåslever, färsk eller kyld
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

110,5 €/
100 kg/net

—

52,9 €/
100 kg/net

—

26,9 €/
100 kg/net

—

18,7 €/
100 kg/net

—

86,5 €/
100 kg/net

—

69,7 €/
100 kg/net

—

66 €/
100 kg/net

—

123,2 €/
100 kg/net

—

6,4

—

18,7 €/
100 kg/net

—

110,5 €/
100 kg/net

—

52,9 €/
100 kg/net

—

26,9 €/
100 kg/net

—

18,7 €/
100 kg/net

—

86,5 €/
100 kg/net

—

69,7 €/
100 kg/net

—

66 €/
100 kg/net

—

123,2 €/
100 kg/net

—

0207 54

– – Andra slag, färska eller kylda:
– – – Styckningsdelar:

0207 54 10

– – – – Benfria

– – – – Med ben:

0207 54 21
0207 54 31
0207 54 41
0207 54 51
0207 54 61
0207 54 71
0207 54 81

– – – – – Halvor och kvarter

– – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar

– – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

– – – – – Bröst och delar därav

– – – – – Klubbor och delar därav

– – – – – Gåspaletat

– – – – – Andra slag

– – – Slaktbiprodukter:

0207 54 91

– – – – Lever, med undantag av fet gåslever

0207 54 99

– – – – Andra slag

0207 55

– – Andra slag, frysta:
– – – Styckningsdelar:

0207 55 10

– – – – Benfria

– – – – Med ben:

0207 55 21
0207 55 31
0207 55 41
0207 55 51
0207 55 61
0207 55 71
0207 55 81

– – – – – Halvor och kvarter

– – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar

– – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

– – – – – Bröst och delar därav

– – – – – Klubbor och delar därav

– – – – – Gåspaletat

– – – – – Andra slag

– – – Slaktbiprodukter:
– – – – Lever:
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

0207 55 93

– – – – – Fet gåslever

Fri

—

0207 55 95

– – – – – Andra slag

6,4

—

0207 55 99

– – – – Andra slag

18,7 €/
100 kg/net

—

49,3 €/
100 kg/net

—

128,3 €/
100 kg/net

—

54,2 €/
100 kg/net

—

26,9 €/
100 kg/net

—

18,7 €/
100 kg/net

—

115,5 €/
100 kg/net

—

46,3 €/
100 kg/net

—

123,2 €/
100 kg/net

—

6,4

—

18,7 €/
100 kg/net

—

0207 60

– Av pärlhöns:

0207 60 05

– – Ostyckat, färskt, kylt eller fryst

– – Andra slag, färska, kylda eller frysta:
– – – Styckningsdelar:

0207 60 10

– – – – Benfria

– – – – Med ben:

0207 60 21
0207 60 31
0207 60 41
0207 60 51
0207 60 61
0207 60 81

– – – – – Halvor och kvarter

– – – – – Hela vingar, med eller utan vingspetsar

– – – – – Ryggben, hals, ryggben med hals, gump och vingspetsar

– – – – – Bröst och delar därav

– – – – – Klubbor och delar därav

– – – – – Andra slag

– – – Slaktbiprodukter:

0207 60 91

– – – – Lever

0207 60 99

– – – – Andra slag

0208

Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller
frysta:

0208 10

– Av kanin eller hare:

0208 10 10

– – Av tamkanin

6,4

—

0208 10 90

– – Annat

Fri

—

0208 30 00

– Av primater

9

—

0208 40

– Av valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Ce

tacea); av manater och dugonger (däggdjur av ordningen
Sirenia); av sälar, sjölejon och valrossar (däggdjur av under
ordningen Pinnipedia):
0208 40 10

– – Valkött

6,4

—

0208 40 20

– – Sälkött

6,4

—

0208 40 80

– – Andra slag

9

—

0208 50 00

– Av reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor)

9

—
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

9

—

0208 60 00

– Av kameler och andra kameldjur (Camelidae)

0208 90

– Andra slag:

0208 90 10

– – Av tama duvor

6,4

—

0208 90 30

– – Av vilt, med undantag av kanin eller hare

Fri

—

0208 90 60

– – Av ren

9

—

0208 90 70

– – Grodlår

6,4

—

0208 90 98

– – Annat

9

—

0209

Svinfett, inte innehållande magert kött, och fjäderfäfett, inte
utsmälta eller på annat sätt extraherade, färska, kylda, frysta,
saltade, i saltlake, torkade eller rökta:

0209 10

– Av svin:

21,4 €/
100 kg/net

—

23,6 €/
100 kg/net

—

12,9 €/
100 kg/net

—

41,5 €/
100 kg/net

—

77,8 €/
100 kg/net

—

60,1 €/
100 kg/net

—

151,2 €/
100 kg/net

—

119 €/
100 kg/net

—

15,4

—

46,7 €/
100 kg/net

—

– – Underhudsfett av svin:

0209 10 11
0209 10 19
0209 10 90

– – – Färskt, kylt, fryst, saltat eller i saltlake

– – – Torkat eller rökt

– – Svinfett, annat

än sådant enligt nr 0209 10 11 och nr

0209 10 19
0209 90 00
0210

– Av andra slag

Kött och ätbara slaktbiprodukter, saltade, i saltlake, torkade
eller rökta; ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter:
– Kött av svin:

0210 11

– – Skinka och bog, samt delar därav, med ben:
– – – Av tamsvin:
– – – – Saltat eller i saltlake:

0210 11 11
0210 11 19

– – – – – Skinka och delar därav

– – – – – Bog och delar därav

– – – – Torkat eller rökt:

0210 11 31
0210 11 39

– – – – – Skinka och delar därav

– – – – – Bog och delar därav

0210 11 90

– – – Annat

0210 12

– – Sida (randig) och delar därav:
– – – Av tamsvin:

0210 12 11

– – – – Saltat eller i saltlake
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

77,8 €/
100 kg/net

—

15,4

—

68,7 €/
100 kg/net

—

75,1 €/
100 kg/net

—

60,1 €/
100 kg/net

—

86,9 €/
100 kg/net

—

86,9 €/
100 kg/net

—

119 €/
100 kg/net

—

149,6 €/
100 kg/net

—

151,2 €/
100 kg/net

—

151,2 €/
100 kg/net

—

15,4

—

15,4 + 265,2 €/
100 kg/net

—

15,4 + 303,4 €/
100 kg/net

—

15,4

—

15,4

—

0210 12 19

– – – – Torkat eller rökt

0210 12 90

– – – Annan

0210 19

– – Annat:
– – – Av tamsvin:
– – – – Saltat eller i saltlake:

0210 19 10
0210 19 20
0210 19 30
0210 19 40
0210 19 50

– – – – – Baconsidor och ”spencers”

– – – – – Trekvartssida och mittbit

– – – – – Framändar och delar därav

– – – – – Rygg och delar därav

– – – – – Annat

– – – – Torkat eller rökt:

0210 19 60
0210 19 70

– – – – – Framändar och delar därav

– – – – – Rygg och delar därav

– – – – – Annat:

0210 19 81
0210 19 89

– – – – – – Benfritt

– – – – – – Annat

0210 19 90

– – – Annat

0210 20

– Kött av nötkreatur eller andra oxdjur:

0210 20 10

– – Med ben

0210 20 90

– – Benfritt

– Andra slag, inbegripet ätbart mjöl av kött eller slaktbipro

dukter av kött:
0210 91 00

– – Av primater

0210 92

– – Av valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Ce

tacea); av manater och dugonger (däggdjur av ordningen
Sirenia); av sälar, sjölejon och valrossar (däggdjur av un
derordningen Pinnipedia):
0210 92 10

– – – Av valar, delfiner och tumlare (däggdjur av ordningen Ceta

cea); av manater och dugonger (däggdjur av ordningen Sire
nia)
– – – Andra:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

130 €/
100 kg/net

—

15,4

—

15,4 + 303,4 €/
100 kg/net

—

15,4

—

6,4

—

222,7 €/
100 kg/net

—

311,8 €/
100 kg/net

—

0210 92 91

– – – – Kött

0210 92 92

– – – – Slaktbiprodukter

0210 92 99

– – – – Ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av kött

0210 93 00

– – Av reptiler (inbegripet ormar och sköldpaddor)

0210 99

– – Annat:
– – – Kött:

0210 99 10

– – – – Kött av häst, saltat, i saltlake eller torkat
– – – – Kött av får eller get:

0210 99 21
0210 99 29

– – – – – Med ben
– – – – – Benfritt

0210 99 31

– – – – Av ren

15,4

—

0210 99 39

– – – – Annat

130 €/
100 kg/net (1)

—

64,9 €/
100 kg/net

—

47,2 €/
100 kg/net

—

15,4 + 303,4 €/
100 kg/net

—

12,8

—

– – – Slaktbiprodukter:
– – – – Av tamsvin:

0210 99 41
0210 99 49

– – – – – Lever
– – – – – Andra
– – – – Av nötkreatur eller andra oxdjur:

0210 99 51
0210 99 59

– – – – – Njurtapp och mellangärde
– – – – – Andra
– – – – Andra:
– – – – – Fjäderfälever:

0210 99 71

– – – – – – Fet gås- eller anklever, saltad eller i saltlake

Fri

—

0210 99 79

– – – – – – Annan

6,4

—

0210 99 85

– – – – – Andra

15,4

—

0210 99 90

– – – Ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av kött

15,4 + 303,4 €/
100 kg/net

—

(1) WTO-tullkvoter.
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▼B
KAPITEL 3
FISK

SAMT

KRÄFTDJUR,
BLÖTDJUR
OCH
RYGGRADSLÖSA VATTENDJUR

ANDRA

Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte
a) däggdjur enligt nr 0106,
b) kött av däggdjur enligt nr 0106 (nr 0208 eller 0210),
c) fisk (inbegripet lever, rom och mjölke) samt kräftdjur, blötdjur och andra
ryggradslösa vattendjur, döda, otjänliga eller olämpliga till människoföda
antingen på grund av sin art eller på grund av sitt tillstånd (kapitel 5); mjöl
och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur,
otjänliga till människoföda (nr 2301),
d) kaviar eller kaviarersättning som framställts av fiskrom (nr 1604).
2. Med ”pelletar” förstås i detta kapitel små cylindrar, kulor e.d. som agglome
rerats genom hoppressning, eller genom tillsats av en liten mängd bindemedel.
Kompletterande anmärkningar
1. För tillämpning av undernr 0305 32 11 och 0305 32 19 anses torskfiléer
(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) med ett totalt saltinne
håll av minst 12 viktprocent som är lämpliga som livsmedel utan ytterligare
industriell bearbetning, vara saltad fisk.
Frysta torskfiléer med ett totalt saltinnehåll av mindre än 12 viktprocent ska
däremot klassificeras enligt undernr 0304 71 10 och 0304 71 90 om en faktisk
och varaktig konservering i huvudsak är avhängig av frysning.
2. För tillämpning av de undernummer som avses i tredje stycket ska ordet
”filéer” även omfatta ”loins”, dvs. köttstycken som utgör den övre eller
nedre, högra eller vänstra sidan av en fisk förutsatt att huvud, inälvor, fenor
(ryggfena, analfena, stjärtfena, bukfenor och bröstfenor) och ben (ryggrad,
revben, bäckengördel, skuldergördel osv.) har avlägsnats.
Klassificeringen av sådana produkter som filéer påverkas inte av att de är
uppskurna i stycken, förutsatt att dessa stycken kan identifieras som härrö
rande från filéer.
Bestämmelserna i de två första styckena gäller
a) tonfisk (av släktet Thunnus) enligt undernr 0304 49 90 och 0304 87 00,
b) svärdfisk (släktet Xiphias gladius) enligt undernr 0304 45 00 och
0304 84 00,
c) segelfiskar och spjutfiskar (från familjen Istiophoridae) enligt undernr
0304 49 90 och 0304 89 90,
d) pelagiska hajar (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Rhincodon ty
pus, eller från familjerna Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae och Isu
ridae) enligt undernr 0304 47 90 och 0304 88 19.
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

0301

Levande fisk:
– Akvariefisk:

0301 11 00

– – Sötvattenfisk

Fri

—

0301 19 00

– – Annan

7,5

—

gaster

8

—

0301 91 90

– – – Annan

12

—

0301 92

– – Ål (Anguilla spp.):

0301 92 10

– – – Med en längd av mindre än 12 cm

Fri

—

0301 92 30

– – – Med en längd av minst 12 cm men mindre än 20 cm

Fri

—

0301 92 90

– – – Med en längd av minst 20 cm

Fri

—

0301 93 00

– – Karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon

8

—

– Annan levande fisk:

0301 91

– – Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus

clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, On
corhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster):
0301 91 10

– – – Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chryso

idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopha
ryngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus has
selti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
0301 94

– – Blåfenad tonfisk från Atlanten och Stilla havet (Thunnus

thynnus, Thunnus orientalis):
0301 94 10

– – – Blåfenad tonfisk från Atlanten (Thunnus thynnus)

16

—

0301 94 90

– – – Blåfenad tonfisk från Stilla havet (Thunnus orientalis)

16

—

0301 95 00

– – Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii)

16

—

0301 99

– – Annan:

2

—

– – – Sötvattenfisk:

0301 99 11

– – – – Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbu

scha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, On
corhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhyn
chus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hu
cho hucho)
0301 99 17

– – – – Annan

8

—

0301 99 85

– – – Annan

16

—

0302

Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat
fiskkött enligt nr 0304:
– Laxfisk (Salmonidae), med undantag av ätbara slaktbipro

dukter av fisk enligt nr 0302 91-0302 99:
0302 11

– – Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus

clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, On
corhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster):
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

8

—

12

—

12

—

2

—

0302 11 10

– – – Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chryso

gaster
0302 11 20

– – – Av arten Oncorhynchus mykiss, med huvud och gälar, rensad,

vägande mer än 1,2 kg per styck, eller utan huvud, utan gälar,
rensad, vägande mer än 1 kg per styck
0302 11 80

– – – Annan

0302 13 00

– – Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbu

scha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, On
corhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhyn
chus rhodurus)
0302 14 00

– – Atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

2

—

0302 19 00

– – Annan

8

—

– Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,

Scophthalmidae och Citharidae), med undantag av ätbara
slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0302 91-0302 99:
0302 21

– – Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoi

des) och helgeflundra (Hippoglossus hippoglossus, Hippog
lossus stenolepis):
0302 21 10

– – – Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides)

8

—

0302 21 30

– – – Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus)

8

—

0302 21 90

– – – Stillahavshelgeflundra (Hippoglossus stenolepis)

15

—

0302 22 00

– – Rödspätta (Pleuronectes platessa)

7,5

—

0302 23 00

– – Tunga (Solea spp.)

15

—

0302 24 00

– – Piggvar (Psetta maxima)

15

—

0302 29

– – Annan:

0302 29 10

– – – Glasvar (Lepidorhombus spp.)

15

—

0302 29 80

– – – Annan

15

—

22 (2) (3)

—

22

—

22 (2) (3)

—

– Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit (Euthynnus (Katsuwo

nus) pelamis), med undantag av ätbara slaktbiprodukter av
fisk enligt nr 0302 91-0302 99:
0302 31

– – Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga):

0302 31 10

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (1)

0302 31 90

– – – Annan

0302 32

– – Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares):

0302 32 10

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (1)

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
(2) Autonom tullsats: Fri.
(3) WTO-tullkvoter.
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

22

—

22 (2) (3)

—

22

—

22 (2) (3)

—

22

—

22 (2) (3)

—

22

—

22 (2) (3)

—

22

—

22 (2) (3)

—

22

—

22 (2) (3)

—

22

—

0302 32 90

– – – Annan

0302 33

– – Bonit:

0302 33 10

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (1)

0302 33 90

– – – Annan

0302 34

– – Storögd tonfisk (Thunnus obesus):

0302 34 10

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (1)

0302 34 90

– – – Annan

0302 35

– – Blåfenad tonfisk från Atlanten och Stilla havet (Thunnus

thynnus, Thunnus orientalis):
– – – Blåfenad tonfisk från Atlanten (Thunnus thynnus):

0302 35 11

– – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (1)

0302 35 19

– – – – Annan
– – – Blåfenad tonfisk från Stilla havet (Thunnus orientalis):

0302 35 91

– – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (1)

0302 35 99

– – – – Annan

0302 36

– – Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii):

0302 36 10

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (1)

0302 36 90

– – – Annan

0302 39

– – Annan:

0302 39 20

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (1)

0302 39 80

– – – Annan
– Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii), ansjo

vis (Engraulis spp.), sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops
spp.), sardineller (Sardinella spp.), skarpsill (Sprattus sprat
tus), makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus,
Scomber japonicus), dvärgmakrillar (Rastrelliger spp.),
kungsmakrillar (Scomberomorus spp.), taggmakrillar (Tra
churus spp., Caranx spp., Decapterus spp.), cobia (Rachycent
ron canadum), (Pampus spp.), stillahavsmakrillgädda (Colo
labis saira), lodda (Mallotus villosus), svärdfisk (Xiphias gla
dius), kawakawa (Euthynnus affinis), boniter och pelamider
(Sarda spp.), segelfiskar och spjutfiskar (Istiophoridae), med
undantag av ätbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr
0302 91-0302 99:

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
(2) Autonom tullsats: Fri.
(3) WTO-tullkvoter.
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

0302 41 00

– – Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

(1)

—

0302 42 00

– – Ansjovis (Engraulis spp.)

15

—

0302 43

– – Sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardineller

(Sardinella spp.) och skarpsill (Sprattus sprattus):
0302 43 10

– – – Sardiner av arten Sardina pilchardus

23

—

0302 43 30

– – – Sardiner av släktet Sardinops; sardineller (Sardinella spp.)

15

—

0302 43 90

– – – Skarpsill (Sprattus sprattus)

(2)

—

0302 44 00

– – Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber

(3)

—

japonicus)
0302 45

– – Taggmakrillar (Trachurus spp.):

0302 45 10

– – – Taggmakrill (Trachurus trachurus)

15

—

0302 45 30

– – – Chilensk taggmakrill (Trachurus murphyi)

15

—

0302 45 90

– – – Annan

15

—

0302 46 00

– – Cobia (Rachycentron canadum)

15

—

0302 47 00

– – Svärdfisk (Xiphias gladius)

15

—

0302 49

– – Annan:

22 (5) (6)

—

– – – Kawakawa (Euthynnus affinis):

0302 49 11

– – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (4)

0302 49 19

– – – – Annan

22

—

0302 49 90

– – – Annan

15

—

– Fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadi

dae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och
Muraenolepididae, med undantag av ätbara slaktbiprodukter
av fisk enligt nr 0302 91-0302 99:
0302 51

– – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

0302 51 10

– – – Av arten Gadus morhua

12

—

0302 51 90

– – – Annan

12

—

0302 52 00

– – Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

—

0302 53 00

– – Gråsej (Pollachius virens)

7,5

—

0302 54

– – Kummel (Merluccius spp., Urophycis spp.):
– – – Kummel av släktet Merluccius:

(1) — Under tiden 1 januari–14 februari och 16 juni–31 december: 15. WTO-tullkvoter.
— Under tiden 15 februari–15 juni: fri.
(2) — Under tiden 1 januari–14 februari och 16 juni–31 december: 13.
— Under tiden 15 februari–15 juni: fri.
(3) — Under tiden 1 januari–14 februari och 16 juni–31 december: 20.
— Under tiden 15 februari–15 juni: fri.
(4) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
(5) Autonom tullsats: Fri.
(6) WTO-tullkvoter.
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

15

—

15

—

15 (1)

—

0302 54 11

– – – – Kapkummel (Merluccius capensis) och djuphavskummel

(djuphavs-kapkummel) (Merluccius paradoxus)
0302 54 15

– – – – Sydkummel (Merluccius australis)

0302 54 19

– – – – Annan

0302 54 90

– – – Kummel av släktet Urophycis

15

—

0302 55 00

– – Alaska pollock (Theragra chalcogramma)

7,5

—

0302 56 00

– – Blåvitling (Micromesistius poutassou, Micromesistius austra

7,5

—

lis)
0302 59

– – Annan:

0302 59 10

– – – Polartorsk (Boreogadus saida)

12

—

0302 59 20

– – – Vitling (Merlangius merlangus)

7,5

—

0302 59 30

– – – Lyrtorsk (Pollachius pollachius)

7,5

—

0302 59 40

– – – Långa (Molva spp.)

7,5

—

0302 59 90

– – – Annan

15

—

8

—

8

—

8

—

Fri

—

8

—

– Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Silu

rus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmicht
hys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla,
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Mega
lobrama spp.), ål (Anguilla spp.), nilabborre (Lates niloticus)
och ormhuvudfiskar (Channa spp.), med undantag av ätbara
slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0302 91-0302 99:
0302 71 00

– – Tilapior (Oreochromis spp.)

0302 72 00

– – Malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Icta

lurus spp.)
0302 73 00

– – Karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon

idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopha
ryngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus has
selti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
0302 74 00

– – Ål (Anguilla spp.)

0302 79 00

– – Annan
– Annan fisk, med undantag av ätbara slaktbiprodukter av

fisk enligt nr 0302 91-0302 99:
0302 81

– – Haj:

0302 81 15

– – – Pigghaj (Squalus acanthias) och rödhaj (Scyliorhinus spp.)

6

—

0302 81 30

– – – Håbrand (sillhaj) (Lamna nasus)

8

—

0302 81 40

– – – Blåhaj (Prionace glauca)

8

—

0302 81 80

– – – Annan

8

—

0302 82 00

– – Rockor (Rajidae)

15

—

0302 83 00

– – Tandnotingar (Dissostichus spp.)

15

—

(1) WTO-tullkvoter.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

0302 84

– – Havsabborre (Dicentrarchus spp.):

0302 84 10

– – – Havsabborre (Dicentrarchus labrax)

15

—

0302 84 90

– – – Annan

15

—

0302 85

– – Pangablecka (Sparidae):

0302 85 10

– – – Havsruda (Dentex dentex, Pagellus spp.)

15

—

0302 85 30

– – – Guldsparid (guldbraxen) (Sparus aurata)

15

—

0302 85 90

– – – Annan

15

—

0302 89

– – Andra slag:

0302 89 10

– – – Sötvattenfisk

8

—

22 (2) (3)

—

22

—

– – – Annan:
– – – – Fisk av släktet Euthynnus, med undantag av bonit (Euthyn

nus (Katsuwonus) pelamis) nämnd i nr 0302 33 och med
undantag av kawakawa (Euthynnus affinis) nämnd i nr
0302 49:
0302 89 21
0302 89 29

– – – – – För

industriell framställning av produkter enligt nr
1604 (1)

– – – – – Annan
– – – – Kungsfisk (Sebastes spp.):

0302 89 31

– – – – – Av arten Sebastes marinus

7,5

—

0302 89 39

– – – – – Annan

7,5

—

0302 89 40

– – – – Havsbraxen (Brama spp.)

15

—

0302 89 50

– – – – Marulk (Lophius spp.)

15

—

0302 89 60

– – – – Skärlånga (Genypterus blacodes)

7,5

—

0302 89 90

– – – – Annan fisk

15

—

– Lever, rom, mjölke, fenor, huvuden, stjärtar, simblåsor och

andra ätbara slaktbiprodukter av fisk:
0302 91 00

– – Lever, rom och mjölke

10

—

0302 92 00

– – Hajfenor

8

—

0302 99 00

– – Annat

10

—

0303

Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt
nr 0304:

2

—

– Laxfisk (Salmonidae), med undantag av ätbara slaktbipro

dukter av fisk enligt nr 0303 91-0303 99:
0303 11 00

– – Sockeyelax (Oncorhynchus nerka)

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
(2) Autonom tullsats: Fri.
(3) WTO-tullkvoter.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

2

—

2

—

9

—

12

—

0303 12 00

– – Annan stillahavslax (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhyn

chus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus ki
sutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus rhodurus)
0303 13 00

– – Atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hucho)

0303 14

– – Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus

clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, On
corhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster):
0303 14 10

– – – Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chryso

gaster
0303 14 20

– – – Av arten Oncorhynchus mykiss, med huvud och gälar, rensad,

vägande mer än 1,2 kg per styck, eller utan huvud, utan gälar,
rensad, vägande mer än 1 kg per styck
0303 14 90

– – – Annan

12

—

0303 19 00

– – Annan

9 (1)

—

8

—

8

—

8

—

Fri

—

8

—

– Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Silu

rus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmicht
hys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla,
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Mega
lobrama spp.), ål (Anguilla spp.), nilabborre (Lates niloticus)
och ormhuvudfiskar (Channa spp.), med undantag av ätbara
slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0303 91-0303 99:
0303 23 00

– – Tilapior (Oreochromis spp.)

0303 24 00

– – Malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Icta

lurus spp.)
0303 25 00

– – Karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon

idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopha
ryngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus has
selti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)
0303 26 00

– – Ål (Anguilla spp.)

0303 29 00

– – Annan
– Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae,

Scophthalmidae och Citharidae), med undantag av ätbara
slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0303 91-0303 99:
0303 31

– – Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoi

des) och helgeflundra (Hippoglossus hippoglossus, Hippog
lossus stenolepis):
0303 31 10

– – – Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

—

0303 31 30

– – – Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

—

0303 31 90

– – – Stillahavshelgeflundra (Hippoglossus stenolepis)

15

—

0303 32 00

– – Rödspätta (Pleuronectes platessa)

15

—

0303 33 00

– – Tunga (Solea spp.)

7,5

—

(1) WTO-tullkvoter.
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

15

—

0303 34 00

– – Piggvar (Psetta maxima)

0303 39

– – Annan:

0303 39 10

– – – Skrubba (Platichthys flesus)

7,5

—

0303 39 30

– – – Fisk av släktet Rhombosolea

7,5

—

0303 39 50

– – – Fisk av arterna Pelotreis flavilatus och Peltorhamphus novae

7,5

—

15

—

22 (2) (3)

—

22

—

20 (2) (3)

—

22

—

22 (2) (3)

—

22

—

22 (2) (3)

—

22

—

22 (2) (3)

—

22

—

22 (2) (3)

—

22

—

zelandiae
0303 39 85

– – – Annan
– Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit (Euthynnus (Katsuwo

nus) pelamis), med undantag av ätbara slaktbiprodukter av
fisk enligt nr 0303 91-0303 99:
0303 41

– – Långfenad tonfisk (Thunnus alalunga):

0303 41 10

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (1)

0303 41 90

– – – Annan

0303 42

– – Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares):

0303 42 20

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (1)

0303 42 90

– – – Annan

0303 43

– – Bonit:

0303 43 10

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (1)

0303 43 90

– – – Annan

0303 44

– – Storögd tonfisk (Thunnus obesus):

0303 44 10

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (1)

0303 44 90

– – – Annan

0303 45

– – Blåfenad tonfisk från Atlanten och Stilla havet (Thunnus

thynnus, Thunnus orientalis):
– – – Blåfenad tonfisk från Atlanten (Thunnus thynnus):

0303 45 12

– – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (1)

0303 45 18

– – – – Annan
– – – Blåfenad tonfisk från Stilla havet (Thunnus orientalis):

0303 45 91

– – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (1)

0303 45 99

– – – – Annan

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
(2) Autonom tullsats: Fri.
(3) WTO-tullkvoter.

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 61
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

22 (2) (3)

—

22

—

22 (2) (3)

—

22

—

(4)

—

0303 46

– – Sydlig tonfisk (Thunnus maccoyii):

0303 46 10

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (1)

0303 46 90

– – – Annan

0303 49

– – Annan:

0303 49 20

– – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (1)

0303 49 85

– – – Annan
– Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii), ansjo

vis (Engraulis spp.), sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops
spp.), sardineller (Sardinella spp.), skarpsill (Sprattus sprat
tus), makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus,
Scomber japonicus), dvärgmakrillar (Rastrelliger spp.),
kungsmakrillar (Scomberomorus spp.), taggmakrillar (Tra
churus spp. , Caranx spp., Decapterus spp.), cobia (Rachy
centron canadum), (Pampus spp.), stillahavsmakrillgädda
(Cololabis saira), lodda (Mallotus villosus), svärdfisk (Xiphias
gladius), kawakawa (Euthynnus affinis), boniter och pelami
der (Sarda spp.), segelfiskar och spjutfiskar (Istiophoridae),
med undantag av ätbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr
0303 91-0303 99:
0303 51 00

– – Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0303 53

– – Sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardineller

(Sardinella spp.) och skarpsill (Sprattus sprattus):
0303 53 10

– – – Sardiner av arten Sardina pilchardus

23

—

0303 53 30

– – – Sardiner av släktet Sardinops; sardineller (Sardinella spp.)

15

—

0303 53 90

– – – Skarpsill (Sprattus sprattus)

(5)

—

0303 54

– – Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber

japonicus):
0303 54 10

– – – Av arterna Scomber scombrus och Scomber japonicus

(6)

—

0303 54 90

– – – Av arten Scomber australasicus

15

—

0303 55

– – Taggmakrillar (Trachurus spp.):

0303 55 10

– – – Taggmakrill (Trachurus trachurus)

15

—

0303 55 30

– – – Chilensk taggmakrill (Trachurus murphyi)

15

—

0303 55 90

– – – Annan

15

—

0303 56 00

– – Cobia (Rachycentron canadum)

15

—

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
(2) Autonom tullsats: Fri.
(3) WTO-tullkvoter.
(4) — Under tiden 1 januari–14 februari och 16 juni–31 december: 15. WTO-tullkvoter.
— Under tiden 15 februari–15 juni: fri.
(5) — Under tiden 1 januari–14 februari och 16 juni–31 december: 13.
— Under tiden 15 februari–15 juni: fri.
(6) — Under tiden 1 januari–14 februari och 16 juni–31 december: 20.
— Under tiden 15 februari–15 juni: fri.

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 62
▼B
KN-nr
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Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

7,5

—

15

—

22 (2) (3)

—

0303 57 00

– – Svärdfisk (Xiphias gladius)

0303 59

– – Annan:

0303 59 10

– – – Ansjovis (Engraulis spp.)
– – – Kawakawa (Euthynnus affinis):

0303 59 21

– – – – För industriell framställning av produkter enligt nr 1604 (1)

0303 59 29

– – – – Annan

22

—

0303 59 90

– – – Annan

15

—

– Fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadi

dae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och
Muraenolepididae, med undantag av ätbara slaktbiprodukter
av fisk enligt nr 0303 91-0303 99:
0303 63

– – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

0303 63 10

– – – Av arten Gadus morhua

12

—

0303 63 30

– – – Av arten Gadus ogac

12

—

0303 63 90

– – – Av arten Gadus macrocephalus

12

—

0303 64 00

– – Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

—

0303 65 00

– – Gråsej (Pollachius virens)

7,5

—

0303 66

– – Kummel (Merluccius spp., Urophycis spp.):

15

—

– – – Kummel av släktet Merluccius:

0303 66 11

– – – – Kapkummel (Merluccius capensis) och djuphavskummel

(djuphavs-kapkummel) (Merluccius paradoxus)
0303 66 12

– – – – Argentinsk kummel (Merluccius hubbsi)

15

—

0303 66 13

– – – – Sydkummel (Merluccius australis)

15

—

0303 66 19

– – – – Annan

15 (3)

—

0303 66 90

– – – Kummel av släktet Urophycis

15

—

0303 67 00

– – Alaska pollock (Theragra chalcogramma)

15

—

0303 68

– – Blåvitling (Micromesistius poutassou, Micromesistius austra

lis):
0303 68 10

– – – Blåvitling (Micromesistius poutassou)

7,5

—

0303 68 90

– – – Sydlig blåvitling (Micromesistius australis)

7,5

—

0303 69

– – Annan:

0303 69 10

– – – Polartorsk (Boreogadus saida)

12

—

0303 69 30

– – – Vitling (Merlangius merlangus)

7,5

—

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
(2) Autonom tullsats: Fri.
(3) WTO-tullkvoter.
(3) WTO-tullkvoter.
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Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

0303 69 50

– – – Lyrtorsk (Pollachius pollachius)

15

—

0303 69 70

– – – Hoki (Macruronus novaezelandiae)

7,5

—

0303 69 80

– – – Långa (Molva spp.)

7,5

—

0303 69 90

– – – Annan

15

—

– Annan fisk, med undantag av ätbara slaktbiprodukter av

fisk enligt nr 0303 91-0303 99:
0303 81

– – Haj:

0303 81 15

– – – Pigghaj (Squalus acanthias) and rödhaj (Scyliorhinus spp.)

6

—

0303 81 30

– – – Håbrand (sillhaj) (Lamna nasus)

8

—

0303 81 40

– – – Blåhaj (Prionace glauca)

8

—

0303 81 90

– – – Annan

8

—

0303 82 00

– – Rockor (Rajidae)

15

—

0303 83 00

– – Tandnotingar (Dissostichus spp.)

15

—

0303 84

– – Havsabborre (Dicentrarchus spp.):

0303 84 10

– – – Havsabborre (Dicentrarchus labrax)

15

—

0303 84 90

– – – Annan

15

—

0303 89

– – Andra slag:

0303 89 10

– – – Sötvattenfisk

8

—

22 (2) (3)

—

22

—

– – – Annan:
– – – – Fisk av släktet Euthynnus, med undantag av bonit (Euthyn

nus (Katsuwonus) pelamis) nämnd i nr 0303 43 och med
undantag av kawakawa (Euthynnus affinis) nämnd i nr
0303 59:
0303 89 21
0303 89 29

– – – – – För

industriell framställning av produkter enligt nr
1604 (1)

– – – – – Annan
– – – – Kungsfisk (Sebastes spp.):

0303 89 31

– – – – – Av arten Sebastes marinus

7,5

—

0303 89 39

– – – – – Annan

7,5

—

0303 89 40

– – – – Fisk av arten Orcynopsis unicolor

(4)

—

0303 89 50

– – – – Havsruda (Dentex dentex, Pagellus spp.)

15

—

0303 89 55

– – – – Guldsparid (guldbraxen) (Sparus aurata)

15

—

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
(2) Autonom tullsats: Fri.
(3) WTO-tullkvoter.
(4) — Under tiden 1 januari–14 februari och 16 juni–31 december: 10.
— Under tiden 15 februari–15 juni: fri.
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Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

0303 89 60

– – – – Havsbraxen (Brama spp.)

15

—

0303 89 65

– – – – Marulk (Lophius spp.)

15

—

0303 89 70

– – – – Skärlånga (Genypterus blacodes)

7,5

—

0303 89 90

– – – – Annan

15

—

Fri

—

– Lever, rom, mjölke, fenor, huvuden, stjärtar, simblåsor och

andra ätbara slaktbiprodukter av fisk:
0303 91

– – Lever, rom och mjölke:

0303 91 10

– – – Fiskrom och mjölke för framställning av deoxiribonukleinsyra

eller protaminsulfat (1)
0303 91 90

– – – Annan

10

—

0303 92 00

– – Hajfenor

8

—

0303 99 00

– – Annat

10

—

0304

Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), färska,
kylda eller frysta:

9

—

9

—

– Färska eller kylda filéer av tilapior (Oreochromis spp.), mal

fiskar (Pangasius spp., Silurus spp.,Clarias spp., Ictalurus
spp.), karp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopha
ryngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti,
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.),
nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar (Channa
spp.):
0304 31 00

– – Tilapior (Oreochromis spp.)

0304 32 00

– – Malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Icta

lurus spp.)
0304 33 00

– – Nilabborre (Lates niloticus)

9

—

0304 39 00

– – Annan

9

—

2

—

12

—

gaster

9

—

– – – Annan

12

—

– Färska eller kylda filéer av annan fisk:

0304 41 00

– – Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbu

scha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, On
corhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhyn
chus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hu
cho hucho)
0304 42

– – Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus

clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, On
corhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster):
0304 42 10

– – – Av arten Oncorhynchus mykiss vägande mer än 400 g per

styck
0304 42 50
0304 42 90

– – – Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chryso

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

18

—

18

—

0304 43 00

– – Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Solei

dae, Scophthalmidae och Citharidae)
0304 44

– – Fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Ga

didae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae
och Muraenolepididae:
0304 44 10

– – – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

och polartorsk (Boreogadus saida)
0304 44 30

– – – Gråsej (Pollachius virens)

18

—

0304 44 90

– – – Annan

18

—

0304 45 00

– – Svärdfisk (Xiphias gladius)

18

—

0304 46 00

– – Tandnotingar (Dissostichus spp.)

18

—

0304 47

– – Haj:

0304 47 10

– – – Pigghaj (Squalus acanthias) och rödhaj (Scyliorhinus spp.)

18

—

0304 47 20

– – – Håbrand (sillhaj) (Lamna nasus)

18

—

0304 47 30

– – – Blåhaj (Prionace glauca)

18

—

0304 47 90

– – – Annan

18

—

0304 48 00

– – Rockor (Rajidae)

18

—

0304 49

– – Andra:

0304 49 10

– – – Sötvattenfisk

9

—

– – – Annan:

0304 49 50

– – – – Kungsfisk (Sebastes spp.)

18

—

0304 49 90

– – – – Annan

18

—

8

—

8

—

15

—

– Andra slag, färska eller kylda:

0304 51 00

– – Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Si

lurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmicht
hys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla
catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.), nilabborre (Lates
niloticus) och ormhuvudfiskar (Channa spp.)
0304 52 00

– – Laxfisk (Salmonidae)

0304 53 00

– – Fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Ga

didae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae
och Muraenolepididae
0304 54 00

– – Svärdfisk (Xiphias gladius)

15

—

0304 55 00

– – Tandnotingar (Dissostichusspp.)

15

—

0304 56

– – Haj:

0304 56 10

– – – Pigghaj (Squalus acanthias) och rödhaj (Scyliorhinus spp.)

15

—
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1

2

3

4

0304 56 20

– – – Håbrand (sillhaj) (Lamna nasus)

15

—

0304 56 30

– – – Blåhaj (Prionace glauca)

15

—

0304 56 90

– – – Annan

15

—

0304 57 00

– – Rockor (Rajidae)

15

—

0304 59

– – Annan:

0304 59 10

– – – Sötvattenfisk

8

—

(1)

—

15 (2)

—

9

—

9

—

– – – Annan:

0304 59 50

– – – – Lappar av sill och strömming

0304 59 90

– – – – Annan
– Frysta filéer av tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pang

asius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp
(Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hy
pophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon pi
ceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus
hoeveni, Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.), nilabborre
(Lates niloticus) och ormhuvudfiskar (Channa spp.):
0304 61 00

– – Tilapior (Oreochromis spp.)

0304 62 00

– – Malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Icta

lurus spp.)
0304 63 00

– – Nilabborre (Lates niloticus)

9

—

0304 69 00

– – Annan

9

—

– Frysta filéer av fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euc

lichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merluccii
dae, Moridae och Muraenolepididae:
0304 71

– – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

0304 71 10

– – – Torsk av arten Gadus macrocephalus

7,5

—

0304 71 90

– – – Annan

7,5

—

0304 72 00

– – Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

—

0304 73 00

– – Gråsej (Pollachius virens)

7,5

—

0304 74

– – Kummel (Merluccius spp., Urophycis spp.):

7,5

—

– – – Kummel av släktet Merluccius:

0304 74 11

– – – – Kapkummel (Merluccius capensis) och djuphavskummel

(djuphavs-kapkummel) (Merluccius paradoxus)
0304 74 15

– – – – Argentinsk kummel (Merluccius hubbsi)

7,5

—

0304 74 19

– – – – Annan

6,1

—

0304 74 90

– – – Kummel av släktet Urophycis

7,5

—

(1) — Under tiden 1 januari–14 februari och 16 juni–31 december: 15. WTO-tullkvoter.
— Under tiden 15 februari–15 juni: fri.
(2) WTO-tullkvoter.

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 67
▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

13,7

—

0304 75 00

– – Alaska pollock (Theragra chalcogramma)

0304 79

– – Annan:

0304 79 10

– – – Polartorsk (Boreogadus saida)

7,5

—

0304 79 30

– – – Vitling (Merlangius merlangus)

7,5

—

0304 79 50

– – – Hoki (Macruronus novaezelandiae)

7,5

—

0304 79 80

– – – Långa (Molva spp.)

7,5

—

0304 79 90

– – – Annan

15

—

2

—

12

—

gaster

9

—

0304 82 90

– – – Annan

12

—

0304 83

– – Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Solei

– Frysta filéer av annan fisk:

0304 81 00

– – Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbu

scha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, On
corhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhyn
chus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hu
cho hucho)
0304 82

– – Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus

clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, On
corhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster):
0304 82 10

– – – Av arten Oncorhynchus mykiss vägande mer än 400 g per

styck
0304 82 50

– – – Av arterna Oncorhynchus apache och Oncorhynchus chryso

dae, Scophthalmidae och Citharidae):
0304 83 10

– – – Rödspätta (Pleuronectes platessa)

7,5

—

0304 83 30

– – – Skrubbskädda (Platichthys flesus)

7,5

—

0304 83 50

– – – Glasvar (Lepidorhombus spp.)

15

—

0304 83 90

– – – Annan

15

—

0304 84 00

– – Svärdfisk (Xiphias gladius)

7,5

—

0304 85 00

– – Tandnotingar (Dissostichus spp.)

15

—

0304 86 00

– – Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

—

0304 87 00

– – Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit (Euthynnus (Katsu

18

—

wonus) pelamis)
0304 88

– – Hajar samt rockor (Rajidae):
– – – Haj:

0304 88 11

– – – – Pigghaj (Squalus acanthias) och rödhaj (Scyliorhinus spp.)

7,5

—

0304 88 15

– – – – Håbrand (sillhaj) (Lamna nasus)

7,5

—

0304 88 18

– – – – Blåhaj (Prionace glauca)

7,5

—

0304 88 19

– – – – Annan

7,5

—
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15

—

9

—

0304 88 90

– – – Rockor (Rajidae)

0304 89

– – Andra:

0304 89 10

– – – Sötvattenfisk
– – – Andra:
– – – – Kungsfisk (Sebastes spp.):

0304 89 21

– – – – – Av arten Sebastes marinus

7,5

—

0304 89 29

– – – – – Annan

7,5

—

0304 89 30

– – – – Fisk av släktet Euthynnus, med undantag av bonit (Euthyn

18

—

nus (Katsuwonus) pelamis) nämnd i nr 0304 87 00
– – – – Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scom

ber japonicus) och fisk av arten Orcynopsis unicolor:
0304 89 41

– – – – – Makrill av arten Scomber australasicus

15

—

0304 89 49

– – – – – Annan

15

—

0304 89 60

– – – – Marulk (Lophius spp.)

15

—

0304 89 90

– – – – Annan

15 (1)

—

– Andra slag, frysta:

0304 91 00

– – Svärdfisk (Xiphias gladius)

7,5

—

0304 92 00

– – Tandnotingar (Dissostichus spp.)

7,5

—

0304 93

– – Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Si

lurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmicht
hys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla
catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.), nilabborre (Lates
niloticus) och ormhuvudfiskar (Channaspp.):
0304 93 10

– – – Surimi

14,2

—

0304 93 90

– – – Annan

8

—

0304 94

– – Alaska pollock (Theragra chalcogramma):

0304 94 10

– – – Surimi

14,2

—

0304 94 90

– – – Annan

7,5

—

0304 95

– – Fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Ga

14,2

—

didae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae
och Muraenolepididae, annan än Alaska pollock (Theragra
chalcogramma):
0304 95 10

– – – Surimi
– – – Annan:
– – – – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

och polartorsk (Boreogadus saida):

(1) WTO-tullkvoter.
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0304 95 21

– – – – – Torsk av arten Gadus macrocephalus

7,5

—

0304 95 25

– – – – – Torsk av arten Gadus morhua

7,5

—

0304 95 29

– – – – – Annan

7,5

—

0304 95 30

– – – – Kolja (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

—

0304 95 40

– – – – Gråsej (Pollachius virens)

7,5

—

0304 95 50

– – – – Kummel av släktet Merluccius

7,5

—

0304 95 60

– – – – Blåvitling (Micromesistius poutassou)

7,5

—

0304 95 90

– – – – Annan

7,5

—

0304 96

– – Haj:

0304 96 10

– – – Pigghaj (Squalus acanthias) och rödhaj (Scyliorhinus spp.)

7,5

—

0304 96 20

– – – Håbrand (sillhaj) (Lamna nasus)

7,5

—

0304 96 30

– – – Blåhaj (Prionace glauca)

7,5

—

0304 96 90

– – – Annan

7,5

—

0304 97 00

– – Rockor (Rajidae)

7,5

—

0304 99

– – Andra:

0304 99 10

– – – Surimi

14,2

—

8

—

– – – Annan:

0304 99 21

– – – – Sötvattenfisk
– – – – Annan:

0304 99 23

– – – – – Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

(1)

—

0304 99 29

– – – – – Kungsfisk (Sebastes spp.)

8

—

0304 99 55

– – – – – Glasvar (Lepidorhombus spp.)

15

—

0304 99 61

– – – – – Havsbraxen (Brama spp.)

15

—

0304 99 65

– – – – – Marulk (Lophius spp.)

7,5

—

0304 99 99

– – – – – Annan

7,5

—

0305

Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt (även varmrökt) fisk;
mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel:

0305 10 00

– Mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel

13

—

0305 20 00

– Lever, rom och mjölke av fisk, torkade, rökta, saltade eller i

11

—

saltlake

(1) — Under tiden 1 januari–14 februari och 16 juni–31 december: 15. WTO-tullkvoter.
— Under tiden 15 februari–15 juni: fri.
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16

—

– Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake men inte rökta:

0305 31 00

– – Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Si

lurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmicht
hys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla
catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.), nilabborre (Lates
niloticus) och ormhuvudfiskar (Channa spp.)
0305 32

– – Fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Ga

didae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae
och Muraenolepididae:
– – – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

och polartorsk (Boreogadus saida):
0305 32 11

– – – – Torsk av arten Gadus macrocephalus

16

—

0305 32 19

– – – – Annan

20

—

0305 32 90

– – – Annan

16

—

0305 39

– – Annan:

0305 39 10

– – – Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbu

15

—

15

—

16

—

13

—

10

—

14

—

scha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, On
corhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus
rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hu
cho), saltade eller i saltlake
0305 39 50

– – – Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides),

saltade eller i saltlake
0305 39 90

– – – Annan
– Rökt fisk, inbegripet filéer, annan än ätbara slaktbiproduk

ter av fisk:
0305 41 00

– – Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbu

scha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, On
corhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhyn
chus rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hu
cho hucho)
0305 42 00

– – Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0305 43 00

– – Öring (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus

clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, On
corhynchus apache och Oncorhynchus chrysogaster)
0305 44

– – Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Si

lurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmicht
hys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla
catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.), nilabborre (Lates
niloticus) och ormhuvudfiskar (Channa spp.):
0305 44 10

– – – Ål (Anguilla spp.)

14

—

0305 44 90

– – – Annan

14

—
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0305 49

– – Annan:

0305 49 10

– – – Liten helgeflundra (blåkveite) (Reinhardtius hippoglossoides)

15

—

0305 49 20

– – – Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus)

16

—

0305 49 30

– – – Makrill (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber

14

—

14

—

japonicus)
0305 49 80

– – – Annan
– Torkad fisk, annan än ätbara slaktbiprodukter av fisk, även

saltad, men inte rökt:
0305 51

– – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

0305 51 10

– – – Torkad, inte saltad

13 (1)

—

0305 51 90

– – – Torkad och saltad

13 (1)

—

0305 52 00

– – Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Si

12

—

13 (1)

—

12

—

lurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmicht
hys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla
catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.), nilabborre (Lates
niloticus) och ormhuvudfiskar (Channa spp.)
0305 53

– – Fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Ga

didae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae
och Muraenolepididae, annan än torsk (Gadus morhua, Ga
dus ogac, Gadus macrocephalus):
0305 53 10

– – – Polartorsk (Boreogadus saida)

0305 53 90

– – – Annan

0305 54

– – Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii), an

sjovis (Engraulis spp.), sardiner (Sardina pilchardus, Sardi
nops spp.), sardineller (Sardinella spp.), skarpsill (Sprattus
sprattus), makrill (Scomber scombrus, Scomber australasi
cus, Scomber japonicus), dvärgmakrillar (Rastrelliger spp.),
kungsmakrillar (Scomberomorus spp.), taggmakrillar (Tra
churus spp., Caranx spp., Decapterus spp.), cobia (Rachy
centron canadum), (Pampus spp.), stillahavsmakrillgädda
(Cololabis saira), lodda (Mallotus villosus), svärdfisk (Xip
hias gladius), kawakawa (Euthynnus affinis), boniter och
pelamider (Sarda spp.), segelfiskar och spjutfiskar (Istiop
horidae):
0305 54 30

– – – Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

—

0305 54 50

– – – Ansjovis (Engraulis spp.)

10

—

0305 54 90

– – – Annan

12

—

0305 59

– – Annan:

0305 59 70

– – – Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus)

15

—

0305 59 85

– – – Annan

12

—

(1) WTO-tullkvoter.
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12

—

13 (1)

—

10

—

12

—

13 (1)

—

15

—

11

—

12

—

– Saltad fisk, inte torkad eller rökt, och fisk i saltlake, annan

än ätbara slaktbiprodukter av fisk:
0305 61 00

– – Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0305 62 00

– – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0305 63 00

– – Ansjovis (Engraulis spp.)

0305 64 00

– – Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp., Si

lurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmicht
hys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla
catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.), nilabborre (Lates
niloticus) och ormhuvudfiskar (Channa spp.)
0305 69

– – Annan:

0305 69 10

– – – Polartorsk (Boreogadus saida)

0305 69 30

– – – Atlanthelgeflundra (Hippoglossus hippoglossus)

0305 69 50

– – – Stillahavslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbu

scha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, On
corhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och Oncorhynchus
rhodurus), atlantlax (Salmo salar) och donaulax (Hucho hu
cho)
0305 69 80

– – – Annan
– Fenor,

huvuden, stjärtar, simblåsor och andra ätbara
slaktbiprodukter av fisk:

0305 71 00

– – Hajfenor

12

—

0305 72 00

– – Huvuden, stjärtar och simblåsor av fisk

13

—

0305 79 00

– – Annat

13 (1)

—

0306

Kräftdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, tor
kade, saltade eller i saltlake; rökta kräftdjur, även utan skal,
även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller
under rökningen; kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i
vatten, även kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl
och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel:
– Frysta:

0306 11

– – Languster (Palinurus spp., Panulirusspp. och Jasus spp.):

0306 11 10

– – – Stjärtar

12,5

—

0306 11 90

– – – Annan

12,5

—

0306 12

– – Hummer (Homarus spp.):

0306 12 10

– – – Hel

6

—

(1) WTO-tullkvoter.
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16

—

7,5

—

0306 12 90

– – – Annan

0306 14

– – Krabbor:

0306 14 10

– – – Krabbor av arterna Paralithodes camchaticus, Chionoecetes

spp. och Callinectessapidus
0306 14 30

– – – Krabbor av arten Cancer pagurus

7,5

—

0306 14 90

– – – Andra

7,5

—

0306 15 00

– – Havskräftor (Nephrops norvegicus)

12

—

0306 16

– – Kallvattenräkor (Pandalus spp., Crangon crangon):

0306 16 91

– – – Räkor av arten Crangon crangon

18

—

0306 16 99

– – – Andra

12

—

0306 17

– – Andra räkor:

0306 17 91

– – – Räkor av arten Parapenaeus longirostris

12

—

0306 17 92

– – – Räkor av släktet Penaeus

12

—

0306 17 93

– – – Räkor av familjen Pandalidae med undantag av släktet Pan

12

—

12

—

12

—

dalus
0306 17 94

– – – Räkor av släktet Crangon med undantag av arten Crangon

crangon
0306 17 99

– – – Andra

0306 19

– – Andra, inbegripet mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga

som livsmedel:
0306 19 10

– – – Sötvattenkräftor

7,5

—

0306 19 90

– – – Andra

12

—

12,5

—

8

—

– Levande, färska eller kylda:

0306 31 00

– – Languster (Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.)

0306 32

– – Hummer (Homarus spp.):

0306 32 10

– – – Levande
– – – Annan:

0306 32 91

– – – – Hel

8

—

0306 32 99

– – – – Annan

10

—

0306 33

– – Krabbor:

0306 33 10

– – – Krabbor av arten Cancer pagurus

7,5

—

0306 33 90

– – – Andra

7,5

—

0306 34 00

– – Havskräftor (Nephrops norvegicus)

12

—
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0306 35

– – Kallvattenräkor (Pandalus spp., Crangon crangon):
– – – Räkor av arten Crangon crangon:

0306 35 10

– – – – Färska eller kylda

18

—

0306 35 50

– – – – Andra

18

—

0306 35 90

– – – Andra

12

—

0306 36

– – Andra räkor:

0306 36 10

– – – Räkor av familjen Pandalidae med undantag av släktet Pan

12

—

18

—

12

—

dalus
0306 36 50

– – – Räkor av släktet Crangon med undantag av arten Crangon

crangon
0306 36 90

– – – Andra

0306 39

– – Andra, inbegripet mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga

som livsmedel:
0306 39 10

– – – Sötvattenkräftor

7,5

—

0306 39 90

– – – Andra

12

—

12,5

—

– Andra:

0306 91 00

– – Languster (Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.)

0306 92

– – Hummer (Homarus spp.):

0306 92 10

– – – Hel

8

—

0306 92 90

– – – Annan

10

—

0306 93

– – Krabbor:

0306 93 10

– – – Krabbor av arten Cancer pagurus

7,5

—

0306 93 90

– – – Andra

7,5

—

0306 94 00

– – Havskräftor (Nephrops norvegicus)

12

—

0306 95

– – Räkor:
– – – Kallvattenräkor (Pandalus spp., Crangon crangon):
– – – – Räkor av arten Crangon crangon:

0306 95 11

– – – – – Ångkokta eller kokta i vatten

18

—

0306 95 19

– – – – – Andra

18

—

0306 95 20

– – – – Räkor av släktetPandulus

12

– – – Andra räkor:

0306 95 30

– – – – Räkor av familjen Pandalidae med undantag av släktet Pan

dalus
0306 95 40

—

18

—

12

—

– – – – Räkor av släktet Crangon med undantag av arten Crangon

crangon
0306 95 90

12

– – – – Andra
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

0306 99

– – Andra, inbegripet mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga

som livsmedel:
0306 99 10

– – – Sötvattenkräftor

7,5

—

0306 99 90

– – – Andra

12

—

0307

Blötdjur, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, torka
de, saltade eller i saltlake; rökta blötdjur, även utan skal, även
kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under
rökningen; mjöl och pelletar av blötdjur, lämpliga som livs
medel:

Fri

—

– Ostron:

0307 11

– – Levande, färska eller kylda:

0307 11 10

– – – Levande platta ostron (av släktet Ostrea), inte vägande mer

än 40 g styck, skalet inräknat
0307 11 90

– – – Andra

9

—

0307 12 00

– – Frysta

9

—

0307 19 00

– – Andra

9

—

8

—

– Kammusslor av släktena Pecten, Chlamys och Placopecten:

0307 21 00

– – Levande, färska eller kylda

0307 22

– – Frysta:

0307 22 10

– – – Pilgrimsmusslor (Pecten maximus)

8

—

0307 22 90

– – – Andra

8

—

0307 29 00

– – Andra

8

—

– Blåmusslor (Mytilus spp. och Perna spp.):

0307 31

– – Levande, färska eller kylda:

0307 31 10

– – – Mytilus spp.

10

—

0307 31 90

– – – Perna spp.

8

—

0307 32

– – Frysta:

0307 32 10

– – – Mytilus spp.

10

—

0307 32 90

– – – Perna spp.

8

—

0307 39

– – Andra:

0307 39 20

– – – Mytilus spp.

10

—

0307 39 80

– – – Perna spp.

8

—

8

—

– Tioarmad bläckfisk:

0307 42

– – Levande, färsk eller kyld:

0307 42 10

– – – Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma och

Sepiola spp.)
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

6

—

8

—

0307 42 20

– – – Loligo spp.

0307 42 30

– – – Tioarmad bläckfisk (Ommastrephes spp., Nototodarus spp.,

och Sepioteuthis spp.)
0307 42 40

– – – Todarodes sagittatus

6

—

0307 42 90

– – – Andra

11

—

0307 43

– – Fryst:
– – – Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma och

Sepiola spp.):
– – – – Av släktet Sepiola:

0307 43 21

– – – – – Dvärgsepia (Sepiola rondeleti)

6

—

0307 43 25

– – – – – Annan

8

—

0307 43 29

– – – – Av arten Sepia officinalis och Rossia macrosoma

8

—

– – – Loligo spp.:

0307 43 31

– – – – Loligo vulgaris

6

—

0307 43 33

– – – – Loligo pealei

6

—

0307 43 35

– – – – Loligo gahi

6

—

0307 43 38

– – – – Annan

6

—

0307 43 91

– – – Tioarmad bläckfisk (Ommastrephes spp., Nototodarus spp.

8

—

och Sepioteuthis spp.), med undantag av arten Ommastrephes
sagittatus
0307 43 92

– – – Illex spp.

8

—

0307 43 95

– – – Todarodes sagittatus (Ommastrephes sagittatus)

6

—

0307 43 99

– – – Annan

11

—

0307 49

– – Annan:

0307 49 20

– – – Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis, Rossia macrosoma och

8

—

6

—

8

—

Sepiola spp.)
0307 49 40

– – – Loligo spp.

0307 49 50

– – – Tioarmad bläckfisk (Ommastrephes spp., Nototodarus spp.

och Sepioteuthis spp.), med undantag av arten Ommastrephes
sagittatus
0307 49 60

– – – Todarodes sagittatus (Ommastrephes sagittatus)

6

—

0307 49 80

– – – Annan

11

—

– Åttaarmad bläckfisk (Octopus spp.):

0307 51 00

– – Levande, färsk eller kyld

8

—

0307 52 00

– – Fryst

8

—

0307 59 00

– – Annan

8

—
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Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

11

—

0307 60 00

– Sniglar, andra än havssniglar
– Venusmusslor, hjärtmusslor och ”ark shells” (familjerna Ar

cidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactri
dae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Sole
nidae, Tridacnidae och Veneridae):
0307 71 00

– – Levande, färska eller kylda

0307 72

– – Frysta:

0307 72 10

– – – Venusmusslor eller andra arter av familjen Veneridae

8

—

0307 72 90

– – – Andra

11

—

0307 79 00

– – Andra

11

—

– Havsöron (Haliotis spp.) och vingsnäckor (Strombus spp.):

0307 81 00

– – Levande, färska eller kylda havsöron (Haliotis spp.)

11

—

0307 82 00

– – Levande, färska eller kylda vingsnäckor (Strombus spp.)

11

—

0307 83 00

– – Frysta havsöron (Haliotis spp.)

11

—

0307 84 00

– – Frysta vingsnäckor (Strombus spp.)

11

—

0307 87 00

– – Andra havsöron (Haliotis spp.)

11

—

0307 88 00

– – Andra vingsnäckor (Strombus spp.)

11

—

– Andra, inbegripet mjöl och pelletar, lämpliga som livsmedel:

0307 91 00

– – Levande, färska eller kylda

11

—

0307 92 00

– – Frysta

11

—

0307 99 00

– – Andra

11

—

0308

Ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur, le
vande, färska, kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake;
rökta (även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före
eller under rökningen) ryggradslösa vattendjur, andra än
kräftdjur och blötdjur; mjöl och pelletar av andra ryggrads
lösa vattendjur än kräftdjur och blötdjur, lämpliga som livs
medel:
– Sjögurkor (Stichopus japonicus, Holothuroidea):

0308 11 00

– – Levande, färska eller kylda

11

—

0308 12 00

– – Frysta

11

—

0308 19 00

– – Andra

11

—
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1

2

3

4

– Sjöborrar (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus,

Loxechinus albus, Echinus esculentus):
0308 21 00

– – Levande, färska eller kylda

11

—

0308 22 00

– – Frysta

11

—

0308 29 00

– – Andra

11

—

0308 30

– Maneter (Rhopilema spp.):

0308 30 50

– – Frysta

Fri

—

0308 30 80

– – Andra

11

—

0308 90

– Andra:

0308 90 10

– – Levande, färska eller kylda

11

—

0308 90 50

– – Frysta

11

—

0308 90 90

– – Andra

11

—
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KAPITEL 4
MEJERIPRODUKTER; FÅGELÄGG; NATURLIG HONUNG; ÄTBARA
PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER
INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS
Anmärkningar
1. Med ”mjölk” förstås oskummad mjölk och helt eller delvis skummad mjölk.
2. I nr 0405 förstås med
a) ”smör”: naturligt smör, vasslesmör eller rekombinerat smör (färskt, saltat
eller härsket, inbegripet konserverat smör) helt framställda av mjölk, med
en halt av mjölkfett om minst 80 viktprocent men högst 95 viktprocent, en
högsta halt fettfri mjölktorrsubstans om 2 viktprocent och en högsta vat
tenhalt om 16 viktprocent. Smör är inte försatt med emulgeringsmedel,
men får innehålla natriumklorid, livsmedelsfärg, neutraliserande salter
och kulturer av oskadliga bakterier för framställning av mjölksyra.
b) ”bredbar smörfettsprodukt”: en bredbar emulsion av typen vatten-i-olja,
inte innehållande annat fett än mjölkfett, med en halt av minst 39 vikt
procent men mindre än 80 viktprocent.
3. Produkter som erhållits genom koncentrering av vassle och som är försatta
med mjölk eller mjölkfett ska klassificeras som ost enligt nr 0406, under
förutsättning att de
a) har en halt av mjölkfett av minst 5 viktprocent beräknat på torrsubstansen,
b) har en torrsubstanshalt av minst 70 viktprocent men högst 85 viktprocent,
c) är gjutna eller kan gjutas i formar.
4. Detta kapitel omfattar inte
a) produkter framställda av vassle, innehållande mer än 95 viktprocent laktos,
uttryckt som vattenfri laktos i torrsubstansen (nr 1702),
b) produkter som framställs av mjölk genom att en eller flera av dess natur
liga beståndsdelar (t.ex. mjölkfett) ersätts med ett annat ämne (t.ex. enke
lomättat fett) (nr 1901 eller 2106),
c) albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vassleproteiner, innehål
lande mer än 80 viktprocent vassleproteiner beräknat på torrsubstansen) (nr
3502) och globuliner (nr 3504).
Anmärkningar till undernummer
1. Med ”modifierad vassle” enligt nr 0404 10 förstås produkter som består av
vasslebeståndsdelar, dvs. vassle från vilken mjölksockret, proteinerna eller
mineralerna helt eller delvis har avlägsnats, vassle till vilken naturliga vass
lebeståndsdelar har tillsatts och produkter erhållna genom blandning av natur
liga vasslebeståndsdelar.
2. I nr 0405 10 inbegriper smör inte dehydratiserat smör eller smörolja (nr
0405 90).
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Kompletterande anmärkningar
1. Den tullsats som ska tillämpas på blandningar som omfattas av nr 0401–0406
ska vara följande:
a) I blandningar där en av beståndsdelarna representerar minst 90 % av
vikten ska tullsatsen gällande den beståndsdelen tillämpas.
b) För andra blandningar tillämpas importavgiften för den beståndsdel som
har den högsta avgiften.
2. För nr 0408 11 och 0408 19 gäller följande:
Uttrycket ”på annat sätt konserverade” gäller också äggula med en begrän
sad mängd salt (i allmänhet upp till cirka 12 viktprocent) eller en mindre
mängd kemikalier som tillsatts för konserveringsändamål, förutsatt att båda
av följande två villkor är uppfyllda:
i) Produkterna behåller karaktären av äggula enligt nr 0408 11 och
0408 19.
ii) Salt eller kemikalier används inte i större mängd än vad som är nödvän
digt för konserveringsändamål.
3. Mejeriprodukter enligt kapitel 4 inbegriper permeat av mejeriprodukter, som
är mjölkprodukter kännetecknade av en hög laktoshalt och erhållna genom att
mjölkfett och mjölkproteiner avlägsnas från mjölk, vassle, grädde, söt kärn
mjölk och/eller liknande råvara genom ultrafiltrering eller annan bearbet
ningsteknik.
4. För nr 0404 10 och 0404 90 gäller följande:
Mjölkpermeat och vasslepermeat kan analytiskt åtskiljas genom förekomsten
av ämnen (t.ex. mjölksyra, laktater och glykomakropeptider) som är förknip
pade med vassleproduktion.
Nr 0404 10 omfattar ’vasslepermeat’, som är en produkt med en i allmänhet
svagt sur doft, erhållen från vassle eller blandningar av naturliga vasslebe
ståndsdelar genom ultrafiltrering eller annan bearbetningsteknik.
Förekomst av ämnen som är förknippade med vassleproduktion (t.ex. mjölk
syra, laktater och glykomakropeptider) är ett villkor för klassificering av
vasslepermeat enligt detta undernummer.
Nr 0404 90 omfattar ’mjölkpermeat’, som är en produkt med en i allmänhet
mjölkaktig doft, erhållen från mjölk genom ultrafiltrering eller annan bearbet
ningsteknik. En kvantitativt begränsad nivå av eller avsaknad av mjölksyra
och laktater (är under 0,100 viktprocent i mjölkpermeat i pulverform eller är
under 0,015 viktprocent i mjölkpermeat i flytande form) samt avsaknad av
glykomakropeptider är villkor för klassificering av mjölkpermeat enligt nr
0404 90.
Den metod som ska användas för påvisande av laktater ska vara ISO
8069:2005 och metoden för påvisande av löpevassle (dvs. förekomsten av
kaseinmakropeptider såsom glykomakropeptider) ska vara den metod som
anges i tillägg II till kommissionens genomförandeförordning (EU)
2018/150 (1).
(1) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/150 av den 30 januari 2018 om
ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1240 vad gäller analys
och kvalitetsbedömning av mjölk och mjölkprodukter som kan komma ifråga för offent
lig intervention och stöd för privat lagring (EUT L 26, 31.1.2018, s. 14).
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

13,8 €/
100 kg/net

—

12,9 €/
100 kg/net

—

18,8 €/
100 kg/net

—

17,9 €/
100 kg/net

—

22,7 €/
100 kg/net

—

21,8 €/
100 kg/net

—

57,5 €/
100 kg/net

—

56,6 €/
100 kg/net

—

57,5 €/
100 kg/net

—

56,6 €/
100 kg/net

—

110 €/
100 kg/net

—

109,1 €/
100 kg/net

—

183,7 €/
100 kg/net

—

182,8 €/
100 kg/net

—

0401

Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med
socker eller annat sötningsmedel:

0401 10

– Med en fetthalt av högst 1 viktprocent:

0401 10 10

– – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

0401 10 90

0401 20

– – Andra slag

– Med en fetthalt av mer än 1 viktprocent men högst 6 vikt

procent:
– – Högst 3 viktprocent:

0401 20 11

0401 20 19

– – – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

– – – Andra slag

– – Mer än 3 viktprocent:

0401 20 91

0401 20 99

0401 40

– – – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

– – – Andra slag

– Med en fetthalt av mer än 6 viktprocent men högst 10 vikt

procent:
0401 40 10

0401 40 90
0401 50

– – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

– – Andra slag

– Med en fetthalt av mer än 10 viktprocent:
– – Högst 21 viktprocent:

0401 50 11

0401 50 19

– – – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

– – – Andra slag

– – Mer än 21 viktprocent men högst 45 viktprocent:

0401 50 31

0401 50 39

– – – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

– – – Andra slag

– – Mer än 45 viktprocent:

0401 50 91

0401 50 99

– – – I förpackningar med ett innehåll av högst 2 liter

– – – Andra slag
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

125,4 €/
100 kg/net

—

118,8 €/
100 kg/net (1)

—

1,19 €/kg + 27,5
€/
100 kg/net (2)

—

1,19 €/kg + 21 €/
100 kg/net (2)

—

135,7 €/
100 kg/net

—

130,4 €/
100 kg/net

—

167,2 €/
100 kg/net

—

161,9 €/
100 kg/net

—

0402

Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker
eller annat sötningsmedel:

0402 10

– I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med

en fetthalt av högst 1,5 viktprocent:
– – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel:

0402 10 11

0402 10 19

– – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

– – – Andra slag

– – Andra:

0402 10 91

0402 10 99

– – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

– – – Andra slag

– I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med

en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent:
0402 21

– – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel:
– – – Med en fetthalt av högst 27 viktprocent:

0402 21 11

0402 21 18

– – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

– – – – Andra slag

– – – Med en fetthalt av mer än 27 viktprocent:

0402 21 91

0402 21 99

0402 29

– – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

– – – – Andra slag

– – Andra:
– – – Med en fetthalt av högst 27 viktprocent:

0402 29 11

– – – – Specialmjölk för barn, i hermetiskt tillslutna behållare med

en nettovikt av högst 500 g och med en fetthalt av mer än 1,31 €/kg + 22 €/
10 viktprocent
100 kg/net (2)

—

– – – – Andra slag:

(1) WTO-tullkvoter.
(2) Tullen på 100 kg av produkten ska vara lika med summan av
a) det belopp per kilogram som visas, multiplicerat med vikten av den mjölkbeståndsdel som 100 kg av produkten innehåller, och
b) det andra angivna beloppet.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

1,31 €/kg + 22 €/
100 kg/net (1)

—

1,31 €/kg + 16,8
€/
100 kg/net (1)

—

1,62 €/kg + 22 €/
100 kg/net (1)

—

1,62 €/kg + 16,8
€/
100 kg/net (1)

—

34,7 €/
100 kg/net

—

43,4 €/
100 kg/net

—

110 €/
100 kg/net

—

109,1 €/
100 kg/net

—

183,7 €/
100 kg/net

—

182,8 €/
100 kg/net

—

57,2 €/
100 kg/net

—

1,08 €/kg + 19,4
€/
100 kg/net (1)

—

1,08 €/kg + 18,5
€/
100 kg/net (1)

—

0402 29 15

0402 29 19

– – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

– – – – – Andra slag

– – – Med en fetthalt av mer än 27 viktprocent:

0402 29 91

0402 29 99

– – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

– – – – Andra slag

– Andra slag:

0402 91

– – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel:

0402 91 10

– – – Med en fetthalt av högst 8 viktprocent

0402 91 30

– – – Med en fetthalt av mer än 8 viktprocent men högst 10 vikt

procent
– – – Med en fetthalt av mer än 10 viktprocent men högst 45 vikt

procent:
0402 91 51

0402 91 59

– – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

– – – – Andra slag

– – – Med en fetthalt av mer än 45 viktprocent:

0402 91 91

0402 91 99

– – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

– – – – Andra slag

0402 99

– – Andra:

0402 99 10

– – – Med en fetthalt av högst 9,5 viktprocent

– – – Med en fetthalt av mer än 9,5 viktprocent men högst 45 vikt

procent:
0402 99 31

0402 99 39

– – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

– – – – Andra slag

(1) Tullen på 100 kg av produkten ska vara lika med summan av
a) det belopp per kilogram som visas, multiplicerat med vikten av den mjölkbeståndsdel som 100 kg av produkten innehåller, och
b) det andra angivna beloppet.
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

1,81 €/kg + 19,4
€/
100 kg/net (1)

—

1,81 €/kg + 18,5
€/
100 kg/net (1)

—

20,5 €/
100 kg/net

—

24,4 €/
100 kg/net

—

59,2 €/
100 kg/net

—

0,17 €/kg + 21,1
€/
100 kg/net (1)

—

0,20 €/kg + 21,1
€/
100 kg/net (1)

—

0,54 €/kg + 21,1
€/
100 kg/net (1)

—

8,3 + 95 €/
100 kg/net

—

8,3 + 130,4 €/
100 kg/net

—

8,3 + 168,8 €/
100 kg/net

—

– – – Med en fetthalt av mer än 45 viktprocent:

0402 99 91

0402 99 99

– – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2,5 kg

– – – – Andra slag

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fer
menterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade,
försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller
innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:

0403 10

– Yoghurt:
– – Varken smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller ka

kao:
– – – Inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med en

fetthalt av:
0403 10 11
0403 10 13
0403 10 19

– – – – Högst 3 viktprocent

– – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

– – – – Mer än 6 viktprocent

– – – Annan, med en fetthalt av:

0403 10 31

0403 10 33

0403 10 39

– – – – Högst 3 viktprocent

– – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

– – – – Mer än 6 viktprocent

– – Smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:
– – – I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en

mjölkfetthalt av:
0403 10 51
0403 10 53
0403 10 59

– – – – Högst 1,5 viktprocent

– – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

– – – – Mer än 27 viktprocent

– – – Annan, med en mjölkfetthalt av:

(1) Tullen på 100 kg av produkten ska vara lika med summan av
a) det belopp per kilogram som visas, multiplicerat med vikten av den mjölkbeståndsdel som 100 kg av produkten innehåller, och
b) det andra angivna beloppet.
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

8,3 + 12,4 €/
100 kg/net

—

8,3 + 17,1 €/
100 kg/net

—

8,3 + 26,6 €/
100 kg/net

—

100,4 €/
100 kg/net

—

135,7 €/
100 kg/net

—

167,2 €/
100 kg/net

—

0,95 €/kg + 22 €/
100 kg/net (1)

—

1,31 €/kg + 22 €/
100 kg/net (1)

—

1,62 €/kg + 22 €/
100 kg/net (1)

—

20,5 €/
100 kg/net

—

24,4 €/
100 kg/net

—

59,2 €/
100 kg/net

—

0,17 €/kg + 21,1
€/
100 kg/net (1)

—

0,20 €/kg + 21,1
€/
100 kg/net (1)

—

0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99
0403 90

– – – – Högst 3 viktprocent

– – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

– – – – Mer än 6 viktprocent

– Andra slag:
– – Varken smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller ka

kao:
– – – I form av pulver eller granulat eller i annan fast form:
– – – – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en

fetthalt av:
0403 90 11
0403 90 13
0403 90 19

– – – – – Högst 1,5 viktprocent

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

– – – – – Mer än 27 viktprocent

– – – – Andra, med en fetthalt av:

0403 90 31
0403 90 33
0403 90 39

– – – – – Högst 1,5 viktprocent

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

– – – – – Mer än 27 viktprocent

– – – Andra:
– – – – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en

fetthalt av:
0403 90 51
0403 90 53
0403 90 59

– – – – – Högst 3 viktprocent

– – – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

– – – – – Mer än 6 viktprocent

– – – – Andra, med en fetthalt av:

0403 90 61

0403 90 63

– – – – – Högst 3 viktprocent

– – – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

(1) Tullen på 100 kg av produkten ska vara lika med summan av
a) det belopp per kilogram som visas, multiplicerat med vikten av den mjölkbeståndsdel som 100 kg av produkten innehåller, och
b) det andra angivna beloppet.
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

0,54 €/kg + 21,1
€/
100 kg/net (1)

—

8,3 + 95 €/
100 kg/net

—

8,3 + 130,4 €/
100 kg/net

—

8,3 + 168,8 €/
100 kg/net

—

8,3 + 12,4 €/
100 kg/net

—

8,3 + 17,1 €/
100 kg/net

—

8,3 + 26,6 €/
100 kg/net

—

7 €/
100 kg/net

—

135,7 €/
100 kg/net

—

167,2 €/
100 kg/net

—

100,4 €/
100 kg/net

—

135,7 €/
100 kg/net

—

0403 90 69

– – – – – Mer än 6 viktprocent

– – Smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao:
– – – I form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en

mjölkfetthalt av:
0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

– – – – Högst 1,5 viktprocent

– – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

– – – – Mer än 27 viktprocent

– – – Andra, med en mjölkfetthalt av:

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

– – – – Högst 3 viktprocent

– – – – Mer än 3 viktprocent men högst 6 viktprocent

– – – – Mer än 6 viktprocent

0404

Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat
sötningsmedel; produkter bestående av naturliga mjölk
beståndsdelar, även försatta med socker eller annat sötnings
medel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

0404 10

– Vassle och modifierad vassle, även koncentrerad eller försatt

med socker eller annat sötningsmedel:
– – I form av pulver eller granulat eller i annan fast form:
– – – Inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med ett

proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av:
– – – – Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av:

0404 10 02

0404 10 04

0404 10 06

– – – – – Högst 1,5 viktprocent

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

– – – – – Mer än 27 viktprocent

– – – – Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av:

0404 10 12

0404 10 14

– – – – – Högst 1,5 viktprocent

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

(1) Tullen på 100 kg av produkten ska vara lika med summan av
a) det belopp per kilogram som visas, multiplicerat med vikten av den mjölkbeståndsdel som 100 kg av produkten innehåller, och
b) det andra angivna beloppet.

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 87
▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

167,2 €/
100 kg/net

—

0,07 €/kg/net +
16,8 €/
100 kg/net (1)

—

1,31 €/kg/net +
22 €/
100 kg/net (1)

—

1,62 €/kg/net +
22 €/
100 kg/net (1)

—

0,95 €/kg/net +
22 €/
100 kg/net (1)

—

1,31 €/kg/net +
22 €/
100 kg/net (1)

—

1,62 €/kg/net +
22 €/
100 kg/net (1)

—

0,07 €/kg/net (2)

—

135,7 €/
100 kg/net

—

167,2 €/
100 kg/net

—

100,4 €/
100 kg/net

—

135,7 €/
100 kg/net

—

0404 10 16

– – – – – Mer än 27 viktprocent

– – – Annan, med ett proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av:
– – – – Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av:

0404 10 26

0404 10 28

0404 10 32

– – – – – Högst 1,5 viktprocent

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

– – – – – Mer än 27 viktprocent

– – – – Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av:

0404 10 34

0404 10 36

0404 10 38

– – – – – Högst 1,5 viktprocent

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

– – – – – Mer än 27 viktprocent

– – Annan:
– – – Inte försatt med socker eller annat sötningsmedel, med ett

proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av:
– – – – Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av:

0404 10 48

– – – – – Högst 1,5 viktprocent

0404 10 52

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

0404 10 54

– – – – – Mer än 27 viktprocent

– – – – Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av:

0404 10 56

0404 10 58

– – – – – Högst 1,5 viktprocent

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

(1) Tullen på 100 kg av produkten ska vara lika med summan av
a) det belopp per kilogram som visas, multiplicerat med vikten av den mjölkbeståndsdel som 100 kg av produkten innehåller, och
b) det andra angivna beloppet.
(2) Tullen på 100 kg av produkten ska vara lika med det belopp per kilogram som visas, multiplicerat med vikten av torrsubstansen av
den mjölkbeståndsdel som 100 kg av produkten innehåller.
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

167,2 €/
100 kg/net

—

0,07 €/kg/net +
16,8 €/
100 kg/net (1)

—

1,31 €/kg/net +
22 €/
100 kg/net (2)

—

1,62 €/kg/net +
22 €/
100 kg/net (2)

—

0,95 €/kg/net +
22 €/
100 kg/net (2)

—

1,31 €/kg/net +
22 €/
100 kg/net (2)

—

1,62 €/kg/net +
22 €/
100 kg/net (2)

—

100,4 €/
100 kg/net

—

135,7 €/
100 kg/net

—

167,2 €/
100 kg/net

—

0,95 €/kg/net +
22 €/
100 kg/net (2)

—

1,31 €/kg/net +
22 €/
100 kg/net (2)

—

0404 10 62

– – – – – Mer än 27 viktprocent

– – – Annan, med ett proteininnehåll (kväveinnehåll × 6,38) av:
– – – – Högst 15 viktprocent och med en fetthalt av:

0404 10 72

0404 10 74

0404 10 76

– – – – – Högst 1,5 viktprocent

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

– – – – – Mer än 27 viktprocent

– – – – Mer än 15 viktprocent och med en fetthalt av:

0404 10 78

0404 10 82

0404 10 84

0404 90

– – – – – Högst 1,5 viktprocent

– – – – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

– – – – – Mer än 27 viktprocent

– Andra slag:
– – Inte försatta med socker eller annat sötningsmedel, med en

fetthalt av:
0404 90 21

0404 90 23

0404 90 29

– – – Högst 1,5 viktprocent

– – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

– – – Mer än 27 viktprocent

– – Andra, med en fetthalt av:

0404 90 81

0404 90 83

– – – Högst 1,5 viktprocent

– – – Mer än 1,5 viktprocent men högst 27 viktprocent

(1) Tullen på 100 kg av produkten ska vara lika med summan av
a) det belopp per kilogram som visas, multiplicerat med vikten av torrsubstansen av den mjölkbestådsdel som 100 kg av produkten
innehåller, och
b) det andra angivna beloppet.
(2) Tullen på 100 kg av produkten ska vara lika med summan av
a) det belopp per kilogram som visas, multiplicerat med vikten av den mjölkbeståndsdel som 100 kg av produkten innehåller, och
b) det andra angivna beloppet.
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

1,62 €/kg/net +
22 €/
100 kg/net (1)

—

189,6 €/
100 kg/net (2)

—

189,6 €/
100 kg/net (27)

—

189,6 €/
100 kg/net (2)

—

189,6 €/
100 kg/net (2)

—

231,3 €/
100 kg/net (2)

—

9 + EA (3)

—

9 + EA (3)

—

189,6 €/
100 kg/net

—

231,3 €/
100 kg/net (2)

—

231,3 €/
100 kg/net (2)

—

185,2 €/
100 kg/net (2)

—

0404 90 89

– – – Mer än 27 viktprocent

0405

Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk; bred
bara smörfettsprodukter:

0405 10

– Smör:
– – Med en fetthalt av högst 85 viktprocent:
– – – Naturligt smör:

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

– – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

– – – – Annat

– – – Rekombinerat smör

– – – Vasslesmör

– – Annat

0405 20

– Bredbara smörfettsprodukter:

0405 20 10

– – Med en fetthalt av minst 39 viktprocent men mindre än 60 vikt

procent
0405 20 30

– – Med en fetthalt av minst 60 viktprocent men högst 75 viktpro

cent
0405 20 90

– – Med en fetthalt av mer än 75 viktprocent men mindre än

80 viktprocent
0405 90

– Annat:

0405 90 10

– – Med en fetthalt av minst 99,3 viktprocent och en vattenhalt av

högst 0,5 viktprocent
0405 90 90

– – Annat

0406

Ost och ostmassa:

0406 10

– Färsk (inte mognad) ost (inbegripet mesost) samt ostmassa:
– – Med en fetthalt av högst 40 viktprocent:

0406 10 30

– – – Mozzarella, även i vätska

(1) Tullen på 100 kg av produkten ska vara lika med summan av
a) det belopp per kilogram som visas, multiplicerat med vikten av den mjölkbeståndsdel som 100 kg av produkten innehåller, och
b) det andra angivna beloppet.
(2) WTO-tullkvoter.
(3) Se bilaga 1.
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

185,2 €/
100 kg/net (1)

—

221,2 €/
100 kg/net (1)

—

188,2 €/
100 kg/net (1)

—

144,9 €/
100 kg/net (1)

—

139,1 €/
100 kg/net (1)

—

144,9 €/
100 kg/net (1)

—

215 €/
100 kg/net (1)

—

140,9 €/
100 kg/net (1)

—

140,9 €/
100 kg/net (1)

—

140,9 €/
100 kg/net (1)

—

167,1 €/
100 kg/net (1)

—

171,7 €/
100 kg/net (1)

—

171,7 €/
100 kg/net (1)

—

171,7 €/
100 kg/net (1)

—

171,7 €/
100 kg/net (1)

—

0406 10 50

0406 10 80

0406 20 00

– – – Annan

– – Annan

– Riven eller pulveriserad ost av alla slag

0406 30

– Smältost, inte riven eller pulveriserad:

0406 30 10

– – Framställd uteslutande av Emmentaler, Gruyère och Appenzel

ler, även med tillsats av Glarus örtost (så kallad Schabziger), i
detaljhandelsförpackningar och med en fetthalt av högst
56 viktprocent beräknat på torrsubstansen
– – Annan:
– – – Med en fetthalt av högst 36 viktprocent och med en fetthalt

beräknat på torrsubstansen av:
0406 30 31

0406 30 39

0406 30 90

0406 40

– – – – Högst 48 viktprocent

– – – – Mer än 48 viktprocent

– – – Med en fetthalt av mer än 36 viktprocent

– Blåmögelost och annan ost med marmoreringar vilka fram

ställts genom användning av Penicillium roqueforti:
0406 40 10

0406 40 50

0406 40 90

– – Roquefort

– – Gorgonzola

– – Annan

0406 90

– Annan ost:

0406 90 01

– – Avsedd för beredning (2)

– – Annan:

0406 90 13

0406 90 15

0406 90 17

0406 90 18

– – – Emmentaler

– – – Gruyère, Sbrinz

– – – Bergkäse, Appenzeller

– – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or och Tête de Moi

ne

(1) WTO-tullkvoter.
(2) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

167,1 €/
100 kg/net (1)

—

151 €/
100 kg/net (1)

—

151 €/
100 kg/net (1)

—

151 €/
100 kg/net (1)

—

151 €/
100 kg/net (1)

—

151 €/
100 kg/net (1)

—

151 €/
100 kg/net (1)

—

151 €/
100 kg/net (1)

—

151 €/
100 kg/net (1)

—

188,2 €/
100 kg/net

—

188,2 €/
100 kg/net (1)

—

188,2 €/
100 kg/net (1)

—

151 €/
100 kg/net (1)

—

151 €/
100 kg/net (1)

—

151 €/
100 kg/net (1)

—

151 €/
100 kg/net (1)

—

151 €/
100 kg/net (1)

—

151 €/
100 kg/net (1)

—

151 €/
100 kg/net (1)

—

0406 90 21
0406 90 23
0406 90 25
0406 90 29
0406 90 32
0406 90 35
0406 90 37
0406 90 39

– – – Cheddar

– – – Edamer

– – – Tilsiter

– – – Kashkaval

– – – Feta

– – – Kefalo-Tyri

– – – Finlandia

– – – Jarlsberg

– – – Annan:

0406 90 50

– – – – Ost av fårmjölk eller buffelmjölk i behållare innehållande

saltlake eller i behållare av får- eller getskinn
– – – – Annan:
– – – – – Med en fetthalt av högst 40 viktprocent och en vattenhalt i

den fettfria ostmassan av:
– – – – – – Högst 47 viktprocent:

0406 90 61
0406 90 63
0406 90 69

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino

– – – – – – – Annan

– – – – – – Mer än 47 viktprocent men högst 72 viktprocent:

0406 90 73
0406 90 74
0406 90 75
0406 90 76

– – – – – – – Provolone

– – – – – – – Maasdamer

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Sam

sö
0406 90 78
0406 90 79

– – – – – – – Gouda

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin,

Taleggio
0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double

Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

(1) WTO-tullkvoter.
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

151 €/
100 kg/net (1)

—

151 €/
100 kg/net (1)

—

151 €/
100 kg/net

—

151 €/
100 kg/net (1)

—

151 €/
100 kg/net (1)

—

151 €/
100 kg/net (1)

—

185,2 €/
100 kg/net (1)

—

221,2 €/
100 kg/net (1)

—

35 €/1 000 p/st

p/st

0406 90 82

0406 90 84

0406 90 85

– – – – – – – Camembert

– – – – – – – Brie

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri

– – – – – – – Annan ost med en vattenhalt i den fettfria ostmassan

av:
0406 90 86

0406 90 89

0406 90 92

0406 90 93

0406 90 99

0407

– – – – – – – – Mer än 47 viktprocent men högst 52 viktprocent

– – – – – – – – Mer än 52 viktprocent men högst 62 viktprocent

– – – – – – – – Mer än 62 viktprocent men högst 72 viktprocent

– – – – – – Mer än 72 viktprocent

– – – – – Annan

Fågelägg med skal, färska, konserverade eller kokta:
– Befruktade ägg för inkubering:

0407 11 00

– – Av höns av arten Gallus domesticus (2)

0407 19

– – Andra:
– – – Av annat fjäderfä än höns av arten Gallus domesticus (2):

0407 19 11

– – – – Av kalkoner eller gäss

105 €/1 000 p/st

p/st

0407 19 19

– – – – Andra

35 €/1 000 p/st

p/st

0407 19 90

– – – Andra

7,7

p/st

30,4 €/
100 kg/net (1)

1 000 p/st

30,4 €/
100 kg/net (1)

1 000 p/st

7,7

p/st

30,4 €/
100 kg/net (1)

1 000 p/st

– Andra färska ägg:

0407 21 00

– – Av höns av arten Gallus domesticus

0407 29

– – Andra:

0407 29 10

– – – Av annat fjäderfä än höns av arten Gallus domesticus

0407 29 90

– – – Andra

0407 90

– Andra:

0407 90 10

– – Av fjäderfä

(1) WTO-tullkvoter.
(2) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 75.2
och 3 och artikel 230 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671)).
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

7,7

p/st

Fri

—

142,3 €/
100 kg/net (2)

—

Fri

—

62 €/
100 kg/net (2)

—

66,3 €/
100 kg/net (2)

—

Fri

—

137,4 €/
100 kg/net (2)

—

Fri

—

35,3 €/
100 kg/net (2)

—

0407 90 90

– – Andra ägg

0408

Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta
eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konser
verade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel:
– Äggula:

0408 11

– – Torkad:

0408 11 20

– – – Olämplig som livsmedel (1)

0408 11 80

– – – Annan

0408 19

– – Annan:

0408 19 20

– – – Olämplig som livsmedel (1)
– – – Annan:

0408 19 81
0408 19 89

– – – – Flytande
– – – – Annan, inklusive fryst
– Andra slag:

0408 91

– – Torkade:

0408 91 20

– – – Olämpliga som livsmedel (1)

0408 91 80

– – – Andra

0408 99

– – Andra:

0408 99 20

– – – Olämpliga som livsmedel (1)

0408 99 80

– – – Andra

0409 00 00

Naturlig honung

17,3

—

0410 00 00

Ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans

7,7

—

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i avsnitt II F i de inledande bestämmelserna är uppfyllda.
(2) WTO-tullkvoter.
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KAPITEL 5
PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER
INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte
a) ätbara produkter (andra än tarmar, blåsor och magar av djur, hela eller i
bitar, samt djurblod, flytande eller torkat),
b) hudar och skinn (inbegripet pälsskinn), andra än varor enligt nr 0505 samt
avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och skinn enligt nr 0511
(kapitlen 41 eller 43),
c) animaliska textilmaterial, andra än tagel och tagelavfall (avdelning XI),
d) bindlar för borsttillverkning (nr 9603).
2. För tillämpning av nr 0501 gäller att sortering av hår efter längd inte ska
anses utgöra bearbetning (under förutsättning att det inte rotvänts).
3. I hela tulltaxan anses elefant-, flodhäst-, valross-, narvals- och vildsvinsbetar,
noshörningshorn samt tänder av alla djur som elfenben.
4. Med tagel avses i hela tulltaxan hår från manar och svansar av hästdjur,
nötkreatur och andra oxdjur. Nummer 0511 omfattar bland annat tagel och
tagelavfall, även i ordnade skikt med eller utan underlag.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Människohår, obearbetat, även tvättat eller avfettat; avfall av
människohår

Fri

—

0501 00 00

0502

Borst och andra hår av svin; hår av grävling samt andra
djurhår för borsttillverkning; avfall av sådana borst och hår:

0502 10 00

– Borst och andra hår av svin samt avfall av sådana hår

Fri

—

0502 90 00

– Andra slag

Fri

—

Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än fiskar), hela eller
i bitar, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller
rökta

Fri

—

[0503]
0504 00 00

0505

Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar
eller dun, fjädrar och delar av fjädrar (även med klippta kan
ter) samt dun, även rengjorda, desinficerade eller behandlade i
konserverande syfte men inte vidare bearbetade; mjöl och av
fall av fjädrar eller delar av fjädrar:

0505 10

– Fjädrar av sådana slag som används för stoppningsändamål;

dun:
0505 10 10

– – Råa

Fri

—

0505 10 90

– – Andra

Fri

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

0505 90 00

– Andra slag

0506

Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade
(men inte tillformade), behandlade med syra eller befriade
från gelatin; mjöl och avfall av dessa produkter:

0506 10 00

– Ossein samt ben behandlade med syra

Fri

—

0506 90 00

– Andra slag

Fri

—

0507

Elfenben, sköldpadd, valbarder och valbardsborst, horn, ho
var, klövar, naglar, klor och näbbar, obearbetade eller enkelt
preparerade men inte tillformade; mjöl och avfall av dessa
produkter:

0507 10 00

– Elfenben; mjöl och avfall av elfenben

Fri

—

0507 90 00

– Andra slag

Fri

—

0508 00

Korall och liknande material, obearbetade eller enkelt prepa
rerade men inte vidare bearbetade; skal av blötdjur, kräftdjur
och tagghudingar samt ryggskal av bläckfisk (os sepiae), obe
arbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl
och avfall av dessa produkter:

★

05080010

– Ädelkorall (Corallium rubrum)

Fri

—

★

0508 00 90

– Andra

Fri

—

Ambra, bävergäll, sibet och mysk; spanska flugor; galla, även
torkad; körtlar och andra animaliska produkter som används
för beredning av farmaceutiska produkter, färska, kylda,
frysta eller tillfälligt konserverade på annat sätt

Fri

—

Fri

p/st (1)

[0509]
0510 00 00

0511

Animaliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans; döda djur enligt kapitlen 1 och 3, olämpliga
som livsmedel:

0511 10 00

– Sperma av nötkreatur eller andra oxdjur
– Andra slag:

0511 91

– – Produkter av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller andra

ryggradslösa vattendjur; döda djur enligt kapitel 3:
0511 91 10

– – – Fiskavfall

Fri

—

0511 91 90

– – – Andra slag

Fri

—

0511 99

– – Andra:

0511 99 10

– – – Senor; avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och

Fri

—

skinn
– – – Naturlig tvättsvamp av animaliskt ursprung:

0511 99 31

– – – – Rå

Fri

—

0511 99 39

– – – – Annan

5,1

—

0511 99 85

– – – Andra slag (2)

Fri

—

(1) Strå (motsvarar den mängd som krävs för en inseminering).
(2) Statistiskt Taric-nummer: se bilaga 10.
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AVDELNING II
VEGETABILISKA PRODUKTER
Anmärkning
1. Med pelletar förstås i denna avdelning små cylindrar, kulor e.d. som agg
lomererats genom hoppressning, eller genom tillsats av högst 3 viktprocent
bindemedel.
KAPITEL 6
LEVANDE TRÄD OCH ANDRA LEVANDE VÄXTER; LÖKAR,
RÖTTER O. D.; SNITTBLOMMOR OCH SNITTGRÖNT
Anmärkningar
1. Bortsett från andra delen av nr 0601 omfattar detta kapitel endast levande träd
och varor (inbegripet grönsaksplantor) av sådana slag som vanligen levereras
av trädgårdsodlare, plantskolor eller blomsterhandlare för planterings- eller
prydnadsändamål; kapitlet inbegriper dock inte potatis, ätbar lök och andra
produkter enligt kapitel 7.
2. Enligt nr 0603 eller 0604 klassificeras även buketter, blomsterkorgar, kransar
och liknande artiklar, som är helt eller delvis tillverkade av i dessa nummer
omnämnda varor, även om artiklarna är försedda med tillbehör av andra
material. Dessa nummer ska dock inte tillämpas för collage och liknande
prydnadstavlor enligt nr 9701.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

0601

Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila, under till
växt eller i blomning; växter (inbegripet plantor) och rötter av
cikoriaarter, andra än rötter enligt nr 1212:

0601 10

– Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila:

0601 10 10

– – Hyacinter

5,1

p/st

0601 10 20

– – Narcisser

5,1

p/st

0601 10 30

– – Tulpaner

5,1

p/st

0601 10 40

– – Gladiolus

5,1

p/st

0601 10 90

– – Andra

5,1

p/st

0601 20

– Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, under tillväxt

eller i blomning; växter (inbegripet plantor) och rötter av
cikoriaarter:
0601 20 10

– – Växter (inbegripet plantor) och rötter av cikoriaarter

Fri

—

0601 20 30

– – Orkidéer, hyacinter, narcisser och tulpaner

9,6

—

0601 20 90

– – Andra

6,4

—

0602

Andra levande växter (inbegripet rötter), sticklingar och
ympkvistar; svampmycelium:

0602 10

– Icke rotade sticklingar samt ympkvistar:

0602 10 10

– – Av vin

Fri

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4

—

Fri

—

8,3

p/st

0602 10 90

– – Andra

0602 20

– Fruktträd och bärbuskar, även ympade/okulerade:

0602 20 10

– – Ympkvistar av vin, ympade/okulerade eller rotade
– – Andra:

0602 20 20

– – – Med nakna rötter
– – – Andra:

0602 20 30

– – – – Citrus

8,3

p/st

0602 20 80

– – – – Andra

8,3

p/st

0602 30 00

– Rhododendron och azalea, även ympade/okulerade

8,3

p/st

0602 40 00

– Rosor, även ympade/okulerade

8,3

p/st

0602 90

– Andra:

0602 90 10

– – Svampmycelium

8,3

—

0602 90 20

– – Ananasplantor

Fri

—

0602 90 30

– – Köksväxtplantor och jordgubbsplantor

8,3

—

8,3

p/st

6,5

p/st

8,3

p/st

– – Andra:
– – – Frilandsplantor:
– – – – Träd och buskar:

0602 90 41

– – – – – Skogsträd
– – – – – Andra:

0602 90 45

– – – – – – Rotade sticklingar och unga plantor
– – – – – – Andra:

0602 90 46

– – – – – – – Med nakna rötter
– – – – – – – Andra:

0602 90 47

– – – – – – – – Barrträd och städsegröna växter

8,3

p/st

0602 90 48

– – – – – – – – Andra

8,3

p/st

0602 90 50

– – – – Andra frilandsplantor

8,3

—

6,5

p/st

6,5

p/st

6,5

p/st

– – – Krukväxter:

0602 90 70

– – – – Rotade sticklingar och unga plantor, med undantag av kak

tusar
– – – – Andra:

0602 90 91

– – – – – Blomväxter med knoppar eller blommor, med undantag av

kaktusar
0602 90 99

– – – – – Andra

0603

Snittblommor och blomknoppar av sådana slag som är lämp
liga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, torkade,
färgade, blekta, impregnerade eller på annat sätt preparerade:
– Friska:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

0603 11 00

– – Rosor

(1)

p/st

0603 12 00

– – Nejlikor

(1)

p/st

0603 13 00

– – Orkidéer

(1)

p/st

0603 14 00

– – Krysantemum

(1)

p/st

0603 15 00

– – Liljor (Lilium spp.)

(1)

p/st

0603 19

– – Andra:

0603 19 10

– – – Gladiolus

(1)

p/st

0603 19 20

– – – Ranunkler

(1)

p/st

0603 19 70

– – – Andra

(1)

p/st

0603 90 00

– Andra slag

10

—

0604

Blad, kvistar och andra växtdelar, utan blommor eller
blomknoppar, samt gräs, mossa och lavar, utgörande varor
av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat pryd
nadsändamål, friska, torkade, färgade, blekta, impregnerade
eller på annat sätt preparerade:

0604 20

– Friska:

Fri

—

5

—

– – Mossa och lavar:

0604 20 11

– – – Renlav

0604 20 19

– – – Andra slag

0604 20 20

– – Julgranar

2,5

p/st

0604 20 40

– – Kvistar av barrträd

2,5

—

0604 20 90

– – Andra

2

—

0604 90

– Andra:
– – Mossa och lavar:

0604 90 11

– – – Renlav

Fri

—

0604 90 19

– – – Andra

5

—

Fri

—

10,9

—

– – Andra:

0604 90 91

– – – Endast torkade

0604 90 99

– – – Andra

(1) — Under tiden 1 januari–31 maj: 8,5.
— Under tiden 1 juni–31 oktober: 12.
— Under tiden 1 november–31 december: 8,5.

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 99
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KAPITEL 7
GRÖNSAKER SAMT VISSA ÄTBARA RÖTTER OCH STAM- ELLER
ROTKNÖLAR
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte djurfoder enligt nr 1214.
2. Till grönsaker i nr 0709–0712 räknas också ätbara svampar, tryffel, oliver,
kapris, pumpor, auberginer, sockermajs (Zea mays var. saccharata), frukter av
släktena Capsicum och Pimenta, fänkål, persilja, körvel, dragon, krasse och
mejram (Majorana hortensis eller Origanum majorana).
3. Nr 0712 omfattar alla torkade grönsaker av sådana slag som omfattas av nr
0701–0711 med undantag av
a) torkade, spritade baljväxtfrön (nr 0713),
b) sockermajs i sådana former som anges i nr 1102–1104,
c) mjöl, pulver, flingor, korn och pelletar av potatis (nr 1105),
d) mjöl och pulver av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713 (nr 1106).
4. Detta kapitel omfattar emellertid inte torkade, krossade eller malda frukter av
släktena Capsicum och Pimenta (nr 0904).

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4,5

—

5,8

—

(3)

—

11,5

—

(4)

—

9,6

—

0701

Potatis, färsk eller kyld:

0701 10 00

– Utsädespotatis (1)

0701 90

– Annan potatis:

0701 90 10

– – För framställning av stärkelse (2)
– – Annan:

0701 90 50

– – – Nyskördad, under tiden 1 januari–30 juni

0701 90 90

– – – Annan

0702 00 00

Tomater, färska eller kylda

0703

Kepalök (vanlig lök), schalottenlök, vitlök, purjolök och lök av
andra Allium-arter, färska eller kylda:

0703 10

– Kepalök (vanlig lök) och schalottenlök:
– – Kepalök (vanlig lök):

0703 10 11

– – – Sättlök

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i avsnitt II F i de inledande bestämmelserna är uppfyllda.
(2) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
(3) — Under tiden 1 januari–15 maj: 9,6. WTO-tullkvoter.
— Under tiden 16 maj–30 juni: 13,4.
(4) Se bilaga 2.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

0703 10 19

– – – Annan

9,6

—

0703 10 90

– – Schalottenlök

9,6

—

0703 20 00

– Vitlök

9,6 + 120 €/
100 kg/net (1)

—

10,4

—

0703 90 00

– Purjolök och lök av andra Allium-arter

0704

Kål, blomkål, kålrabbi, grönkål och liknande ätbar kål av
släktet Brassica, färsk eller kyld:

0704 10 00

– Blomkål (inbegripet broccolo)

(2)

—

0704 20 00

– Brysselkål

12

—

0704 90

– Annan kål:

0704 90 10

– – Vitkål och rödkål

12 MIN 0,4 €/
100 kg/net

—

12

—

(3)

—

10,4

—

0704 90 90

– – Annan

0705

Trädgårdssallat (Lactuca sativa) och cikoriasallat (Cichorium
spp.), färska eller kylda:
– Trädgårdssallat:

0705 11 00

– – Huvudsallat

0705 19 00

– – Annan trädgårdssallat
– Cikoriasallat:

0705 21 00

– – Witloofcikoria (Cichorium intybus var. foliosum)

10,4

—

0705 29 00

– – Annan cikoriasallat

10,4

—

0706

Morötter, rovor, rödbetor, haverrot (salsifi), rotselleri, rädisor
och liknande rotfrukter, färska eller kylda:

0706 10 00

– Morötter och rovor

13,6 (1)

—

0706 90

– Andra slag:

0706 90 10

– – Rotselleri

(4)

—

0706 90 30

– – Pepparrot (Cochlearia armoracia)

12

—

0706 90 90

– – Andra

13,6

—

0707 00

Gurkor, färska eller kylda:

0707 00 05

– Gurkor, andra än små gurkor, så kallade cornichons (minst 85

(5)

—

styck per kg)

(1) WTO-tullkvoter.
(2) — Under tiden 1 januari–14 april: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.
— Under tiden 15 april–30 november: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.
— Under tiden 1–31 december: 9,6 MIN 1,1 €/100 kg/net.
(3) — Under tiden 1 januari–31 mars: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.
— Under tiden 1 april–30 november: 12 MIN 2 €/100 kg/br.
— Under tiden 1–31 december: 10,4 MIN 1,3 €/100 kg/br.
4
( ) — Under tiden 1 januari–30 april: 13,6.
— Under tiden 1 maj–30 september: 10,4.
— Under tiden 1 oktober–31 december: 13,6.
(5) Se bilaga 2.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

12,8

—

0707 00 90

– Små gurkor, så kallade cornichons (minst 85 styck per kg)

0708

Baljfrukter och baljväxtfrön, färska eller kylda:

0708 10 00

– Ärter (Pisum sativum)

(1)

—

0708 20 00

– Bönor (Vigna spp. och Phaseolus spp.)

(2)

—

0708 90 00

– Andra slag

11,2

—

0709

Andra grönsaker, färska eller kylda:

0709 20 00

– Sparris

10,2

—

0709 30 00

– Auberginer

12,8

—

0709 40 00

– Bladselleri (blekselleri)

12,8

—

12,8

—

– Svampar och tryffel:

0709 51 00

– – Svampar av släktet Agaricus

0709 59

– – Andra slag:

0709 59 10

– – – Kantareller

3,2

—

0709 59 30

– – – Rörsoppar

5,6

—

0709 59 50

– – – Tryffel

6,4

—

0709 59 90

– – – Andra

6,4

—

0709 60

– Frukter av släktena Capsicum och Pimenta:

0709 60 10

– – Sötpaprika

7,2 (3)

—

Fri

—

der (4)

Fri

—

0709 60 99

– – – Andra

6,4

—

0709 70 00

– Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat samt trädgårdsmålla

10,4

—

(5)

—

4,5

—

– – Andra:

0709 60 91

– – – Av släktet Capsicum, för framställning av capsicin eller al

koholhaltiga oleoresiner av Capsicum (4)
0709 60 95

– – – För industriell framställning av eteriska oljor eller resinoi

– Andra slag:

0709 91 00

– – Kronärtskockor

0709 92

– – Oliver:

0709 92 10

– – – För annan användning än oljeframställning (4)

(1) — Under tiden 1 januari–31 maj: 8.
— Under tiden 1 juni–31 augusti: 13,6.
— Under tiden 1 september–31 december: 8.
(2) — Under tiden 1 januari–30 juni: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.
— Under tiden 1 juli–30 september: 13,6 MIN 1,6 €/100 kg/net.
— Under tiden 1 oktober–31 december: 10,4 MIN 1,6 €/100 kg/net.
3
( ) WTO-tullkvoter.
(4) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
(5) Se bilaga 2.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

13,1 €/
100 kg/net

—

(1)

—

12,8

—

10,4

—

0709 92 90

– – – Andra

0709 93

– – Pumpor, squash och kurbitsar (Cucurbita spp.):

0709 93 10

– – – Zucchini

0709 93 90

– – – Andra

0709 99

– – Andra:

0709 99 10

– – – Sallat, med undantag av trädgårdssallat (Lactuca sativa) och

cikoriasallat (Cichorium spp.)
0709 99 20

– – – Mangold och kardon

10,4

—

0709 99 40

– – – Kapris

5,6

—

0709 99 50

– – – Fänkål

8

—

0709 99 60

– – – Sockermajs

9,4 €/
100 kg/net

—

12,8

—

14,4

—

0709 99 90

– – – Andra

0710

Grönsaker (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta:

0710 10 00

– Potatis
– Baljfrukter och spritade baljväxtfrön:

0710 21 00

– – Ärter (Pisum sativum)

14,4

—

0710 22 00

– – Bönor (Vigna spp. och Phaseolus spp.)

14,4

—

0710 29 00

– – Andra

14,4

—

0710 30 00

– Vanlig spenat, nyzeeländsk spenat samt trädgårdsmålla

14,4

—

0710 40 00

– Sockermajs

5,1 + 9,4 €/
100 kg/net (2)

—

15,2

—

0710 80

– Andra grönsaker:

0710 80 10

– – Oliver
– – Frukter av släktena Capsicum och Pimenta:

0710 80 51

– – – Sötpaprika

14,4

—

0710 80 59

– – – Andra

6,4

—

– – Svampar:

0710 80 61

– – – Av släktet Agaricus

14,4

—

0710 80 69

– – – Andra

14,4

—

0710 80 70

– – Tomater

14,4

—

0710 80 80

– – Kronärtskockor

14,4

—

(1) Se bilaga 2.
(2) Det särskilda beloppet tas, som en autonom åtgärd, ut på den avrunna nettovikten.
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1

2

3

4

0710 80 85

– – Sparris

14,4

—

0710 80 95

– – Andra

14,4

—

0710 90 00

– Blandningar av grönsaker

14,4

—

0711

Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxidgas
eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserve
rande lösningar) men olämpliga för direkt konsumtion i detta
tillstånd:

0711 20

– Oliver:

0711 20 10

– – För annan användning än oljeframställning (1)

6,4

—

0711 20 90

– – Andra

13,1 €/
100 kg/net

—

12

—

9,6 + 191 €/
100 kg/net eda (2)

kg/net eda

9,6

—

6,4

—

5,1 + 9,4 €/
100 kg/net (3)

—

0711 40 00

– Gurkor
– Svampar och tryffel:

0711 51 00

– – Svampar av släktet Agaricus

0711 59 00

– – Andra slag

0711 90

– Andra grönsaker; blandningar av grönsaker:
– – Grönsaker:

0711 90 10

– – – Frukter av släktena Capsicum och Pimenta, med undantag av

sötpaprika
0711 90 30

– – – Sockermajs

0711 90 50

– – – Kepalök (vanlig lök)

7,2

—

0711 90 70

– – – Kapris

4,8

—

0711 90 80

– – – Andra slag

9,6

—

0711 90 90

– – Blandningar av grönsaker

12

—

0712

Torkade grönsaker, hela, i bitar, skivade, krossade eller pul
veriserade, men inte vidare beredda:

0712 20 00

– Kepalök (vanlig lök)

12,8 (2)

—

– Svampar, judasöron (Auricularia spp.), gelésvampar (Tre

mella spp.) och tryffel:
0712 31 00

– – Svampar av släktet Agaricus

12,8

—

0712 32 00

– – Judasöron (Auricularia spp.)

12,8

—

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
(2) WTO-tullkvoter.
(3) Det särskilda beloppet tas, som en autonom åtgärd, ut på den avrunna nettovikten.
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1

2

3

4

0712 33 00

– – Gelésvampar (Tremella spp.)

12,8

—

0712 39 00

– – Andra slag

12,8

—

0712 90

– Andra grönsaker; blandningar av grönsaker:

0712 90 05

– – Potatis, även i bitar eller skivad, men inte vidare beredd

10,2

—

Fri

—

9,4 €/
100 kg/net

—

– – Sockermajs (Zea mays var. saccharata):

0712 90 11

– – – Hybrider för utsäde (1)

0712 90 19

– – – Annan

0712 90 30

– – Tomater

12,8

—

0712 90 50

– – Morötter

12,8

—

0712 90 90

– – Andra

12,8

—

0713

Torkade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade:

0713 10

– Ärter (Pisum sativum):

0713 10 10

– – För utsäde

Fri

—

0713 10 90

– – Andra

Fri

—

0713 20 00

– Kikärter

Fri

—

Fri

—

Fri

—

– Bönor (Vigna spp. och Phaseolus spp.):

0713 31 00

– – Bönor av arterna Vigna mungo (L.) Hepper och Vigna ra

diata (L.) Wilczek
0713 32 00

– – Adzukibönor (Phaseolus eller Vigna angularis)

0713 33

– – Trädgårdsbönor (Phaseolus vulgaris) (bruna bönor, vita bö

nor etc.):
0713 33 10

– – – För utsäde

Fri

—

0713 33 90

– – – Andra

Fri

—

0713 34 00

– – Bambarabönor (Vigna subterranea eller Voandzeia subterra

Fri

—

nea)
0713 35 00

– – Ögonbönor (Vigna unguiculata)

Fri

—

0713 39 00

– – Andra

Fri

—

0713 40 00

– Linser

Fri

—

0713 50 00

– Bondbönor (Vicia faba var. major) och hästbönor (Vicia faba

3,2

—

var. equina och Vicia faba var. minor)
0713 60 00

– Duvärter (Cajanus cajan)

3,2

—

0713 90 00

– Andra

3,2

—

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i avsnitt II F i de inledande bestämmelserna är uppfyllda.
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1

2

3

4

9,5 €/
100 kg/net (1)

—

3,8 (3)

—

0714

Maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskockor, batater (sötpo
tatis) och liknande rötter, stam- eller rotknölar med hög halt
av stärkelse eller inulin, färska, kylda, frysta eller torkade,
hela eller i bitar och även i form av pelletar; märg av sago
palm:

0714 10 00

– Maniokrot (kassava)

0714 20

– Batater (sötpotatis):

0714 20 10

– – Färska, hela, avsedda som livsmedel (2)

0714 20 90

– – Andra

6,4 €/
100 kg/net (1)

—

0714 30 00

– Jams (Dioscorea spp.)

9,5 €/
100 kg/net (1)

—

0714 40 00

– Taro (Colocasia spp.)

9,5 €/
100 kg/net (1)

—

9,5 €/
100 kg/net (1)

—

9,5 €/
100 kg/net (1)

—

3,8 (3)

—

0714 50 00

– Yautia (Xanthosoma spp.)

0714 90

– Andra slag:

0714 90 20

– – Arrowrot, salepsrot och liknande rötter, stam- och rotknölar

med hög halt av stärkelse
0714 90 90

– – Andra

(1) WTO-tullkvoter.
(2) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se kommis
sionens förordning (EU) nr 1085/2010 [EUT L 310, 26.11.2010, s. 3]).
(3) Autonom tullsats: 3.
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KAPITEL 8
ÄTBAR FRUKT SAMT ÄTBARA BÄR OCH NÖTTER; SKAL AV
CITRUSFRUKTER ELLER MELONER
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte oätlig frukt eller oätliga bär och nötter.
2. Med färska varor avses också kylda varor.
3. Torkad frukt och torkade nötter enligt detta kapitel får ha delvis återställd
vattenhalt och får, under förutsättning att de har bibehållit sin karaktär av
torkad frukt eller torkade nötter, även vara behandlade för att
a) förbättra deras hållbarhet (t.ex. genom måttlig värmebehandling, behand
ling med svaveldioxid eller tillsats av sorbinsyra eller kaliumsorbat),
b) förbättra eller bibehålla deras utseende (t.ex. genom tillsats av vegetabilisk
olja eller liten mängd stärkelsesirap).

Kompletterande anmärkningar
1. Innehållet av olika sockerarter uttryckt som sackaros (sockerinnehåll) i pro
dukter enligt detta kapitel beräknas genom att multiplicera det tal, som kon
stateras refraktometriskt vid 20 °C enligt den i bilaga till genomförandeför
ordning (EU) nr 974/2014 (1) föreskrivna metoden, med faktorn 0,95.
2. Med tropiska frukter enligt nr 0811 90 11, 0811 90 31 och 0811 90 85 förstås
guava, mango, mangostan, papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen, litchip
lommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pita
haya.
3. Med tropiska nötter enligt nr 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70
och 0813 50 31 förstås kokosnötter, cashewnötter, paranötter, arekanötter
(betelnötter), kolanötter och macadamianötter.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

0801

Kokosnötter, paranötter och cashewnötter, färska eller torka
de, även skalade:

– Kokosnötter:

0801 11 00

– – Torkade

Fri

—

0801 12 00

– – Med innerskal (endokarp)

Fri

—

0801 19 00

– – Andra

Fri

—

(1) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 974/2014 av den 11 september 2014 om fastställande av refraktometermetod för
mätning av rester av löslig torrsubstans i bearbetade produkter av frukt och grönsaker för klassificering av dem i Kombinerade
nomenklaturen (EUT L 274, 16.9.2014, s. 6).
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

– Paranötter:

0801 21 00

– – Med skal

Fri

—

0801 22 00

– – Skalade

Fri

—

– Cashewnötter:

0801 31 00

– – Med skal

Fri

—

0801 32 00

– – Skalade

Fri

—

0802

Andra nötter, färska eller torkade, även skalade:

Fri

—

5,6 (1)

—

Fri

—

3,5 (1)

—

– Mandel:

0802 11

– – Med skal:

0802 11 10

– – – Bittermandel

0802 11 90

– – – Annan mandel

0802 12

– – Skalad:

0802 12 10

– – – Bittermandel

0802 12 90

– – – Annan mandel
– Hasselnötter (Corylus spp.):

0802 21 00

– – Med skal

3,2

—

0802 22 00

– – Skalade

3,2

—

4

—

5,1

—

– Valnötter:

0802 31 00

– – Med skal

0802 32 00

– – Skalade
– Kastanjer (Castanea spp.):

0802 41 00

– – Med skal

5,6

—

0802 42 00

– – Skalade

5,6

—

– Pistaschmandel:

0802 51 00

– – Med skal

1,6

—

0802 52 00

– – Skalade

1,6

—

– Macadamianötter:

0802 61 00

– – Med skal

2

—

0802 62 00

– – Skalade

2

—

0802 70 00

– Kolanötter (Cola spp.)

Fri

—

0802 80 00

– Arekanötter

Fri

—

0802 90

– Andra slag:

0802 90 10

– – Pekannötter

Fri

—

(1) WTO-tullkvoter.
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het

1

2

3

4

0802 90 50

– – Pinjenötter (Pinus spp.)

3,2 (1)

—

0802 90 85

– – Andra

3,2 (1)

—

0803

Bananer, inbegripet mjölbananer, färska eller torkade:

0803 10

– Mjölbananer:

0803 10 10

– – Färska

16

—

0803 10 90

– – Torkade

16

—

0803 90

– Andra:

0803 90 10

– – Färska

114 €/1 000 kg/
net

—

16

—

7,7

—

5,6

—

8

—

5,8

—

0803 90 90

– – Torkade

0804

Dadlar, fikon, ananas, avokado, guava, mango och mangostan,
färska eller torkade:

0804 10 00

– Dadlar

0804 20

– Fikon:

0804 20 10

– – Färska

0804 20 90

– – Torkade

0804 30 00

– Ananas

0804 40 00

– Avokado

(2)

—

0804 50 00

– Guava, mango och mangostan

Fri

—

0805

Citrusfrukter, färska eller torkade:

0805 10

– Apelsiner och pomeranser:
– – Apelsiner, färska:

0805 10 22

– – – Navelapelsiner

(3)

—

0805 10 24

– – – Blonda apelsiner

(3)

—

0805 10 28

– – – Andra

(3)

—

0805 10 80

– – Andra

(4)

—

– Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); klementi

ner, wilkings och liknande citrushybrider:
0805 21

– – Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas):

(1) Autonom tullsats: 2.
(2) — Under tiden 1 januari–31 maj: 4.
— Under tiden 1 juni–30 november: 5,1.
— Under tiden 1–31 december: 4.
3
( ) Se bilaga 2.
(4) — Under tiden 1 januari–31 mars: 16.
— Under tiden 1 april–15 oktober: 12.
— Under tiden 16 oktober–31 december: 16.
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sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

0805 21 10

– – – Satsumas

(1)

—

0805 21 90

– – – Andra

(1)

—

0805 22 00

– – Klementiner

(1)

—

0805 29 00

– – Andra

(1)

—

0805 40 00

– Grapefrukter (inbegripet pomelos)

(2)

—

0805 50

– Citroner (Citrus limon, Citrus limonum) och limefrukter (Cit

(1)

—

rus aurantifolia, Citrus latifolia):
0805 50 10

– – Citroner (Citrus limon, Citrus limonum)

0805 50 90

– – Limefrukter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

12,8

—

0805 90 00

– Andra slag

12,8

—

0806

Vindruvor, färska eller torkade:

0806 10

– Färska:

0806 10 10

– – Bordsdruvor

(1)

—

0806 10 90

– – Andra

(3)

—

0806 20

– Torkade:

0806 20 10

– – Korinter

2,4

—

0806 20 30

– – Sultanrussin

2,4

—

0806 20 90

– – Andra

2,4

—

0807

Meloner (inbegripet vattenmeloner) och papayafrukter, färska:
– Meloner (inbegripet vattenmeloner):

0807 11 00

– – Vattenmeloner

8,8

—

0807 19 00

– – Andra slag

8,8

—

0807 20 00

– Papayafrukter

Fri

—

0808

Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska:

0808 10

– Äpplen:

0808 10 10

– – Äpplen i lös vikt, för framställning av cider eller saft, under 7,2 MIN 0,36 €/

tiden 16 september–15 december

100 kg/net

—

(1)

—

0808 10 80

– – Andra

0808 30

– Päron:

0808 30 10

– – Päron i lös vikt, för framställning av cider eller saft, under 7,2 MIN 0,36 €/

tiden 1 augusti–31 december

(1) Se bilaga 2.
(2) — Under tiden
— Under tiden
— Under tiden
(3) — Under tiden
— Under tiden
— Under tiden

1 januari–30 april: 1,5.
1 maj–31 oktober: 2,4.
1 november–31 december: 1,5.
1 januari–14 juli: 14,4.
15 juli–31 oktober: 17,6.
1 november–31 december: 14,4.

100 kg/net

—
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het

1

2

3

4

(1)

—

7,2

—

(1)

—

0808 30 90

– – Andra

0808 40 00

– Kvittenfrukter

0809

Aprikoser, körsbär, persikor (inbegripet nektariner), plommon
och slånbär, färska:

0809 10 00

– Aprikoser
– Körsbär:

0809 21 00

– – Surkörsbär (Prunus cerasus)

(1)

—

0809 29 00

– – Andra

(1)

—

0809 30

– Persikor (inbegripet nektariner):

0809 30 10

– – Nektariner

(1)

—

0809 30 90

– – Andra

(1)

—

0809 40

– Plommon och slånbär:

0809 40 05

– – Plommon

(1)

—

0809 40 90

– – Slånbär

12

—

0810

Annan frukt och andra bär, färska:

0810 10 00

– Jordgubbar och smultron

(2)

—

0810 20

– Hallon, björnbär, mullbär och loganbär:

0810 20 10

– – Hallon

8,8

—

0810 20 90

– – Andra

9,6

—

0810 30

– Svarta, vita eller röda vinbär samt krusbär:

0810 30 10

– – Svarta vinbär

8,8

—

0810 30 30

– – Röda vinbär

8,8

—

0810 30 90

– – Andra

9,6

—

0810 40

– Tranbär, blåbär och andra bär av släket Vaccinium:

0810 40 10

– – Lingon (bär av arten Vaccinium vitis-idaea)

Fri

—

0810 40 30

– – Bär av arten Vaccinium myrtillus

3,2

—

0810 40 50

– – Bär av arterna Vaccinium macrocarpon och Vaccinium corym

bosum

3,2

—

– – Andra

9,6

—

0810 40 90

(1) Se bilaga 2.
(2) — Under tiden 1 januari–30 april: 11,2.
— Under tiden 1 maj–31 juli: 12,8 MIN 2,4 €/100 kg/net.
— Under tiden 1 augusti–31 december: 11,2.
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1

2

3

4

(1)

—

0810 50 00

– Kiwifrukter

0810 60 00

– Durian

8,8

—

0810 70 00

– Persimoner

8,8

—

0810 90

– Andra slag:

0810 90 20

– – Tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodil

Fri

—

8,8

—

20,8 + 8,4 €/
100 kg/net

—

lafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya
0810 90 75

– – Andra

0811

Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten,
frysta, med eller utan tillsats av socker eller annat sötnings
medel:

0811 10

– Jordgubbar och smultron:
– – Med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

0811 10 11

– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent

0811 10 19

– – – Andra

20,8

—

0811 10 90

– – Andra

14,4

—

0811 20

– Hallon, björnbär, mullbär, loganbär, vinbär och krusbär:

20,8 + 8,4 €/
100 kg/net

—

20,8

—

– – Med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

0811 20 11
0811 20 19

– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent

– – – Andra
– – Andra:

0811 20 31

– – – Hallon

14,4

—

0811 20 39

– – – Svarta vinbär

14,4

—

0811 20 51

– – – Röda vinbär

12

—

0811 20 59

– – – Björnbär och mullbär

12

—

0811 20 90

– – – Andra

14,4

—

0811 90

– Andra slag:

13 + 5,3 €/
100 kg/net

—

20,8 + 8,4 €/
100 kg/net

—

– – Med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:
– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent:

0811 90 11
0811 90 19

– – – – Tropiska frukter och tropiska nötter

– – – – Andra

(1) — Under tiden 1 januari–14 maj: 8,8.
— Under tiden 15 maj–15 november: 8.
— Under tiden 16 november–31 december: 8,8.
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1

2

3

4

13

—

20,8

—

12

—

3,2

—

– – – Andra:

0811 90 31

– – – – Tropiska frukter och tropiska nötter

0811 90 39

– – – – Andra
– – Andra:

0811 90 50

– – – Bär av arten Vaccinium myrtillus

0811 90 70

– – – Bär av arterna Vaccinium myrtilloides och Vaccinium angus

tifolium
– – – Körsbär:

0811 90 75

– – – – Surkörsbär (Prunus cerasus)

14,4

—

0811 90 80

– – – – Andra

14,4

—

0811 90 85

– – – Tropiska frukter och tropiska nötter

9

—

0811 90 95

– – – Andra slag

14,4

—

0812

Frukt, bär och nötter, tillfälligt konserverade (t.ex. med svavel
dioxidgas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra
konserverande lösningar) men olämpliga för direkt konsum
tion i detta tillstånd:

0812 10 00

– Körsbär

8,8

—

0812 90

– Andra slag:

0812 90 25

– – Aprikoser; apelsiner och pomeranser

12,8

—

0812 90 30

– – Papayafrukter

2,3

—

0812 90 40

– – Bär av arten Vaccinium myrtillus

6,4

—

0812 90 70

– – Guava, mango, mangostan, tamarinder, cashewäpplen, litchip

5,5

—

8,8

—

lommon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, caram
bola, pitahaya och tropiska nötter
0812 90 98

– – Andra

0813

Frukt och bär, torkade, med undantag av frukt enligt nr
0801–0806; blandningar av nötter eller av torkad frukt eller
torkade bär enligt detta kapitel:

0813 10 00

– Aprikoser

5,6

—

0813 20 00

– Plommon

9,6

—

0813 30 00

– Äpplen

3,2

—

0813 40

– Annan frukt samt bär:

0813 40 10

– – Persikor, inbegripet nektariner

5,6

—

0813 40 30

– – Päron

6,4

—

0813 40 50

– – Papayafrukter

2

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

2,4

—

4

—

0813 40 65

– – Tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jackfrukter, sapodil

lafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya
0813 40 95

– – Andra

0813 50

– Blandningar av nötter eller av torkad frukt eller torkade bär

enligt detta kapitel:
– – Blandad torkad frukt eller torkade bär, med undantag av frukt

enligt nr 0801–0806:
– – – Inte innehållande plommon:

0813 50 12

– – – – Av papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen, litchiplom

mon, jackfrukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, caram
bola och pitahaya
0813 50 15

– – – – Andra

6,4

—

0813 50 19

– – – Innehållande plommon

9,6

—

4

—

6,4

—

8

—

– – Blandningar av enbart nötter enligt nr 0801 och 0802:

0813 50 31

– – – Av tropiska nötter

0813 50 39

– – – Andra
– – Andra blandningar:

0813 50 91

– – – Inte innehållande plommon eller fikon

0813 50 99

– – – Andra

9,6

—

0814 00 00

Skal av citrusfrukter eller meloner, färska, frysta, torkade
eller tillfälligt konserverade i saltlake, svavelsyrlighetsvatten
eller andra konserverande lösningar

1,6

—
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KAPITEL 9
KAFFE, TE, MATTE OCH KRYDDOR
Anmärkningar
1. Blandningar av produkter enligt nr 0904–0910 ska klassificeras på följande
sätt:
a) Blandningar av två eller flera produkter enligt samma HS-nummer ska
klassificeras enligt detta nummer.
b) Blandningar av två eller flera produkter enligt olika HS-nummer ska klas
sificeras enligt nr 0910.
Tillsats av andra ämnen till produkter enligt nr 0904–0910 (eller till de bland
ningar som avses i a eller b ovan) ska inte påverka produkternas klassifice
ring, under förutsättning att de erhållna blandningarna bibehåller den huvud
sakliga karaktären av varor enligt dessa nummer. I annat fall klassificeras
sådana blandningar inte enligt detta kapitel; blandningar som utgör preparat
för smaksättning klassificeras enligt nr 2103.
2. Detta kapitel omfattar inte kubebapeppar (Piper cubeba) och andra produkter
enligt nr 1211.
Kompletterande anmärkning
1. Den tullsats, som ska tillämpas för de blandningar som avses i anmärkning
1 a ovan, är den som är tillämplig för den beståndsdel, som har den högsta
tullsatsen.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

0901

Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; skal och hinnor av
kaffe; kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden:
– Kaffe, orostat:

0901 11 00

– – Koffeinhaltigt

Fri

—

0901 12 00

– – Koffeinfritt

8,3

—

7,5

—

9

—

Fri

—

11,5

—

3,2

—

Fri

—

Fri

—

– Kaffe, rostat:

0901 21 00

– – Koffeinhaltigt

0901 22 00

– – Koffeinfritt

0901 90

– Annat:

0901 90 10

– – Skal och hinnor av kaffe

0901 90 90

– – Kaffesurrogat innehållande kaffe

0902

Te, även aromatiserat:

0902 10 00

– Grönt (ofermenterat) te, löst liggande i förpackningar inne

hållande högst 3 kg
0902 20 00

– Annat grönt (ofermenterat) te

0902 30 00

– Svart (fermenterat) te och delvis fermenterat te, löst liggande

i förpackningar innehållande högst 3 kg
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

0902 40 00

– Annat svart (fermenterat) te och annat delvis fermenterat te

Fri

—

0903 00 00

Matte

Fri

—

0904

Peppar av släktet Piper; frukter av släktena Capsicum och
Pimenta, torkade, krossade eller malda:

Fri

—

4

—

– Peppar av släktet Piper:

0904 11 00

– – Varken krossad eller malen

0904 12 00

– – Krossad eller malen
– Frukter av släktena Capsicum och Pimenta:

0904 21

– – Torkade, varken krossade eller malda:

0904 21 10

– – – Sötpaprika (Capsicum annuum)

9,6

—

0904 21 90

– – – Andra

Fri

—

0904 22 00

– – Krossade eller malda

5

—

0905

Vanilj:

0905 10 00

– Varken krossad eller malen

6

—

0905 20 00

– Krossad eller malen

6

—

0906

Kanel och kanelknopp:
– Varken krossad eller malen:

0906 11 00

– – Kanel (Cinnamomum zeylanicum Blume)

Fri

—

0906 19 00

– – Annan

Fri

—

0906 20 00

– Krossad eller malen

Fri

—

0907

Kryddnejlikor, nejlikstjälkar och modernejlikor:

0907 10 00

– Varken krossade eller malda

8

—

0907 20 00

– Krossade eller malda

8

—

0908

Muskot, muskotblomma och kardemumma:
– Muskot:

0908 11 00

– – Varken krossad eller malen

Fri

—

0908 12 00

– – Krossad eller malen

Fri

—

– Muskotblomma:

0908 21 00

– – Varken krossad eller malen

Fri

—

0908 22 00

– – Krossad eller malen

Fri

—

– Kardemumma:

0908 31 00

– – Varken krossad eller malen

Fri

—

0908 32 00

– – Krossad eller malen

Fri

—

0909

Anis, stjärnanis, fänkål, koriander, spiskummin eller kummin;
enbär:
– Koriander:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

0909 21 00

– – Varken krossad eller malen

Fri

—

0909 22 00

– – Krossad eller malen

Fri

—

– Spiskummin:

0909 31 00

– – Varken krossad eller malen

Fri

—

0909 32 00

– – Krossad eller malen

Fri

—

– Anis, stjärnanis, kummin eller fänkål; enbär:

0909 61 00

– – Varken krossade eller malda

Fri

—

0909 62 00

– – Krossade eller malda

Fri

—

0910

Ingefära, saffran, gurkmeja, timjan, lagerblad, curry och an
dra kryddor:
– Ingefära:

0910 11 00

– – Varken krossad eller malen

Fri

—

0910 12 00

– – Krossad eller malen

Fri

—

0910 20

– Saffran:

0910 20 10

– – Varken krossad eller malen

Fri

—

0910 20 90

– – Krossad eller malen

8,5

—

0910 30 00

– Gurkmeja

Fri

—

Fri

—

Fri

—

12,5

—

Fri

—

Fri

—

7

—

8,5

—

7

—

Fri

—

12,5

—

– Andra kryddor:

0910 91

– – Blandningar enligt anmärkning 1 b till detta kapitel:

0910 91 05

– – – Curry
– – – Andra:

0910 91 10

– – – – Varken krossade eller malda

0910 91 90

– – – – Krossade eller malda

0910 99

– – Andra:

0910 99 10

– – – Frö av bockhornsklöver
– – – Timjan:
– – – – Varken krossad eller malen:

0910 99 31

– – – – – Backtimjan (Thymus serpyllum L.)

0910 99 33

– – – – – Annan

0910 99 39

– – – – Krossad eller malen

0910 99 50

– – – Lagerblad
– – – Andra:

0910 99 91

– – – – Varken krossade eller malda

0910 99 99

– – – – Krossade eller malda
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KAPITEL 10
SPANNMÅL
Anmärkningar
1. A) De produkter som är omnämnda i HS-numren i detta kapitel ska klas
sificeras enligt dessa nummer endast då de föreligger som spannmålskär
nor, även i ax eller på strå.
B) Kapitlet omfattar inte spannmål som skalats eller bearbetats på annat sätt.
Skalat, slipat, polerat, glaserat, förvällt, ångbehandlat eller brutet ris klas
sificeras dock enligt nr 1006.
2. Nr 1005 omfattar inte sockermajs (kapitel 7).

Anmärkning till undernummer
1. Med durumvete förstås vete av arten Triticum durum samt sådana hybrider
som erhållits genom korsning av andra vetearter med Triticum durum och som
har samma antal (28) kromosomer som denna art.

Kompletterande anmärkningar
1. I detta kapitel används följande ord och uttryck med de betydelser som här
anges:
a) Med rundkornigt ris i nr 1006 10 30, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21,
1006 30 42, 1006 30 61 och 1006 30 92 förstås ris, vars korn har en längd
av högst 5,2 mm och hos vilket förhållandet mellan kornets längd och
bredd är under 2.
b) Med mellankornigt ris i nr 1006 10 50, 1006 20 13, 1006 20 94,
1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 och 1006 30 94 förstås ris, vars
korn har en längd av mer än 5,2 mm men högst 6,0 mm och hos vilket
förhållandet mellan kornets längd och bredd är under 3.
c) Med långkornigt ris i nr 1006 10 71, 1006 10 79, 1006 20 15, 1006 20 17,
1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48,
1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 och 1006 30 98 förstås ris, vars korn
har en längd av mer än 6,0 mm.
d) Med ris med ytterskal (paddy) i nr 1006 10 30, 1006 10 50, 1006 10 71
och 1006 10 79 förstås ris som behållit ytterskalet efter tröskningen.
e) Med ris endast befriat från ytterskalet (råris) i nr 1006 20 11, 1006 20 13,
1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 och
1006 20 98 förstås ris från vilket ytterskalet har avlägsnats. Hit hör t.ex.
ris med handelsbenämningarna ”brown rice”, ”cargo rice”, ”loonzain”
och ”riso sbramato”.
f) Med delvis slipat ris i nr 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27,
1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 och 1006 30 48 förstås ris, från vilket
ytterskalet, en del av grodden och hela eller en del av den yttre fruktväg
gen, men inte den inre fruktväggen, har avlägsnats.
g) Med helt slipat ris i nr 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67,
1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 och 1006 30 98 förstås ris, från vilket
ytterskalet, den yttre och inre fruktväggen och grodden – i fråga om
långkornigt eller mellankornigt ris fullständigt och i fråga om rundkornigt
ris åtminstone en del därav – har avlägsnats, men hos vilket högst 10 %
av kornen kan ha vita längsgående räfflor.
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h) Med brutet ris i nr 1006 40 förstås bitar av korn vars längd inte överstiger
tre fjärdedelar av hela kornets genomsnittliga längd.
2. Den tullsats som ska tillämpas på blandningar som faller inom detta kapitel
ska vara följande:
a) I blandningar där en av beståndsdelarna representerar minst 90 % av
vikten ska tullsatsen gällande den beståndsdelen tillämpas.
b) För andra blandningar tillämpas importavgiften för den beståndsdel som
har den högsta avgiften.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

148 €
/t (1)

—

148 €/t (1) (2)

—

12,8

—

95 €/t (1)

—

1001

Vete samt blandsäd av vete och råg:
– Durumvete:

1001 11 00
1001 19 00

– – För utsäde

– – Andra slag
– Andra slag:

1001 91

– – För utsäde:

1001 91 10

– – – Spält (3)

1001 91 20

– – – Vanligt vete och blandsäd av vete och råg

1001 91 90

– – – Andra slag

95 €/t

—

1001 99 00

– – Andra slag

95 €/t (1) (2)

—

1002

Råg:

1002 10 00

– För utsäde

93 €/t (1)

—

1002 90 00

– Andra slag

93 €/t (1)

—

1003

Korn:

1003 10 00

– För utsäde

93 €/t (2)

—

1003 90 00

– Andra slag

93 €/t (2)

—

1004

Havre:

1004 10 00

– För utsäde

89 €/t

—

1004 90 00

– Andra slag

89 €/t

—

1005

Majs:

1005 10

– Utsädesmajs:
– – Hybridmajs (3):

(1) Europeiska unionen åtar sig i fråga om spannmål som omfattas av nr
— ex 1001 vete,
— 1002 råg,
— ex 1005 majs, utom hybrider, och
— ex 1007 sorghum, utom hybrider för utsäde
att tillämpa en tullsats av en sådan storlek och på ett sådant sätt att importpriset efter tull inte överskrider det effektiva
interventionspriset (eller, i fall det nuvarande systemet ändras, det effektiva stödpriset) höjt med 55 %.
Den tullsats som tillämpas får under inga omständigheter överskrida den tullsats som anges i kolumn 3.
(2) WTO-tullkvoter.
(3) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i avsnitt II F i de inledande bestämmelserna är uppfyllda.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

1005 10 13

– – – Trevägshybrider

Fri

—

1005 10 15

– – – Enkla hybrider

Fri

—

1005 10 18

– – – Annan

Fri

—

1005 10 90

– – Annan

94 €/t (1) (2)

—

1005 90 00

– Annan

94 €/t (1) (2)

—

1006

Ris:

1006 10

– Med ytterskal (paddy):

1006 10 10

– – För utsäde (3)

7,7

—

– – Annat:

1006 10 30

– – – Rundkornigt

211 €/t (2)

—

1006 10 50

– – – Mellankornigt

211 €/t (2)

—

211 €/t (2)

—

211 €/t (2)

—

– – – Långkornigt:

1006 10 71

– – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer

än 2 men under 3
1006 10 79

– – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av

minst 3
1006 20

– Endast befriat från ytterskalet (råris):
– – Förvällt och ångbehandlat (parboiled):

1006 20 11

– – – Rundkornigt

65 €/t (2) (4)

—

1006 20 13

– – – Mellankornigt

65 €/t (2) (4)

—

65 €/t (2) (4)

—

65 €/t (2) (4)

—

– – – Långkornigt:

1006 20 15

– – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer

än 2 men under 3
1006 20 17

– – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av

minst 3 (5)
– – Annat:

1006 20 92

– – – Rundkornigt

65 €/t (2) (4)

—

1006 20 94

– – – Mellankornigt

65 €/t (2) (4)

—

(1) Europeiska unionen åtar sig i fråga om spannmål som omfattas av nr
— ex 1001 vete,
— 1002 råg,
— ex 1005 majs, utom hybrider, och
— ex 1007 sorghum, utom hybrider för utsäde
att tillämpa en tullsats av en sådan storlek och på ett sådant sätt att importpriset efter tull inte överskrider det effektiva
interventionspriset (eller, i fall det nuvarande systemet ändras, det effektiva stödpriset) höjt med 55 %.
Den tullsats som tillämpas får under inga omständigheter överskrida den tullsats som anges i kolumn 3.
(2) WTO-tullkvoter.
3
( ) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i avsnitt II F i de inledande bestämmelserna är uppfyllda.
(4) Avseende råris med undernummer 1006 20 11–1006 20 98, kan importtullen vara föremål för en sänkning av tullsatsen enligt de
villkor som fastställs i unionens relevanta bestämmelser.
Avseende helt eller delvis slipat ris med undernummer 1006 30 21–1006 30 98, kan importtullen vara föremål för en sänkning av
tullsatsen enligt de villkor som fastställs i unionens relevanta bestämmelser.
(5) Statistiskt Taric-nummer: se bilaga 10.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

65 €/t (1) (2)

—

65 €/t (1) (2)

—

– – – Långkornigt:

1006 20 96

– – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av mer

än 2 men under 3
1006 20 98

– – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av

minst 3 (3)
1006 30

– Helt eller delvis slipat ris, även polerat eller glaserat:
– – Delvis slipat ris:
– – – Förvällt och ångbehandlat (parboiled):

1006 30 21

– – – – Rundkornigt

175 €/t (1) (2)

—

1006 30 23

– – – – Mellankornigt

175 €/t (1) (2)

—

175 €/t (1) (2)

—

175 €/t (1) (2)

—

– – – – Långkornigt:

1006 30 25

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av

mer än 2 men under 3
1006 30 27

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av

minst 3 (3)
– – – Annat:

1006 30 42

– – – – Rundkornigt

175 €/t (1) (2)

—

1006 30 44

– – – – Mellankornigt

175 €/t (1) (2)

—

175 €/t (1) (2)

—

175 €/t (1) (2)

—

– – – – Långkornigt:

1006 30 46

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av

mer än 2 men under 3
1006 30 48

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av

minst 3 (3)
– – Helt slipat ris:
– – – Förvällt och ångbehandlat (parboiled):

1006 30 61

– – – – Rundkornigt

175 €/t (1) (2)

—

1006 30 63

– – – – Mellankornigt

175 €/t (1) (2)

—

175 €/t (1) (2)

—

175 €/t (1) (2)

—

– – – – Långkornigt:

1006 30 65

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av

mer än 2 men under 3
1006 30 67

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av

minst 3 (3)
– – – Annat:

1006 30 92

– – – – Rundkornigt

175 €/t (1) (2)

—

1006 30 94

– – – – Mellankornigt

175 €/t (1) (2)

—

(1) WTO-tullkvoter.
(2) Avseende råris med undernummer 1006 20 11–1006 20 98, kan importtullen vara föremål för en sänkning av tullsatsen enligt de
villkor som fastställs i unionens relevanta bestämmelser.
Avseende helt eller delvis slipat ris med undernummer 1006 30 21–1006 30 98, kan importtullen vara föremål för en sänkning av
tullsatsen enligt de villkor som fastställs i unionens relevanta bestämmelser.
(3) Statistiskt Taric-nummer: se bilaga 10.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

175 €/t (1) (2)

—

175 €/t (1) (2)

—

– – – – Långkornigt:

1006 30 96

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av

mer än 2 men under 3
1006 30 98

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av

minst 3 (3)
1006 40 00

– Brutet ris

1007

Sorghum:

1007 10

– För utsäde:

1007 10 10

– – Hybrider för utsäde (4)

1007 10 90

– – Andra slag

1007 90 00

– Andra slag

1008

Bovete, hirs och kanariefrö; annan spannmål:

1008 10 00

– Bovete

128 €/t

(2)

6,4

—

—

94 €/t

(2) (5)

—

94 €/t

(2) (5)

—

37 €/t

—

– – För utsäde

56 €/t (2)

—

1008 29 00

– – Andra slag

(2)

—

1008 30 00

– Kanariefrö

1008 40 00

– Hirs:

1008 21 00

56 €/t
Fri

—

– Fonio (Digitaria spp.)

37 €/t

—

1008 50 00

– Mjölmålla (Chenopodium quinoa)

37 €/t

—

1008 60 00

– Triticale (rågvete)

93 €/t

—

1008 90 00

– Annan spannmål

37 €/t

—

(1) Avseende råris med undernummer 1006 20 11–1006 20 98, kan importtullen vara föremål för en sänkning av tullsatsen enligt de
villkor som fastställs i unionens relevanta bestämmelser.
Avseende helt eller delvis slipat ris med undernummer 1006 30 21–1006 30 98, kan importtullen vara föremål för en sänkning av
tullsatsen enligt de villkor som fastställs i unionens relevanta bestämmelser.
2
( ) WTO-tullkvoter.
(3) Statistiskt Taric-nummer: se bilaga 10.
(4) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i avsnitt II F i de inledande bestämmelserna är uppfyllda.
(5) Europeiska unionen åtar sig i fråga om spannmål som omfattas av nr
— ex 1001 vete,
— 1002 råg,
— ex 1005 majs, utom hybrider, och
— ex 1007 sorghum, utom hybrider för utsäde
att tillämpa en tullsats av en sådan storlek och på ett sådant sätt att importpriset efter tull inte överskrider det effektiva
interventionspriset (eller, i fall det nuvarande systemet ändras, det effektiva stödpriset) höjt med 55 %.
Den tullsats som tillämpas får under inga omständigheter överskrida den tullsats som anges i kolumn 3.
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KAPITEL 11
PRODUKTER

FRÅN

KVARNINDUSTRIN; MALT;
INULIN; VETEGLUTEN

STÄRKELSE;

Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte
a) rostat malt som föreligger som kaffesurrogat (nr 0901 eller 2101),
b) berett mjöl, krossgryn eller beredd stärkelse enligt nr 1901,
c) majsflingor och andra produkter enligt nr 1904,
d) grönsaker, beredda eller konserverade, enligt nr 2001, 2004 eller 2005,
e) farmaceutiska produkter (kapitel 30),
f) stärkelse med karaktär av parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel
(kapitel 33).
2. A) Förmalningsprodukter av de slag av spannmål som är förtecknade i ned
anstående tabell klassificeras enligt detta kapitel om de, beräknat på vikten
av torrsubstansen, har
a) en stärkelsehalt (bestämd med Ewers modifierade polarimetriska me
tod) som överstiger den som anges i kolumn 2,
b) en askhalt (efter avdrag för eventuellt tillsatta mineralämnen) som inte
överstiger den som anges i kolumn 3.
I annat fall klassificeras de enligt nr 2302. Spannmålsgroddar, hela, val
sade, bearbetade till flingor eller malda, ska dock alltid klassificeras enligt
nr 1104.
B) Produkter som enligt ovanstående bestämmelser omfattas av detta kapitel
ska klassificeras enligt nr 1101 eller 1102, om den mängd som passerar
genom en sikt av vävd metalltrådsduk med den maskvidd som anges i
kolumn 4 eller 5 efter vikten räknat uppgår till minst det procenttal som
anges för respektive slag av spannmål.
I annat fall klassificeras de enligt nr 1103 eller 1104.

Spannmål

(1)

Stärkelsehalt

Askhalt

Mängd som passerar genom en sikt med en
maskvidd av
0,315 mm

0,500 mm

(2)

(3)

(4)

(5)

Vete och råg

45 %

2,5 %

80 %

—

Korn

45 %

3%

80 %

—

Havre

45 %

5%

80 %

—

Majs och sorghum

45 %

2%

—

90 %

Ris

45 %

1,6 %

80 %

—

Bovete

45 %

4%

80 %

—

Annan spannmål

45 %

2%

50 %

—
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3. Med krossgryn och grovt mjöl i nr 1103 förstås produkter som erhållits
genom sönderdelning av spannmålskorn av vilka
a) i fråga om majsprodukter minst 95 viktprocent passerar genom en sikt av
vävd metalltrådsduk med en maskvidd av 2 mm,
b) i fråga om andra spannmålsprodukter minst 95 viktprocent passerar genom
en sikt av vävd metalltrådsduk med en maskvidd av 1,25 mm.
Kompletterande anmärkningar
1. Den tullsats som ska tillämpas på blandningar som faller inom detta kapitel
ska vara följande:
a) I blandningar där en av beståndsdelarna representerar minst 90 % av
vikten ska tullsatsen gällande den beståndsdelen tillämpas.
b) För andra blandningar tillämpas importavgiften för den beståndsdel som
har den högsta avgiften.
2. Med ”finmalet mjöl”, ”grovt mjöl” och ”pulver” i nr 1106 förstås produkter,
andra än torkade kokosflingor, som erhållits genom valsning eller någon
annan sönderdelning av torkade baljväxter enligt nr 0713, av sago eller av
rötter eller stammar ur nr 0714 eller av produkter enligt kapitel 8, av vilka
a) i fråga om torkade baljväxter, sago, rötter, stammar och produkter enligt
kapitel 8 (med undantag av nötter enligt nr 0801 och 0802), minst 95 vikt
procent passerar genom en sikt av vävd metalltrådsduk med en maskvidd
av 2 mm,
b) i fråga om nötter enligt nr 0801 och 0802, minst 50 viktprocent passerar
genom en sikt av metalltrådsduk med en maskvidd av 2,5 mm.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

1101 00

Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg:
– Av vete:

1101 00 11

– – Av durumvete

172 €/t

—

1101 00 15

– – Av vanligt vete och spält

172 €/t

—

1101 00 90

– Finmalet mjöl av blandsäd av vete och råg

172 €/t

—

1102

Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd
av vete och råg:

1102 20

– Av majs:

1102 20 10

– – Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent

173 €/t

—

1102 20 90

– – Annat

98 €/t

—

1102 90

– Annat:

1102 90 10

– – Av korn

171 €/t

—

1102 90 30

– – Av havre

164 €/t

—

1102 90 50

– – Av ris

138 €/t

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

1102 90 70

– – Av råg

168 €/t

—

1102 90 90

– – Annat

98 €/t

—

1103

Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av
spannmål:
– Krossgryn samt grovt mjöl (inbegripet fingryn):

1103 11

– – Av vete:

1103 11 10

– – – Durumvete

267 €/t

—

1103 11 90

– – – Vanligt vete och spält

186 €/t

—

1103 13

– – Av majs:

1103 13 10

– – – Med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent

173 €/t

—

1103 13 90

– – – Annat

98 €/t

—

1103 19

– – Av annan spannmål:

1103 19 20

– – – Av råg eller korn

171 €/t

—

1103 19 40

– – – Av havre

164 €/t

—

1103 19 50

– – – Av ris

138 €/t

—

1103 19 90

– – – Annan

98 €/t

—

1103 20

– Pelletar:

1103 20 25

– – Av råg eller korn

171 €/t

—

1103 20 30

– – Av havre

164 €/t

—

1103 20 40

– – Av majs

173 €/t

—

1103 20 50

– – Av ris

138 €/t

—

1103 20 60

– – Av vete

175 €/t

—

1103 20 90

– – Andra

98 €/t

—

1104

Spannmål, bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, valsad, be
arbetad till flingor eller pärlgryn, klippt eller gröpad), med
undantag av ris enligt nr 1006; groddar av spannmål, hela,
valsade, bearbetade till flingor eller malda:
– Spannmål, valsad eller bearbetad till flingor:

1104 12

– – Av havre:

1104 12 10

– – – Valsad

93 €/t

—

1104 12 90

– – – Bearbetad till flingor

182 €/t

—

1104 19

– – Av annan spannmål:

1104 19 10

– – – Av vete

175 €/t

—

1104 19 30

– – – Av råg

171 €/t

—

1104 19 50

– – – Av majs

173 €/t

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

– – – Av korn:

1104 19 61

– – – – Valsat

97 €/t

—

1104 19 69

– – – – Bearbetat till flingor

189 €/t

—

– – – Annan:

1104 19 91

– – – – Risflingor

234 €/t

—

1104 19 99

– – – – Annan

173 €/t

—

– Spannmål bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, bearbetad

till pärlgryn, klippt eller gröpad):
1104 22

– – Av havre:

1104 22 40

– – – Skalad, även klippt eller gröpad

162 €/t

—

1104 22 50

– – – Bearbetad till pärlgryn

145 €/t

—

1104 22 95

– – – Annan

93 €/t (1)

—

1104 23

– – Av majs:

1104 23 40

– – – Skalad, även klippt eller gröpad; bearbetad till pärlgryn

152 €/t

—

1104 23 98

– – – Annan

98 €/t

—

1104 29

– – Av annan spannmål:
– – – Av korn:

1104 29 04

– – – – Skalad, även klippt eller gröpad

150 €/t

—

1104 29 05

– – – – Bearbetat till pärlgryn

236 €/t

—

1104 29 08

– – – – Annan

97 €/t

—

– – – Andra:

1104 29 17

– – – – Skalad, även klippt eller gröpad

129 €/t

—

1104 29 30

– – – – Bearbetad till pärlgryn

154 €/t

—

– – – – Inte vidare bearbetad än gröpad:

1104 29 51

– – – – – Av vete

99 €/t

—

1104 29 55

– – – – – Av råg

97 €/t

—

1104 29 59

– – – – – Annan

98 €/t

—

99 €/t

—

– – – – Annan:

1104 29 81

– – – – – Av vete

(1) WTO-tullkvoter.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

1104 29 85

– – – – – Av råg

97 €/t

—

1104 29 89

– – – – – Annan

98 €/t

—

1104 30

– Groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor

eller malda:
1104 30 10

– – Av vete

76 €/t

—

1104 30 90

– – Av annan spannmål

75 €/t

—

1105

Mjöl, pulver, flingor, korn och pelletar av potatis:

1105 10 00

– Mjöl och pulver

12,2

—

1105 20 00

– Flingor, korn och pelletar

12,2

—

1106

Mjöl och pulver av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713, av
sago eller av rötter, stam- eller rotknölar enligt nr 0714 eller
av produkter enligt kapitel 8:

1106 10 00

– Av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713

7,7

—

1106 20

– Av sago eller av rötter, stam- eller rotknölar enligt nr 0714:

1106 20 10

– – Denaturerat (1)

95 €/t

—

1106 20 90

– – Andra slag

166 €/t

—

1106 30

– Av produkter enligt kapitel 8:

1106 30 10

– – Av bananer

10,9

—

1106 30 90

– – Annat

8,3

—

1107

Malt, även rostat:

1107 10

– Orostat:
– – Av vete:

1107 10 11

– – – I form av mjöl

177 €/t

—

1107 10 19

– – – Annat

134 €/t

—

– – Annat:

1107 10 91

– – – I form av mjöl

173 €/t

—

1107 10 99

– – – Annat

131 €/t

—

1107 20 00

– Rostat

152 €/t

—

1108

Stärkelse; inulin:
– Stärkelse:

1108 11 00

– – Vetestärkelse

224 €/t

—

1108 12 00

– – Majsstärkelse

166 €/t

—

1108 13 00

– – Potatisstärkelse

166 €/t

—

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i avsnitt II F i de inledande bestämmelserna är uppfyllda.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

166 €/t (1)

—

1108 14 00

– – Maniokstärkelse (kassavastärkelse)

1108 19

– – Annan stärkelse:

1108 19 10

– – – Risstärkelse

216 €/t

—

1108 19 90

– – – Annan

166 €/t

—

1108 20 00

– Inulin

19,2

—

1109 00 00

Vetegluten, även torkat

512 €/t

—

(1) WTO-tullkvoter.

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 128
▼B
KAPITEL 12
OLJEVÄXTFRÖN OCH OLJEHALTIGA FRUKTER; DIVERSE ANDRA
FRÖN OCH FRUKTER; VÄXTER FÖR INDUSTRIELLT ELLER
MEDICINSKT BRUK; HALM OCH FODERVÄXTER
Anmärkningar
1. Nr 1207 ska tillämpas för bl.a. palmnötter och palmkärnor, bomullsfrön, rici
nusfrön, sesamfrön, senapsfrön, safflorfrön, vallmofrön och sheanötter (kari
tenötter). Det ska inte tillämpas för produkter enligt nr 0801 eller 0802 eller
för oliver (kapitel 7 eller 20).
2. Nr 1208 ska tillämpas för icke avfettat mjöl, för delvis avfettat mjöl och för
mjöl som helt avfettats och därefter helt eller delvis återfettats med sin ur
sprungliga olja. Numret ska emellertid inte tillämpas för återstoder enligt nr
2304–2306.
3. För tillämpning av nr 1209 gäller att betfrön, gräsfrön och andra vallväxtfrön,
blomsterfrön, köksväxtfrön, frön av skogsträd och fruktträd, frön av växter
tillhörande vickersläktet (andra än frön av arten Vicia faba, dvs. bondbönor
och hästbönor) samt frön av lupiner anses utgöra frön av sådana slag som
används som utsäde.
Nr 1209 ska emellertid inte tillämpas för följande produkter, även om de är
avsedda att användas som utsäde:
a) Baljfrukter och baljväxtfrön samt sockermajs (kapitel 7).
b) Kryddor och andra produkter enligt kapitel 9.
c) Spannmål (kapitel 10).
d) Produkter enligt nr 1201–1207 och 1211.
4. Nr 1211 ska tillämpas för bl.a. följande växter och delar av dessa: basilikört,
gurkört, ginseng, isop, lakritsrot, mynta av alla slag, rosmarin, vinruta, salvia
och malört.
Nr 1211 ska emellertid inte tillämpas för
a) medikamenter enligt kapitel 30,
b) parfymerings-, skönhets- eller kroppsvårdsmedel enligt kapitel 33,
c) insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel, desinfektionsmedel och lik
nande produkter enligt nr 3808.
5. Med alger i nr 1212 avses inte
a) döda encelliga mikroorganismer enligt nr 2102,
b) kulturer av mikroorganismer enligt nr 3002,
c) gödselmedel enligt nr 3101 eller 3105.

Anmärkning till undernummer
1. Med rapsfrön och rybsfrön med låg halt av erukasyra enligt nr 1205 10 förstås
raps- och rybsfrön som ger en icke flyktig olja med en halt av erukasyra på
mindre än 2 viktprocent och en komponent i fast form som innehåller mindre
än 30 mikromol glukosinolater per gram.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

1201

Sojabönor, även sönderdelade:

1201 10 00

– För utsäde (1)

Fri

—

1201 90 00

– Andra

Fri

—

1202

Jordnötter, även skalade eller sönderdelade men inte rostade
eller på annat sätt tillagade:

1202 30 00

– För utsäde (1)

Fri

—

– Andra:

1202 41 00

– – Med skal

Fri

—

1202 42 00

– – Skalade, även sönderdelade

Fri

—

1203 00 00

Kopra

Fri

—

1204 00

Linfrön, även sönderdelade:

1204 00 10

– För utsäde (1)

Fri

—

1204 00 90

– Andra

Fri

—

1205

Rapsfrön och rybsfrön, även sönderdelade:

1205 10

– Rapsfrön och rybsfrön med låg halt av erukasyra:

1205 10 10

– – För utsäde (1)

Fri

—

1205 10 90

– – Andra

Fri

—

1205 90 00

– Andra

Fri

—

1206 00

Solrosfrön, även sönderdelade:

1206 00 10

– För utsäde (1)

Fri

—

– Andra:

1206 00 91

– – Skalade; i grå- och vitstrimmigt skal

Fri

—

1206 00 99

– – Andra

Fri

—

1207

Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, även sönderdelade:

1207 10 00

– Palmnötter och palmkärnor

Fri

—

– Bomullsfrön:

1207 21 00

– – För utsäde (1)

Fri

—

1207 29 00

– – Andra

Fri

—

1207 30 00

– Ricinusfrön

Fri

—

1207 40

– Sesamfrön:

1207 40 10

– – För utsäde (1)

Fri

—

1207 40 90

– – Andra

Fri

—

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i avsnitt II F i de inledande bestämmelserna är uppfyllda.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

1207 50

– Senapsfrön:

1207 50 10

– – För utsäde (1)

Fri

—

1207 50 90

– – Andra

Fri

—

1207 60 00

– Safflorfrön (Carthamus tinctorius)

Fri

—

1207 70 00

– Melonfrön

Fri

—

– Andra slag:

1207 91

– – Vallmofrön:

1207 91 10

– – – För utsäde (1)

Fri

—

1207 91 90

– – – Andra

Fri

—

1207 99

– – Andra:

1207 99 20

– – – För utsäde (1)

Fri

—

– – – Andra:

1207 99 91

– – – – Hampfrön

Fri

—

1207 99 96

– – – – Andra

Fri

—

1208

Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter, med undantag av
mjöl av senapsfrön:

1208 10 00

– Av sojabönor

4,5

—

1208 90 00

– Andra slag

Fri

—

1209

Frön, frukter och sporer av sådana slag som används som
utsäde:

1209 10 00

– Sockerbetsfrön

8,3

—

2,5

—

– Frön av foderväxter:

1209 21 00

– – Lusernfrön (alfalfafrön)

1209 22

– – Frön av klöver (Trifolium spp.):

1209 22 10

– – – Rödklöver (Trifolium pratense L.)

Fri

—

1209 22 80

– – – Annan klöver

Fri

—

1209 23

– – Svingelfrön:

1209 23 11

– – – Frön av ängssvingel (Festuca pratensis Huds.)

Fri

—

1209 23 15

– – – Frön av rödsvingel (Festuca rubra L.)

Fri

—

1209 23 80

– – – Andra

2,5

—

1209 24 00

– – Frön av ängsgröe (Poa pratensis L.)

Fri

—

1209 25

– – Frön av rajgräs (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne

L.):
1209 25 10

– – – Italienskt rajgräs (Lolium multiflorum Lam.)

Fri

—

1209 25 90

– – – Engelskt rajgräs (Lolium perenne L.)

Fri

—

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i avsnitt II F i de inledande bestämmelserna är uppfyllda.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

1209 29

– – Andra:

1209 29 45

– – – Timotejfrön; vickerfrön; frön av släktet Poa (Poa palustris L.

och Poa trivialis L.); frön av hundäxing (Dactylis glomerata
L.); frön av vensläktet (Agrostis)
1209 29 50

– – – Lupinfrön

2,5

—

1209 29 60

– – – Foderbetsfrön (Beta vulgaris var. alba)

8,3

—

1209 29 80

– – – Andra

2,5

—

1209 30 00

– Blomsterfrön

3

—

8,3

—

3

—

Fri

—

3

—

4

—

5,8

—

5,8

—

5,8

—

– Andra slag:

1209 91

– – Grönsaksfrön:

1209 91 30

– – – Rödbetsfrön (Beta vulgaris var. conditiva)

1209 91 80

– – – Andra

1209 99

– – Andra:

1209 99 10

– – – Frön av skogsträd
– – – Andra:

1209 99 91

– – – – Frön av växter som huvudsakligen odlas för sina blommor,

med undantag av produkter enligt nr 1209 30
1209 99 99

– – – – Andra

1210

Humle, färsk eller torkad, även mald, pulveriserad eller i form
av pelletar; lupulin:

1210 10 00

– Humle, varken mald, pulveriserad eller i form av pelletar

1210 20

– Humle, mald, pulveriserad eller i form av pelletar; lupulin:

1210 20 10

– – Humle, mald, pulveriserad eller i form av pelletar, lupinberi

kad; lupulin
1210 20 90

– – Annan

1211

Växter och växtdelar (inbegripet frön och frukter) av sådana
slag som används främst för framställning av parfymerings
medel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning,
svampbekämpning eller liknande ändamål, färska, kylda,
frysta eller torkade, även skurna, krossade eller pulveriserade:

1211 20 00

– Ginsengrot

Fri

—

1211 30 00

– Kokablad

Fri

—

1211 40 00

– Vallmohalm

Fri

—

1211 50 00

– Efedra

Fri

—

1211 90

– Andra slag:

1211 90 30

– – Tonkabönor

3

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

1211 90 86

– – Andra

1212

Johannesbröd, sjögräs och andra alger, sockerbetor och soc
kerrör, färska, kylda, frysta eller torkade, även malda; frukt
kärnor och andra vegetabiliska produkter (inbegripet orostad
cikoriarot av varieteten Cichorium intybus sativum) av sådana
slag som används främst som livsmedel, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans:
– Sjögräs och andra alger:

1212 21 00

– – Lämpliga som livsmedel

Fri

—

1212 29 00

– – Andra

Fri

—

23 €/
100 kg/net

—

6,7 €/
100 kg/net

—

5,1

—

4,6 €/
100 kg/net

—

Fri

—

– Andra slag:

1212 91

– – Sockerbetor:

1212 91 20

– – – Torkade, även malda

1212 91 80

– – – Andra

1212 92 00

– – Johannesbröd

1212 93 00

– – Sockerrör

1212 94 00

– – Cikoriarot

1212 99

– – Andra:
– – – Johannesbrödfrön:

1212 99 41

– – – – Med skal, inte krossade eller malda

Fri

—

1212 99 49

– – – – Andra

5,8

—

1212 99 95

– – – Andra slag

Fri

—

1213 00 00

Halm, agnar och skal av spannmål, oberedda, även hackade,
malda, pressade eller i form av pelletar

Fri

—

Fri

—

1214

Kålrötter, foderbetor och andra foderrotfrukter, hö, lusern
(alfalfa), klöver, esparsett, foderkål, lupiner, vicker och lik
nande djurfoder, även i form av pelletar:

1214 10 00

– Mjöl och pelletar av lusern (alfalfa)

1214 90

– Andra slag:

1214 90 10

– – Foderbetor, kålrötter och andra foderrotfrukter

5,8

—

1214 90 90

– – Andra

Fri

—

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 133
▼B
KAPITEL 13
SCHELLACK O. D.; NATURLIGA GUMMIARTER OCH HARTSER
SAMT ANDRA VÄXTSAFTER OCH VÄXTEXTRAKTER
Anmärkning
1. Nr 1302 ska tillämpas för bl.a. lakritsextrakt, pyrethrumextrakt, humleextrakt,
aloeextrakt och opium.
Numret ska inte tillämpas för
a) lakritsextrakt som innehåller mer än 10 viktprocent sackaros eller förelig
ger som konfektyrer (nr 1704),
b) maltextrakt (nr 1901),
c) extrakter av kaffe, te eller matte (nr 2101),
d) växtsafter och växtextrakter som utgör alkoholhaltiga drycker enligt kapi
tel 22,
e) kamfer, glycyrrhizin och andra produkter enligt nr 2914 och 2938,
f) vallmohalmkoncentrat innehållande minst 50 viktprocent alkaloider (nr
2939),
g) medikamenter enligt nr 3003 och 3004 samt blodgrupperingsreagens (nr
3006),
h) garvämnesextrakter och färgämnesextrakter (nr 3201 och 3203),
ij) eteriska oljor, ”concretes”, ”absolutes”, resinoider, extraherade gummihart
ser, vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av sådana
oljor samt blandningar baserade på sådana doftämnen som används för
framställning av drycker (kapitel 33), eller
k) naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande
naturliga produkter (nr 4001).
Kompletterande anmärkning
1. Blandningar av pektinämnen och socker med ett sockerinnehåll som översti
ger 90 viktprocent, beräknat på torrsubstansen, ska uteslutas från klassifice
ring enligt undernr 1302 20 och ska i princip klassificeras enligt kapitel 17,
eftersom produktens karaktär anses bestämmas av sockret.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

1301

Schellack o.d.; naturliga gummiarter, hartser, gummihartser
och oleoresiner (t.ex. balsamer):

1301 20 00

– Gummi arabicum

Fri

—

1301 90 00

– Andra slag

Fri

—

1302

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och
pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjock
ningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska pro
dukter:
– Växtsafter och växtextrakter:

1302 11 00

– – Opium

Fri

—

1302 12 00

– – Lakritsextrakt

3,2

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

1302 13 00

– – Humleextrakt

3,2

—

1302 14 00

– – Av efedra

Fri

—

1302 19

– – Andra:

1302 19 05

– – – Vaniljoleoresin

3

—

1302 19 70

– – – Andra

Fri

—

1302 20

– Pektinämnen, pektinater och pektater:

1302 20 10

– – Torra

19,2

—

1302 20 90

– – Andra

11,2

—

Fri

—

– Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade,

erhållna ur vegetabiliska produkter:
1302 31 00

– – Agar-agar

1302 32

– – Växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade,

erhållna ur frukter eller frön från johannesbröd eller ur
guarfrön:
1302 32 10

– – – Ur frukter eller frön från johannesbröd

Fri

—

1302 32 90

– – – Ur guarfrön

Fri

—

1302 39 00

– – Andra slag

Fri

—
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KAPITEL 14
VEGETABILISKA
FLÄTNINGSMATERIAL;
VEGETABILISKA
PRODUKTER, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON
ANNANSTANS
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte följande produkter, vilka ska klassificeras enligt
avdelning XI: vegetabiliska material och fibrer av vegetabiliska material av
sådana slag som används främst vid tillverkning av textilvaror, oavsett be
arbetning, samt andra vegetabiliska material som behandlats för att göra dem
lämpliga för användning enbart som textilmaterial.
2. Nr 1401 ska tillämpas för bl.a. bambu (även kluven, sågad på längden, kapad
i längder, avrundad i ändarna, blekt, brandsäkerhetsbehandlad, polerad eller
färgad), för kluven vide, kluven vass o.d., för rottingbast samt för skalad eller
kluven rotting. Numret ska inte tillämpas för träspån (nr 4404).
3. Nr 1404 ska inte tillämpas för träull (nr 4405) och bindlar för borsttillverkning
(nr 9603).

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

1401

Vegetabiliska material av sådana slag som används främst för
flätning (t.ex. bambu, rotting, vass, säv, vide, rafia, tvättad,
blekt eller färgad halm samt lindbast):

1401 10 00

– Bambu

Fri

—

1401 20 00

– Rotting

Fri

—

1401 90 00

– Andra slag

Fri

—

[1402]
[1403]
1404

Vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans:

1404 20 00

– Bomullslinters

Fri

—

1404 90 00

– Andra slag

Fri

—

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 136
▼B
AVDELNING III
ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA FETTER OCH OLJOR SAMT
SPALTNINGSPRODUKTER AV SÅDANA FETTER OCH OLJOR;
BEREDDA ÄTBARA FETTER; ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA
VAXER
KAPITEL 15
ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA FETTER OCH OLJOR SAMT
SPALTNINGSPRODUKTER AV SÅDANA FETTER OCH OLJOR;
BEREDDA ÄTBARA FETTER; ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA
VAXER
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte
a) svinfett och fjäderfäfett enligt nr 0209,
b) kakaosmör (fett eller olja) (nr 1804),
c) ätbara beredningar som innehåller mer än 15 viktprocent av produkter
enligt nr 0405 (i allmänhet kapitel 21),
d) grevar (nr 2301) samt återstoder enligt nr 2304–2306,
e) fettsyror, beredda vaxer, medikamenter, färger, lacker, tvål och såpa, par
fymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel, sulfonerade oljor och andra
varor enligt avdelning VI,
f) faktis framställd av oljor (nr 4002).
2. Nr 1509 ska inte tillämpas för oljor som erhållits ur oliver genom extraktion
med lösningsmedel (nr 1510).
3. Nr 1518 omfattar inte fetter och oljor som enbart denaturerats; sådana pro
dukter ska klassificeras enligt samma nummer som motsvarande odenatu
rerade fetter och oljor.
4. ”Soapstocks”, bottensatser och avslemningsåterstoder erhållna vid rening av
oljor samt stearinbeck, glycerolbeck och ullfettbeck ska klassificeras enligt nr
1522.
Anmärkning till undernummer
1. Med uttrycket ”rapsolja eller rybsolja med låg halt av erukasyra” enligt nr
1514 11 och 1514 19 förstås varor där den icke flyktiga oljan har en halt av
erukasyra på mindre än 2 viktprocent.
Kompletterande anmärkningar
1. Vid tillämpning av nr 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11,
1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11,
1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40 till 1515 90 59 och
1518 00 31 gäller följande:
a) Feta vegetabiliska fetter och oljor som har utvunnits genom pressning
anses vara ”oraffinerade” om de inte har undergått annan bearbetning än
— dekantering inom normala tidsgränser,
— centrifugering eller filtrering, under förutsättning att endast mekaniska
krafter såsom tyngdkraften eller press- eller centrifugalkraft, har ut
nyttjats för att avskilja fasta partiklar ur oljan. Däremot får oljan inte
ha underkastats adsorptionsfiltrering eller någon annan fysikalisk eller
kemisk process.
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b) Feta vegetabiliska fetter och oljor som har utvunnits genom extraktion ska
anses vara ”oraffinerade” om de inte, varken i fråga om färg, lukt eller
smak eller med särskilda erkända analytiska egenskaper, skiljer sig från
motsvarande varor utvunna genom pressning.

c) Avslemmad sojabönolja och bomullsfröolja, som är befriad från gossypol,
anses vara ”oraffinerade”.

2. A. Nr 1509 och 1510 omfattar endast oljor som uteslutande är framställda
av bearbetning av oliver och som har de egenskaper, i fråga om halten av
fettsyror och steroler, som anges i bilaga I till kommissionens förordning
(EEG) nr 2568/91 (1). Deras närvaro kan fastställas med hjälp av metoder
som anges i bilagorna X och XIX till den förordningen.

Nr 1509 och 1510 omfattar inte kemiskt modifierad olivolja (i synnerhet
omförestrad olivolja) eller blandningar av olivolja med andra oljor. När
varo av omförestrad olivolja påvisas med hjälp av metoden i bilaga VII
till förordning (EEG) nr 2568/91.

B. Nr 1509 10 omfattar endast olivoljor som definieras i punkterna 1, 2 och
3 nedan, som uteslutande är framställda på mekanisk väg eller med andra
fysikaliska metoder under sådana förhållanden som inte medför att oljan
förändras och som inte har undergått någon annan behandling än tvätt
ning, dekantering, centrifugering eller filtrering. Olivoljor som framställts
med hjälp av lösningsmedel, med hjälp av tillsatser som har kemisk eller
biokemisk effekt eller genom omförestring, och blandningar med andra
oljor omfattas inte av detta nummer.

1. Med ”bomolja” enligt nr 1509 10 10 förstås olivolja som har egen
skaperna hos olivoljor i kategori 3 enligt bilaga I till förordning (EEG)
nr 2568/91.

2. Med ”extra jungfruolja” enligt nr 1509 10 20 förstås olivolja som har
egenskaperna hos olivoljor i kategori 1 enligt bilaga I till förordning
(EEG) nr 2568/91.

3. Nr 1509 10 80 omfattar andra jungfruoljor som har egenskaperna hos
olivoljor i kategori 2 enligt bilaga I till förordning (EEG) nr 2568/91.

C. Nr 1509 90 omfattar olivolja som utvunnits genom behandling av olivoljor
enligt nr 1509 10 10, 1509 10 20 och/eller 1509 10 80, även blandade med
jungfruolja, och som har egenskaperna hos olivoljor i kategorierna 4 och
5 enligt bilaga I till förordning (EEG) nr 2568/91.

D. Med ”oraffinerade oljor” enligt nr 1510 00 10 förstås oljor som har
egenskaperna hos olivoljor i kategori 6 enligt bilaga I till förordning
(EEG) nr 2568/91.

E. Nr 1510 00 90 omfattar oljor som utvunnits genom bearbetning av oljor
enligt nr 1510 00 10, även blandade med jungfruolja, och oljor som inte
har egenskaperna hos de oljor som avses i punkterna B, C och D i denna
kompletterande anmärkning.

Oljorna enligt detta nummer måste ha egenskaperna hos olivoljorna i
kategorierna 7 och 8 enligt bilaga I till förordning (EEG) nr 2568/91.
(1) Kommissionens förordning (EEG) nr 2568/91 av den 11 juli 1991 om egenskaper hos
olivolja och olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder (EGT L 248,
5.9.1991, s. 1).
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3. Nr 1522 00 31 och 1522 00 39 omfattar inte:
a) återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade
ämnen som innehåller olja, vars iodtal bestämt enligt metoden i bilaga
XVI till förordning (EEG) nr 2568/91 är under 70 eller över 100;
b) återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade
ämnen som innehåller olja, vars iodtal är mellan 70 och 100, men där
ytan av den topp som svarar mot retentionsvolymen för betasitosterol (1)
och som är bestämd enligt bilaga XIX till förordning (EEG) nr 2568/91 är
mindre än 93,0 % av den totala ytan av steroltoppen.
4. För att bestämma ovannämnda egenskaper hos produkterna används de ana
lytiska metoder som fastställs i bilagorna till förordning (EEG) nr 2568/91.
Därför bör även anmärkningarna nederst på sidorna i bilaga I till den för
ordningen beaktas.
5. Livsmedelsberedningar av produkter enligt kapitel 15 som har formen av
avdelade doser, t.ex. kapslar, tabletter, pastiller och piller, som är avsedda
för användning som näringstillskott, omfattas inte av detta kapitel. Ett nä
ringstillskotts huvudsakliga karaktär bestäms inte enbart av dess bestånds
delar, utan även av dess specifika utformning som visar på dess funktion som
näringstillskott, eftersom utformningen avgör doseringen, det sätt på vilket
näringstillskottet upptas och den plats där det ska bli verksamt. Sådana livs
medelsberedningar klassificeras enligt nr 2106 i den mån dessa inte är
nämnda eller inbegripna någon annanstans.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

17,2 €/
100 kg/net

—

Fri

—

17,2 €/
100 kg/net

—

11,5

—

Fri

—

3,2

—

1501

Ister, annat svinfett och fjäderfäfett, annat än sådant enligt nr
0209 och 1503:

1501 10

– Ister:

1501 10 10

– – För industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livs

medel (2)
1501 10 90

– – Annat

1501 20

– Annat svinfett:

1501 20 10

– – För industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livs

medel (2)
1501 20 90

– – Annat

1501 90 00

– Annat

1502

Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, andra än
sådana enligt nr 1503:

1502 10

– Talg:

1502 10 10

– – För industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livs

medel (2)
1502 10 90

– – Annat

(1) Delta-5,23-stigmastadienol + chlerosterol + betasitosterol + sitostanol + delta-5-avenasterol + delta-5,24-stigmastadienol.
(2) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

3,2

—

1502 90

– Annat:

1502 90 10

– – För industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livs

medel (1)
1502 90 90

– – Annat

1503 00

Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja,
inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda:
– Solarstearin och oleostearin:

1503 00 11

– – För industriellt bruk (1)

Fri

—

1503 00 19

– – Annat

5,1

—

1503 00 30

– Talgolja för industriellt bruk, med undantag av tillverkning av

Fri

—

6,4

—

3,8

—

Fri

—

3,8 (2)

—

10,9

—

Fri

—

10,9

—

Fri

—

livsmedel (1)
1503 00 90

– Andra produkter

1504

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av
sådana fetter och oljor, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade:

1504 10

– Fiskleverolja och fraktioner av sådana oljor:

1504 10 10

– – Med en A-vitaminhalt av högst 2 500 IE per g
– – Andra slag:

1504 10 91

– – – Av liten helgeflundra och helgeflundra

1504 10 99

– – – Andra

1504 20

– Fiskfetter och fiskoljor (andra än leveroljor) samt fraktioner

av sådana fetter och oljor:
1504 20 10

– – Fasta fraktioner

1504 20 90

– – Andra

1504 30

– Fetter och oljor av havsdäggdjur samt fraktioner av sådana

fetter och oljor:
1504 30 10

– – Fasta fraktioner

1504 30 90

– – Andra

1505 00

Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet
lanolin):

1505 00 10

– Rått ullfett

3,2

—

1505 00 90

– Andra slag

Fri

—

1506 00 00

Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana
fetter och oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade

Fri

—

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
(2) Autonom tullsats: Fri.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

3,2

—

6,4

—

5,1

—

9,6

—

Fri

—

6,4

—

5,1

—

9,6

—

122,6 €/
100 kg/net

—

124,5 €/
100 kg/net

—

124,5 €/
100 kg/net

—

134,6 €/
100 kg/net

—

110,2 €/
100 kg/net

—

1507

Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade
men inte kemiskt modifierade:

1507 10

– Oraffinerad olja, även avslemmad:

1507 10 10

– – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverk

ning av livsmedel (1)
1507 10 90

– – Annan

1507 90

– Andra slag:

1507 90 10

– – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverk

ning av livsmedel (1)
1507 90 90

– – Andra

1508

Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade
men inte kemiskt modifierade:

1508 10

– Oraffinerad olja:

1508 10 10

– – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverk

ning av livsmedel (1)
1508 10 90

– – Annan

1508 90

– Andra slag:

1508 90 10

– – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverk

ning av livsmedel (1)
1508 90 90

– – Andra

1509

Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men
inte kemiskt modifierade:

1509 10

– Jungfruolja:

1509 10 10

– – Bomolja

1509 10 20

1509 10 80

1509 90 00

– – Extra jungfruolja (2)

– – Andra (2)

– Andra slag (2)

1510 00

Andra oljor erhållna uteslutande ur oliver samt fraktioner av
sådana oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade,
inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med
oljor eller fraktioner enligt nr 1509:

1510 00 10

– Oraffinerade oljor

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
(2) Statistiskt Taric-nummer: se bilaga 10.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

160,3 €/
100 kg/net

—

Fri

—

3,8

—

1510 00 90

– Andra

1511

Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men
inte kemiskt modifierade:

1511 10

– Oraffinerad olja:

1511 10 10

– – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverk

ning av livsmedel (1)
1511 10 90

– – Annan

1511 90

– Andra slag:
– – Fasta fraktioner:

1511 90 11

– – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

12,8

—

1511 90 19

– – – Andra slag

10,9

—

5,1

—

9

—

3,2

—

– – Andra produkter:

1511 90 91

– – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverk

ning av livsmedel (1)
1511 90 99

– – – Andra

1512

Solrosolja, safflorolja eller bomullsfröolja samt fraktioner av
dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:
– Solrosolja eller safflorolja samt fraktioner av dessa oljor:

1512 11

– – Oraffinerade oljor:

1512 11 10

– – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverk

ning av livsmedel (1)
– – – Andra:

1512 11 91

– – – – Solrosolja

6,4

—

1512 11 99

– – – – Safflorolja

6,4

—

1512 19

– – Andra slag:

1512 19 10

– – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverk

5,1

—

9,6

—

3,2

—

ning av livsmedel (1)
1512 19 90

– – – Andra
– Bomullsfröolja samt fraktioner av denna olja:

1512 21

– – Oraffinerad olja, även befriad från gossypol:

1512 21 10

– – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverk

ning av livsmedel (1)

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

6,4

—

5,1

—

9,6

—

2,5

—

1512 21 90

– – – Annan

1512 29

– – Andra slag:

1512 29 10

– – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverk

ning av livsmedel (1)
1512 29 90

– – – Andra

1513

Kokosolja, palmkärnolja eller babassuolja samt fraktioner av
dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:
– Kokosolja och fraktioner av denna olja:

1513 11

– – Oraffinerad olja:

1513 11 10

– – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverk

ning av livsmedel (1)
– – – Annan:

1513 11 91

– – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

12,8

—

1513 11 99

– – – – Andra slag

6,4

—

1513 19

– – Andra slag:
– – – Fasta fraktioner:

1513 19 11

– – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

12,8

—

1513 19 19

– – – – Andra slag

10,9

—

5,1

—

– – – Andra produkter:

1513 19 30

– – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till

verkning av livsmedel (1)
– – – – Andra:

1513 19 91

– – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

12,8

—

1513 19 99

– – – – – Andra slag

9,6

—

3,2

—

12,8

—

– Palmkärnolja eller babassuolja samt fraktioner av dessa ol

jor:
1513 21

– – Oraffinerade oljor:

1513 21 10

– – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverk

ning av livsmedel (1)
– – – Andra:

1513 21 30

– – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

6,4

—

1513 21 90

– – – – Andra slag

1513 29

– – Andra slag:
– – – Fasta fraktioner:

1513 29 11

– – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

12,8

—

1513 29 19

– – – – Andra slag

10,9

—

5,1

—

– – – Andra produkter:

1513 29 30

– – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till

verkning av livsmedel (1)
– – – – Andra:

1513 29 50

– – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

12,8

—

1513 29 90

– – – – – Andra

9,6

—

1514

Rapsolja, rybsolja eller senapsolja samt fraktioner av dessa
oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:

3,2

—

6,4

—

5,1

—

9,6

—

3,2

—

6,4

—

5,1

—

9,6

—

– Rapsolja eller rybsolja med låg halt av erukasyra samt frak

tioner av dessa oljor:
1514 11

– – Oraffinerade oljor:

1514 11 10

– – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverk

ning av livsmedel (1)
1514 11 90

– – – Andra

1514 19

– – Andra slag:

1514 19 10

– – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverk

ning av livsmedel (1)
1514 19 90

– – – Andra
– Andra slag:

1514 91

– – Oraffinerade oljor:

1514 91 10

– – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverk

ning av livsmedel (1)
1514 91 90

– – – Andra

1514 99

– – Andra slag:

1514 99 10

– – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverk

ning av livsmedel (1)
1514 99 90

– – – Andra

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

3,2

—

5,1

—

9,6

—

3,2

—

6,4

—

5,1

—

9,6

—

Fri

—

5,1

—

3,2

—

6,4

—

5,1

—

9,6

—

Fri

—

1515

Andra icke flyktiga vegetabiliska fetter och oljor (inbegripet
jojobaolja) samt fraktioner av sådana fetter och oljor, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade:
– Linolja och fraktioner av denna olja:

1515 11 00

– – Oraffinerad olja

1515 19

– – Andra slag:

1515 19 10

– – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverk

ning av livsmedel (1)
1515 19 90

– – – Andra
– Majsolja och fraktioner av denna olja:

1515 21

– – Oraffinerad olja:

1515 21 10

– – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverk

ning av livsmedel (1)
1515 21 90

– – – Annan

1515 29

– – Andra slag:

1515 29 10

– – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverk

ning av livsmedel (1)
1515 29 90

– – – Andra

1515 30

– Ricinolja och fraktioner av denna olja:

1515 30 10

– – För framställning av aminoundekansyra för användning vid

tillverkning av syntetiska textilfibrer eller plast (1)
1515 30 90

– – Andra

1515 50

– Sesamolja och fraktioner av denna olja:
– – Oraffinerad olja:

1515 50 11

– – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverk

ning av livsmedel (1)
1515 50 19

– – – Annan
– – Andra slag:

1515 50 91

– – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverk

ning av livsmedel (1)
1515 50 99

– – – Andra

1515 90

– Andra:

1515 90 11

– – Tungolja; jojobaolja och oiticicaolja; myrtenvax och japanvax;

fraktioner av dessa

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

6,4

—

Fri

—

9,6

—

3,2

—

– – Tobaksfröolja och fraktioner av denna olja:
– – – Oraffinerad olja:

1515 90 21

– – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till

verkning av livsmedel (1)
1515 90 29

– – – – Annan
– – – Andra slag:

1515 90 31

– – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till

verkning av livsmedel (1)
1515 90 39

– – – – Andra
– – Andra oljor och fraktioner av dessa:
– – – Oraffinerade oljor:

1515 90 40

– – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till

verkning av livsmedel (1)
– – – – Andra:

1515 90 51

– – – – – I fast form, i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

12,8

—

1515 90 59

– – – – – I fast form, i andra förpackningar; flytande form

6,4

—

5,1

—

– – – Andra slag:

1515 90 60

– – – – För tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av till

verkning av livsmedel (1)
– – – – Andra:

1515 90 91

– – – – – I fast form, i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

12,8

—

1515 90 99

– – – – – I fast form, i andra förpackningar; flytande form

9,6

—

1516

Animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner
av sådana fetter och oljor, som helt eller delvis hydrerats,
omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffine
rade men inte vidare bearbetade:

1516 10

– Animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter

och oljor:
1516 10 10

– – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

12,8

—

1516 10 90

– – Andra slag

10,9

—

1516 20

– Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fet

3,4

—

ter och oljor:
1516 20 10

– – Hydrerad ricinolja, s.k. opalvax
– – Andra:

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

12,8

—

5,1

—

9,6

—

10,9

—

8,3 + 28,4 €/
100 kg/net

—

16

—

8,3 + 28,4 €/
100 kg/net

—

9,6

—

2,9

—

16

—

7,7

—

1516 20 91

– – – I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg
– – – Andra slag:

1516 20 95

– – – – Rybsolja, linolja, rapsolja, solrosolja, illipeolja, karitefett,

makorefett, karapaolja eller babassuolja, för tekniskt eller
industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livs
medel (1)
– – – – Andra:

1516 20 96

– – – – – Jordnötsolja, bomullsfröolja, sojabönolja eller solrosolja.

Andra oljor innehållande mindre än 50 viktprocent av
fria fettsyror och med undantag av palmkärnolja, illipeolja,
kokosolja, rybsolja, rapsolja och kopaivaolja
1516 20 98

– – – – – Andra

1517

Margarin; ätbara blandningar eller beredningar av animaliska
eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika
fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter
eller oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt
nr 1516:

1517 10

– Margarin med undantag av flytande margarin:

1517 10 10

– – Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst

15 viktprocent
1517 10 90

– – Annat

1517 90

– Andra slag:

1517 90 10

– – Med en mjölkfetthalt av mer än 10 viktprocent men högst

15 viktprocent
– – Andra:

1517 90 91

– – – Blandningar av flytande feta vegetabiliska oljor

1517 90 93

– – – Ätbara blandningar eller beredningar av sådana slag som an

vänds som formsläppmedel
1517 90 99

– – – Andra

1518 00

Animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner
av sådana fetter och oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade,
faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i va
kuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade,
med undantag av produkter enligt nr 1516; oätliga bland
ningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fet
ter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor
enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon an
nanstans:

1518 00 10

– Linoxyn

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

– Blandningar av flytande feta vegetabiliska oljor, för tekniskt eller

industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel (1):
1518 00 31

– – Oraffinerade

3,2

—

1518 00 39

– – Andra

5,1

—

7,7

—

2

—

– – – Andra

7,7

—

1520 00 00

Glycerol, rå; glycerolvatten och glycerollut

Fri

—

1521

Vegetabiliska vaxer (andra än triglycerider), bivax, andra in
sektsvaxer samt spermaceti (valrav), även raffinerade eller fär
gade:

1521 10 00

– Vegetabiliska vaxer

Fri

—

1521 90

– Andra:

1521 90 10

– – Spermaceti (valrav), även raffinerad eller färgad

Fri

—

– Andra slag:

1518 00 91

– – Animaliska eller vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner

av sådana fetter och oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade,
faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i va
kuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade,
med undantag av produkter enligt nr 1516
– – Andra:

1518 00 95

– – – Oätliga blandningar eller beredningar av animaliska fetter och

oljor eller av animaliska och vegetabiliska fetter och oljor
samt fraktioner av dessa
1518 00 99
[1519]

– – Bivax och andra insektsvaxer, även raffinerade eller färgade:

1521 90 91

– – – Råa

Fri

—

1521 90 99

– – – Andra

2,5

—

1522 00

Degras; återstoder från bearbetning av fettartade ämnen eller
av animaliska eller vegetabiliska vaxer:

1522 00 10

– Degras

3,8

—

29,9 €/
100 kg/net

—

47,8 €/
100 kg/net

—

– Återstoder från bearbetning av fettartade ämnen eller av anima

liska eller vegetabiliska vaxer:
– – Innehållande olja med olivolja som karaktärsgivande bestånds

del:
1522 00 31
1522 00 39

– – – Soapstocks

– – – Andra

– – Andra slag:

1522 00 91

– – – Bottensatser och avslemningsåterstoder; soapstocks

3,2

—

1522 00 99

– – – Andra

Fri

—

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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AVDELNING IV
BEREDDA LIVSMEDEL; DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA; TOBAK
SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING
Anmärkning
1. Med pelletar förstås i denna avdelning små cylindrar, kulor e.d. som agg
lomererats genom hoppressning, även efter tillsats av högst 3 viktprocent
bindemedel.

KAPITEL 16
BEREDNINGAR AV KÖTT, FISK, KRÄFTDJUR, BLÖTDJUR ELLER
ANDRA RYGGRADSLÖSA VATTENDJUR
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte kött, slaktbiprodukter, fisk, kräftdjur, blötdjur och
andra ryggradslösa vattendjur som är beredda eller konserverade på de sätt
som sägs i kapitel 2 eller 3 eller nr 0504.

2. Livsmedelsberedningar klassificeras enligt detta kapitel under förutsättning att
de innehåller mer än 20 viktprocent korv, kött, slaktbiprodukter, blod, fisk,
kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur eller mer än 20 viktpro
cent av någon kombination av dessa produkter. Då en beredning innehåller två
eller flera av ovannämnda produkter, klassificeras den enligt det nummer i
kapitel 16 som motsvarar den beståndsdel eller de beståndsdelar som domi
nerar viktmässigt. Dessa bestämmelser gäller dock inte för fyllda produkter
enligt nr 1902 eller för beredningar enligt nr 2103 och 2104.

För beredningar innehållande lever ska bestämmelserna i andra meningen
inte tillämpas vid fastställandet av nummer inom nr 1601 och 1602.

Anmärkningar till undernummer
1. Med ”homogeniserade beredningar” enligt nr 1602 10 förstås beredningar av
kött, slaktbiprodukter eller blod, som är fint homogeniserade och som före
ligger i detaljhandelsförpackningar med ett nettoviktinnehåll av högst 250 g
för försäljning som livsmedel lämpligt för spädbarn eller småbarn eller för
dietiskt ändamål. Vid tillämpning av denna definition ska ingen hänsyn tas till
små mängder av sådana beståndsdelar som kan ha tillsatts beredningarna för
smaksättning, konservering eller andra ändamål. Beredningarna får innehålla
en liten mängd synliga bitar av kött eller slaktbiprodukter. Detta nummer har
företräde framför alla andra nummer under nr 1602.

2. De svenska namn på fiskar, kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vatten
djur som är nämnda i numren under nr 1604 och 1605 avser samma arter som
de som är nämnda med samma namn i kapitel 3, om inte annat framgår av
numrens lydelse.

Kompletterande anmärkningar
1. Med ”inte kokt” i nr 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10 och
1602 90 61, förstås produkter, som inte är värmebehandlade, eller som inte är
tillräckligt värmebehandlade för att säkra koaguleringen av köttproteinerna i
hela produkten och som därför, vad gäller varor enligt nr 1602 50 10 och
1602 90 61 visar spår av en röd vätska på ytan, när produkten styckas längs
en linje som går genom dess tjockaste del.
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▼B
2. Med ”delar därav” i nr 1602 41 10, 1602 42 10 och 1602 49 11–1602 49 15
förstås endast berett eller konserverat kött, som på grund av storleken och
beskaffenheten hos den sammanhängande muskelväven kan identifieras som
delar av skinka, bog, rygg eller nacke av tamsvin.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

15,4

—

149,4 €/
100 kg/net (2)

—

100,5 €/
100 kg/net (2)

—

16,6

—

10,2

—

16

—

102,4 €/
100 kg/net (2)

—

102,4 €/
100 kg/net (2)

—

102,4 €/
100 kg/net (2)

—

276,5 €/
100 kg/net (2)

—

102,4 €/
100 kg/net (2)

—

276,5 €/
100 kg/net (2)

—

1601 00

Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller
blod; beredningar av dessa produkter:

1601 00 10

– Av lever
– Andra slag (1):

1601 00 91

1601 00 99

– – Rå korv, torr eller bredbar

– – Annat

1602

Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade
på annat sätt:

1602 10 00

– Homogeniserade beredningar

1602 20

– Varor av lever av alla slags djur:

1602 20 10

– – Gås- eller anklever

1602 20 90

– – Andra
– Varor av fjäderfä enligt nr 0105:

1602 31

– – Av kalkon:
– – – Innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbipro

dukter av fjäderfä (3):
1602 31 11

– – – – Innehållande endast kalkonkött, inte kokt eller på annat sätt

värmebehandlat
1602 31 19

1602 31 80

1602 32

– – – – Andra

– – – Andra

– – Av höns av arten Gallus domesticus:
– – – Innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbipro

dukter av fjäderfä (3):
1602 32 11

1602 32 19

1602 32 30

– – – – Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade

– – – – Andra

– – – Innehållande 25 viktprocent eller mer, men mindre än 57 vikt

procent av kött eller slaktbiprodukter av fjäderfä (3)

(1) Den tull som ska tillämpas på korv importerad i behållare som även innehåller konserveringsvätska beräknas på nettovikten, efter
avdrag av vätskans vikt.
(2) WTO-tullkvoter.
(3) För att fastställa procentsatsen vikt av fjäderfäkött ska bortses från vikten av ben.
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

276,5 €/
100 kg/net (1)

—

276,5 €/
100 kg/net (1)

—

276,5 €/
100 kg/net (1)

—

276,5 €/
100 kg/net (1)

—

156,8 €/
100 kg/net (1)

—

10,9

—

129,3 €/
100 kg/net (1)

—

10,9

—

156,8 €/
100 kg/net (1)

—

129,3 €/
100 kg/net (1)

—

129,3 €/
100 kg/net (1)

—

85,7 €/
100 kg/net (1)

—

75 €/
100 kg/net (1)

—

54,3 €/
100 kg/net (1)

—

1602 32 90

1602 39

– – – Andra

– – Av annat fjäderfä:
– – – Innehållande 57 viktprocent eller mer av kött eller slaktbipro

dukter av fjäderfä (2):
1602 39 21

1602 39 29

1602 39 85

– – – – Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade

– – – – Andra

– – – Andra

– Varor av svin:

1602 41

– – Skinka och delar därav:

1602 41 10

– – – Av tamsvin

1602 41 90

– – – Andra

1602 42

– – Bog och delar därav:

1602 42 10

– – – Av tamsvin

1602 42 90

– – – Andra

1602 49

– – Andra produkter av svin, inbegripet blandade stycknings

delar:
– – – Av tamsvin:
– – – – Innehållande 80 viktprocent eller mer av kött eller slaktbi

produkter av alla slag, inbegripet fett av alla slag eller ur
sprung:
1602 49 11

– – – – – Rygg (med undantag av nacke) och delar därav, inbegripet

blandningar av rygg eller skinka
1602 49 13

– – – – – Hals och delar därav, inbegripet blandningar av hals och

bog
1602 49 15

– – – – – Andra blandningar innehållande skinka, (”culotte”), bog,

rygg eller hals och delar därav
1602 49 19

1602 49 30

– – – – – Andra

– – – – Innehållande 40 viktprocent eller mer, men mindre än

80 viktprocent av kött eller slaktbiprodukter av alla slag,
inbegripet fett av alla slag eller ursprung
1602 49 50

– – – – Innehållande mindre än 40 viktprocent av kött eller slaktbi

produkter av alla slag, inbegripet fett av alla slag eller ur
sprung

(1) WTO-tullkvoter.
(2) För att fastställa procentsatsen vikt av fjäderfäkött ska bortses från vikten av ben.
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

10,9

—

303,4 €/
100 kg/net

—

1602 49 90

– – – Andra

1602 50

– Varor av nötkreatur och andra oxdjur:

1602 50 10

– – Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade; blandningar av

sådant kött eller slaktbiprodukter med kokt eller på annat sätt
värmebehandlat kött eller slaktbiprodukter
– – Andra:

1602 50 31

– – – Corned beef i hermetiskt tillslutna förpackningar

16,6

—

1602 50 95

– – – Andra

16,6

—

1602 90

– Andra varor, inbegripet beredningar av blod av alla slags

16,6

—

10,9

—

85,7 €/
100 kg/net

—

303,4 €/
100 kg/net

—

16,6

—

djur:
1602 90 10

– – Beredningar av blod av alla slags djur
– – Andra:

1602 90 31

– – – Av vilt eller kanin
– – – Andra:

1602 90 51

– – – – Innehållande kött eller slaktbiprodukter av tamsvin
– – – – Andra:
– – – – – Innehållande kött eller slaktbiprodukter av nötkreatur eller

andra oxdjur:
1602 90 61

– – – – – – Inte kokta eller på annat sätt värmebehandlade; bland

ningar av sådant kött eller slaktbiprodukter med kokt
eller på annat sätt värmebehandlat kött eller slaktbipro
dukter
1602 90 69

– – – – – – Andra
– – – – – Andra:

1602 90 91

– – – – – – Av får

12,8

—

1602 90 95

– – – – – – Av get

16,6

—

1602 90 99

– – – – – – Andra

16,6

—

1603 00

Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller
andra ryggradslösa vattendjur:

1603 00 10

– I förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

12,8

—

1603 00 80

– Andra slag

Fri

—

1604

Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning
som framställts av fiskrom:

5,5

—

15

—

– Fisk, hel eller i bitar, men inte hackad eller malen:

1604 11 00

– – Lax

1604 12

– – Sill och strömming:

1604 12 10

– – – Filéer, råa, endast panerade, även förstekta i olja, frysta
– – – Andra produkter:

1604 12 91

– – – – I hermetiskt tillslutna förpackningar

20

—

1604 12 99

– – – – Andra

20

—
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

1604 13

– – Sardiner samt sardineller och skarpsill:
– – – Sardiner:

1604 13 11

– – – – I olivolja

12,5

—

1604 13 19

– – – – Andra

12,5

—

1604 13 90

– – – Andra produkter

12,5

—

1604 14

– – Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit (Euthynnus pelamis

24

—

eller Katsuwonus pelamis samt Sarda spp.):
– – – Tonfisk och bonit (Euthynnus pelamis eller Katsuwonus pe

lamis):
– – – – Bonit:

1604 14 21

– – – – – I vegetabilisk olja
– – – – – Andra:

1604 14 26

– – – – – – Filéer, så kallade ”loins”

24

—

1604 14 28

– – – – – – Andra

24

—

24

—

– – – – Gulfenad tonfisk (Thunnus albacares):

1604 14 31

– – – – – I vegetabilisk olja
– – – – – Andra:

1604 14 36

– – – – – – Filéer, så kallade ”loins”

24

—

1604 14 38

– – – – – – Andra

24

—

24

—

– – – – Andra:

1604 14 41

– – – – – I vegetabilisk olja
– – – – – Andra:

1604 14 46

– – – – – – Filéer, så kallade ”loins”

24

—

1604 14 48

– – – – – – Andra

24

—

1604 14 90

– – – Bonit (Sarda spp.)

25

—

1604 15

– – Makrill:
– – – Av arterna Scomber scombrus och Scomber japonicus:

1604 15 11

– – – – Filéer

25

—

1604 15 19

– – – – Andra produkter

25

—

1604 15 90

– – – Av arten Scomber australasicus

20

—

1604 16 00

– – Ansjovis

25

—

1604 17 00

– – Ål

20

—

1604 18 00

– – Hajfenor

20

—

1604 19

– – Annan fisk:

1604 19 10

– – – Laxfisk, med undantag av lax

7

—

– – – Fisk av släktet Euthynnus, med undantag av bonit (Euthynnus

pelamis eller Katsuwonus pelamis):
1604 19 31

– – – – Filéer, så kallade ”loins”

24

—

1604 19 39

– – – – Andra

24

—
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

12,5

—

7,5

—

20

—

1604 19 50

– – – Fisk av arten Orcynopsis unicolor
– – – Annan:

1604 19 91

– – – – Filéer, råa, enbart panerade, även förstekta i olja, frysta
– – – – Andra produkter:

1604 19 92

– – – – – Torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocepha

lus)
1604 19 93

– – – – – Gråsej (Pollachius virens)

20

—

1604 19 94

– – – – – Kummel (Merluccius spp. och Urophycis spp.)

20

—

1604 19 95

– – – – – Alaska pollock (Theragra chalcogramma) och lyrtorsk

20

—

20

—

20

—

5,5

—

(Pollachius pollachius)
1604 19 97

– – – – – Annan

1604 20

– Annan beredd eller konserverad fisk:

1604 20 05

– – Surimiberedningar
– – Andra:

1604 20 10

– – – Av lax

1604 20 30

– – – Av laxfisk, med undantag av lax

7

—

1604 20 40

– – – Av ansjovis

25

—

1604 20 50

– – – Av sardiner, Sarda spp., makrill av arterna Scomber scomb

25 (1)

—

24 (1)

—

14

—

rus och Scomber japonicus, fisk av arten Orcynopsis unicolor
1604 20 70

– – – Av tonfisk, bonit eller annan fisk av släktet Euthynnus

1604 20 90

– – – Av annan fisk
– Kaviar och kaviarersättning:

1604 31 00

– – Kaviar

20

—

1604 32 00

– – Kaviarersättning

20

—

1605

Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur be
redda eller konserverade:

1605 10 00

– Krabbor

8

—

– Räkor:

1605 21

– – I ej hermetiskt tillslutna förpackningar:

1605 21 10

– – – I förpackningar med en nettovikt av högst 2 kg

20 (1)

—

1605 21 90

– – – Andra

20 (1)

—

1605 29 00

– – Andra

20 (1)

—

(1) WTO-tullkvoter.
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

20

—

20 (2)

—

1605 30

– Hummer:

1605 30 10

– – Hummerkött, kokt, avsett för beredningsindustrin för tillverk

ning av hummersmör eller av pastor, patéer, soppor eller så
ser (1)
1605 30 90

– – Annan

1605 40 00

– Andra kräftdjur
– Blötdjur:

1605 51 00

– – Ostron

20

—

1605 52 00

– – Kammusslor

20

—

1605 53

– – Blåmusslor:

1605 53 10

– – – I hermetiskt tillslutna förpackningar

20

—

1605 53 90

– – – Andra

20

—

1605 54 00

– – Tioarmad bläckfisk

20

—

1605 55 00

– – Åttaarmad bläckfisk

20

—

1605 56 00

– – Venusmusslor, hjärtmusslor och ”ark shells”

20

—

1605 57 00

– – Havsöron

20

—

1605 58 00

– – Sniglar, andra än havssniglar

20

—

1605 59 00

– – Andra

20

—

– Andra ryggradslösa vattendjur:

1605 61 00

– – Sjögurkor

26

—

1605 62 00

– – Sjöborrar

26

—

1605 63 00

– – Manet

26

—

1605 69 00

– – Andra

26

—

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
(2) WTO-tullkvoter.
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▼B
KAPITEL 17
SOCKER OCH SOCKERKONFEKTYRER
Anmärkning
1. Detta kapitel omfattar inte
a) sockerkonfektyrer innehållande kakao (nr 1806),
b) kemiskt rena sockerarter (andra än sackaros, laktos, maltos, glukos och
fruktos) och andra produkter enligt nr 2940,
c) medikamenter och andra produkter enligt kapitel 30.
Anmärkningar till undernummer
1. Med råsocker enligt nr 1701 12, 1701 13 och 1701 14 förstås socker som vid
polarimetrisk bestämning av den viktmässiga halten sackaros i torrsubstansen
ger en avläsning som är mindre än 99,5°.
2. Undernummer 1701 13 omfattar enbart socker från sockerrör, framställt utan
centrifugering, som vid polarimetrisk bestämning av den viktmässiga halten
sackaros i torrsubstansen ger en avläsning som är minst 69° men mindre än
93°. Produkten innehåller bara naturliga mikrokristaller utan tydliga distinkta
gränser och i oregelbundna former, där kristallerna inte är synliga med blotta
ögat och omges av melassåterstoder och andra beståndsdelar från sockerrör.
Kompletterande anmärkningar
1. Med råsocker enligt nr 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 13 10, 1701 13 90,
1701 14 10 och 1701 14 90 avses socker utan tillsats av aromämnen, färg
ämnen eller andra ämnen, med en sackaroshalt i torrsubstansen av mindre än
99,5 viktprocent vid polarimetrisk bestämning.
2. Den tullsats som är tillämplig för råsocker som klassificeras enligt nr
1701 12 10, 1701 13 10 och 1701 14 10 och för vilken avkastningen, fastställd
i enlighet med bilaga III, B, punkt III) i Europaparlamentets och rådets för
ordning (EU) nr 1308/2013 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671), avviker från
92 % beräknas som följer:
Den angivna tullsatsen multipliceras med en korrektionskoefficient som er
hålls genom att det avkastningsprocenttal som fastställts i enlighet med ovan
nämnda bestämmelser divideras med 92.
3. Med vitt socker enligt nr 1701 99 10 avses socker utan tillsats av aromämnen,
färgämnen eller andra ämnen, med en sackaroshalt i torrsubstansen av minst
99,5 viktprocent vid polarimetrisk bestämning.
4. För produkter enligt nr 1702 20 10, 1702 60 95 och 1702 90 71 ska socker
halten (sackaros, fruktos, glukos och maltos, där fruktos och glukos uttrycks
som sackarosekvivalenter) bestämmas med vätskekromatografimetoden
(HPLC-metoden) enligt formeln
S + 0.95 x (F + G) + M
där
S är sackaroshalten bestämd med HPLC-metoden,
F är fruktoshalten bestämd med HPLC-metoden,
G är glukoshalten bestämd med HPLC-metoden,
M är maltoshalten bestämd med HPLC-metoden.
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För produkter som klassificeras enligt nr 1702 60 80, 1702 90 80 och
1702 90 95 ska sackaroshalten, inklusive andra sockerarter uttryckta som
sackaros, bestämmas med refraktometermetoden (uttryckt i brixgrader i en
lighet med bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr
974/2014 (1)). För produkter som klassificeras enligt nr 1702 60 80 och
1702 90 80 ska omvandlingen av resultaten till sackarosekvivalenter erhållas
genom att brixtalet multipliceras med koefficienten 0,95.
5. Med termen ”isoglukos” enligt nr 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 och
1702 90 30 avses en produkt framställd av glukos eller dess polymerer, med
ett fruktosinnehåll av minst 10 viktprocent beräknat på torrsubstansen.
För produkter enligt dessa nummer ska sackaroshalten, inklusive andra soc
kerarter uttryckta som sackaros, bestämmas med refraktometermetoden (ut
tryckt i brixgrader i enlighet med bilagan till genomförandeförordning (EU)
nr 974/2014).
6. Med inulinsirap
a) enligt nr 1702 60 80 avses den produkt, som erhållits genom hydrolys av
inulin eller oligofruktos, med ett fruktosinnehåll av över 50 % beräknat på
torrsubstansen, i fri form eller som sackaros,
b) enligt nr 1702 90 80 avses den produkt, som erhållits genom hydrolys av
inulin eller oligofruktos, med ett fruktosinnehåll av minst 10 % men högst
50 % beräknat på torrsubstansen, i fri form eller som sackaros.
Mängden ”fruktos i fri form eller som sackaros” ska bestämmas med hjälp av
formeln F + 0,5 S/0,95 beräknat på torrsubstansen, där ”F” är fruktosinne
hållet och ”S” är sackarosinnehållet, fastställd enligt vätskekromatografime
toden.
7. Varor enligt nr 1704 90, som importeras i blandningar, beläggs med en
jordbrukskomponent (EA) som fastställs enligt det genomsnittliga innehållet
av mjölkfett, mjölkproteiner, sackaros, isoglukos, glukos och stärkelse i bland
ningen som helhet.
8. I hela tulltaxan ska blandningar av socker med små mängder andra ämnen
klassificeras enligt kapitel 17 om de inte har karaktären av en beredning som
klassificeras enligt ett annat kapitel.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

33,9 €/
100 kg/net (3) (4)

—

41,9 €/
100 kg/net (4)

—

1701

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sac
karos, i fast form:

– Råsocker utan tillsats av aromämnen eller färgämnen:

1701 12

– – Socker från sockerbetor:

1701 12 10

– – – För raffinering (2)

1701 12 90

– – – Annat

(1) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 974/2014 av den 11 september 2014 om fastställande av refraktometermetod för
mätning av rester av löslig torrsubstans i bearbetade produkter av frukt och grönsaker för klassificering av dem i Kombinerade
nomenklaturen (EUT L 274, 16.9.2014, s. 6).
2
( ) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
(3) Denna sats gäller råsocker med en avkastning på 92 %.
(4) WTO-tullkvoter.
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

33,9 €/
100 kg/net (2) (3)

—

41,9 €/
100 kg/net (3)

—

33,9 €/
100 kg/net (2) (3)

—

41,9 €/
100 kg/net (3)

—

41,9 €/
100 kg/net (3)

—

41,9 €/
100 kg/net (3)

—

41,9 €/
100 kg/net (3)

—

14 €/
100 kg/net

—

14 €/
100 kg/net

—

0,4 €/
100 kg/net (4)

—

8

—

50,7 €/
100 kg/net mas

—

26,8 €/
100 kg/net

—

20 €/
100 kg/net

—

1701 13

– – Socker från sockerrör enligt anmärkning 2 till undernum

mer till detta kapitel:
1701 13 10
1701 13 90

– – – För raffinering (1)

– – – Annat

1701 14

– – Annat socker från sockerrör:

1701 14 10

– – – För raffinering (1)

1701 14 90

– – – Annat

– Andra slag:

1701 91 00

– – Med tillsats av aromämnen eller färgämnen

1701 99

– – Annat:

1701 99 10

– – – Vitt socker

1701 99 90
1702

– – – Annat

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos
och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar
utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord ho
nung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör:
– Laktos samt sirap och andra lösningar av laktos:

1702 11 00

– – Innehållande minst 99 viktprocent laktos uttryckt som vat

tenfri laktos i torrsubstansen
1702 19 00

– – Annat

1702 20

– Lönnsocker samt sirap och andra lösningar av lönnsocker:

1702 20 10

– – Lönnsocker i fast form, med tillsats av aromämnen eller färg

ämnen
1702 20 90

– – Annat

1702 30

– Glukos samt sirap och andra lösningar av glukos, inte inne

hållande fruktos eller innehållande mindre än 20 viktprocent
fruktos beräknat på torrsubstansen:
1702 30 10

– – Isoglukos

– – Annat:

1702 30 50
1702 30 90

– – – I form av vitt kristalliniskt pulver, även agglomererat

– – – Annat

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
(2) Denna sats gäller råsocker med en avkastning på 92 %.
(3) WTO-tullkvoter.
(4) Per 1 viktprocent sackaros, inbegripet halten av annat socker uttryckt som sackaros (se kompletterande anmärkning 4 [KN]).

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 158
▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

50,7 €/
100 kg/net mas

—

20 €/
100 kg/net

—

16 + 50,7 €/
100 kg/net mas (1)

—

50,7 €/
100 kg/net mas

—

0,4 €/
100 kg/net (2)

—

0,4 €/
100 kg/net (2)

—

12,8

—

50,7 €/
100 kg/net mas

—

20 €/
100 kg/net

—

0,4 €/
100 kg/net (2)

—

27,7 €/
100 kg/net

—

19,2 €/
100 kg/net

—

0,4 €/
100 kg/net (2)

—

0,4 €/
100 kg/net (2)

—

0,35 €/
100 kg/net

—

1702 40

– Glukos samt sirap och andra lösningar av glukos, innehål

lande minst 20 viktprocent men mindre än 50 viktprocent
fruktos beräknat på torrsubstansen, med undantag av invert
socker:
1702 40 10
1702 40 90
1702 50 00
1702 60

– – Isoglukos

– – Annat

– Kemiskt ren fruktos

– Annan fruktos samt sirap och andra lösningar av fruktos,

innehållande över 50 viktprocent fruktos beräknat på torr
substansen, med undantag av invertsocker:
1702 60 10
1702 60 80
1702 60 95
1702 90

– – Isoglukos

– – Inulinsirap

– – Annat

– Andra slag, inbegripet invertsocker och andra socker- och

sockersirapsblandningar innehållande 50 viktprocent fruktos
beräknat på torrsubstansen:
1702 90 10

– – Kemiskt ren maltos

1702 90 30

– – Isoglukos

1702 90 50

– – Maltodextrin samt sirap och andra lösningar av maltodextrin

– – Sockerkulör:

1702 90 71

– – – Innehållande minst 50 viktprocent sackaros beräknat på torr

substansen
– – – Annat:

1702 90 75
1702 90 79
1702 90 80
1702 90 95

– – – – I form av pulver, även agglomererat

– – – – Annat

– – Inulinsirap

– – Andra

1703

Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker:

1703 10 00

– Sockerrörsmelass

(1) WTO-tullkvoter.
(2) Per 1 viktprocent sackaros, inbegripet halten av annat socker uttryckt som sackaros (se kompletterande anmärkning 4 [KN]).
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

0,35 €/
100 kg/net

—

6,2 + 27,1 €/
100 kg/net MAX
17,9 (1)

—

6,3 + 30,9 €/
100 kg/net MAX
18,2 (1)

—

13,4 (1)

—

9,1 + 45,1 €/
100 kg/net MAX
18,9 + 16,5 €/
100 kg/net (1)

—

(9 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

(9 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

(9 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

(9 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

(9 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

(9 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

(9 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

(9 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

1703 90 00

– Andra slag

1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande
kakao:

1704 10

– Tuggummi, även överdraget med socker:

1704 10 10

– – Innehållande mindre än 60 viktprocent sackaros (inbegripet in

vertsocker uttryckt som sackaros)
1704 10 90

– – Innehållande minst 60 viktprocent sackaros (inbegripet invert

socker beräknat som sackaros)
1704 90

– Andra slag:

1704 90 10

– – Lakritsextrakt innehållande mer än 10 viktprocent sackaros,

men utan andra tillsatser
1704 90 30

– – Vit choklad

– – Andra:

1704 90 51

– – – Massor, pastor, mandelmassor, löst i förpackade i förpack

ningar med nettovikt av minst 1 kg
1704 90 55

1704 90 61

– – – Pastiller, tabletter o.d. mot hosta

– – – Dragéer

– – – Andra:

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

– – – – Vingummi, gelévaror och fruktpastor i form av konfektyrer

– – – – Karameller o.d., även fyllda

– – – – Kola o.d.

– – – – Andra:

1704 90 81

1704 90 99

– – – – – Tabletter framställda genom sammanpressning

– – – – – Andra

(1) WTO-tullkvoter.
(2) Se bilaga 1.
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▼B
KAPITEL 18
KAKAO OCH KAKAOBEREDNINGAR
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte beredningar enligt nr 0403, 1901, 1904, 1905,
2105, 2202, 2208, 3003 eller 3004.
2. Nr 1806 omfattar sockerkonfektyrer som innehåller kakao samt, om inte annat
följer av anmärkning 1 till detta kapitel, andra livsmedelsberedningar som
innehåller kakao.
Kompletterande anmärkningar
1. Varor enligt nr 1806 20, 1806 31, 1806 32 och 1806 90, som importeras i
blandningar, beläggs med en jordbrukskomponent (EA) som fastställs enligt
det genomsnittliga innehållet av mjölkfett, mjölkproteiner, sackaros, isoglukos,
glukos och stärkelse i blandningen som helhet.
2. Nr 1806 90 11 och 1806 90 19 omfattar inte konfekt, som uteslutande består
av en sorts choklad.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

1801 00 00

Kakaobönor, hela eller krossade, även rostade

Fri

—

1802 00 00

Kakaoskal och annat kakaoavfall

Fri

—

1803

Kakaomassa, även avfettad:

1803 10 00

– Inte avfettad

9,6

—

1803 20 00

– Helt eller delvis avfettad

9,6

—

1804 00 00

Kakaosmör (fett eller olja)

7,7

—

1805 00 00

Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

8

—

1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande ka
kao:

1806 10

– Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötnings

8 (1)

—

8 + 25,2 €/
100 kg/net (1)

—

8 + 31,4 €/
100 kg/net (1)

—

8 + 41,9 €/
100 kg/net (1)

—

medel:
1806 10 15

– – Inte innehållande sackaros eller innehållande mindre än 5 vikt

procent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sacka
ros) eller isoglukos uttryckt som sackaros
1806 10 20

– – Innehållande minst 5 viktprocent men mindre än 65 viktprocent

sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros) eller
isoglukos uttryckt som sackaros
1806 10 30

– – Innehållande minst 65 viktprocent men mindre än 80 viktpro

cent sackaros (inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros)
eller isoglukos uttryckt som sackaros
1806 10 90

– – Innehållande minst 80 viktprocent sackaros (inbegripet invert

socker uttryckt som sackaros) eller isoglukos uttryckt som sac
karos

(1) WTO-tullkvoter.
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

1806 20

– Andra beredningar i form av block, kakor eller stänger vä

gande mer än 2 kg eller i flytande form, pastaform, pulver
form, granulatform eller liknande form, i behållare eller löst
liggande i förpackningar innehållande mer än 2 kg:
1806 20 10

– – Innehållande minst 31 viktprocent kakaosmör eller sammanlagt (8,3 + EA) MAX

minst 31 viktprocent kakaosmör och mjölkfett
1806 20 30

(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

– – Innehållande sammanlagt minst 25, men mindre än 31 viktpro (8,3 + EA) MAX

cent kakaosmör och mjölkfett

(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

(8,3 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

– – Andra:

1806 20 50

– – – Innehållande minst 18 viktprocent kakaosmör

1806 20 70

– – – ”Chocolate milk crumb”

15,4 + EA (1) (2)

—

1806 20 80

– – – Chokladglasyr

(8,3 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

(8,3 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

(8,3 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

(8,3 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z (2) (1)

—

(8,3 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (2) (1)

—

(8,3 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (2) (1)

—

(8,3 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (2) (1)

—

(8,3 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (2) (1)

—

1806 20 95

– – – Andra

– Andra beredningar, i form av block, kakor eller stänger:

1806 31 00

– – Fyllda

1806 32

– – Ofyllda:

1806 32 10

– – – Med tillsats av spannmål, frukt eller nötter

1806 32 90

1806 90

– – – Andra

– Andra slag:
– – Choklad och varor av choklad:
– – – Konfekt, även med fyllning:

1806 90 11

1806 90 19

– – – – Innehållande alkohol

– – – – Andra

– – – Andra:

1806 90 31

– – – – Fyllda

(1) Se bilaga 1.
(2) WTO-tullkvoter.
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

(8,3 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

1806 90 39

1806 90 50

– – – – Ofyllda

– – Sockerkonfektyrer och sockerfria konfektyrer, innehållande ka (8,3 + EA) MAX

kao

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

– – Smörgåspålägg innehållande kakao

– – Kakaoberedningar för framställning av drycker

– – Andra

(1) WTO-tullkvoter.
(2) Se bilaga 1.

(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

(8,3 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

(8,3 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—

(8,3 + EA) MAX
(18,7 + AD S/
Z) (1) (2)

—
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▼B
KAPITEL 19
BEREDNINGAR

AV

SPANNMÅL, MJÖL,
MJÖLK; BAKVERK

STÄRKELSE

ELLER

Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte
a) livsmedelsberedningar som innehåller mer än 20 viktprocent korv, kött,
andra djurdelar, blod, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vat
tendjur eller mer än 20 viktprocent av någon kombination av dessa pro
dukter (kapitel 16); denna bestämmelse gäller dock inte för fyllda produk
ter enligt nr 1902,
b) bröd och andra varor tillverkade av mjöl eller stärkelse, särskilt beredda för
att användas för utfodring av djur (nr 2309),
c) medikamenter och andra produkter enligt kapitel 30.
2. I nr 1901 förstås med
a) krossgryn, krossgryn av spannmål enligt kapitel 11,
b) mjöl:
1) mjöl av spannmål enligt kapitel 11,
2) mjöl och pulver av vegetabiliskt ursprung enligt vilket kapitel som
helst, med undantag av mjöl och pulver av torkade grönsaker (nr 0712),
av potatis (nr 1105) eller av torkade baljväxtfrön (nr 1106).
3. Nr 1904 omfattar inte beredningar som innehåller mer än 6 viktprocent ka
kaopulver beräknat på helt avfettad bas eller som är helt överdragna med
choklad eller andra livsmedelsberedningar innehållande kakao enligt nr 1806.
4. Med på annat sätt beredd spannmål i nr 1904 förstås spannmål som är be
arbetad utöver vad som gäller enligt lydelsen av HS-numren i och anmärk
ningarna till kapitlen 10 och 11.
Kompletterande anmärkningar
1. Varor enligt nr 1905 31, 1905 32, 1905 40 och 1905 90, som importeras i
blandningar, beläggs med en jordbrukskomponent (EA) som fastställs enligt
det genomsnittliga innehållet av mjölkfett, mjölkproteiner, sackaros, isoglukos,
glukos och stärkelse i blandningen som helhet.
2. Med söta kex, småkakor o.d. i nr 1905 31 avses enbart varor med en vatten
halt av högst 12 viktprocent och en fetthalt av högst 35 viktprocent. Vid
bestämning av dessa halter ska ingen hänsyn tas till fyllning eller överdrag.
3. Nr 1905 90 20 omfattar bara torra och spröda produkter.
4. Livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt enligt
nr 1901 samt varor enligt nr 0401–0404 som är förpackade i avdelade doser,
t.ex. kapslar, tabletter, pastiller och tabletter som är avsedda för användning
som kosttillskott, ska uteslutas från klassificering enligt nr 1901. Ett kosttill
skotts huvudsakliga karaktär bestäms inte enbart av dess beståndsdelar, utan
även av dess specifika utformning som visar på dess funktion som närings
tillskott, eftersom utformningen avgör doseringen, det sätt på vilket kosttill
skottet upptas och den plats där det ska bli verksamt. Sådana livsmedels
beredningar klassificeras enligt nr 2106 i den mån dessa inte är nämnda
eller inbegripna någon annanstans.
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

7,6 + EA (1)

—

7,6 + EA (1)

—

5,1 + 18 €/
100 kg/net

—

5,1 + 14,7 €/
100 kg/net

—

12,8

—

7,6 + EA (2) (1)

—

7,6 + EA (2) (1)

—

7,7 + 24,6 €/
100 kg/net (2)

—

7,7 + 24,6 €/
100 kg/net (2)

—

7,7 + 21,1 €/
100 kg/net (2)

—

1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stär
kelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller inne
håller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfet
tad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livs
medelsberedningar av varor enligt nr 0401–0404, som inte
innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent ka
kao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller in
begripna någon annanstans:

1901 10 00

– Beredningar lämpliga för spädbarn eller småbarn, i detalj

handelsförpackningar
1901 20 00

– Mixer och deg för beredning av bakverk enligt nr 1905

1901 90

– Andra slag:
– – Maltextrakt:

1901 90 11

1901 90 19

– – – Med en torrsubstanshalt av minst 90 viktprocent

– – – Annat

– – Andra livsmedelsberedningar:

1901 90 91

– – – Utan innehåll av mjölkfett, sackaros, isoglukos, glukos eller

stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 % mjölkfett, 5 %
sackaros (inbegripet invertsocker) eller isoglukos, 5 % glukos
eller stärkelse, med undantag av livsmedelsberedningar i pul
verform av varor enligt nr 0401–0404
1901 90 95

– – – Livsmedelsberedningar i pulverform, bestående av en bland

ning av skummjölk och/eller vassle och vegetabiliska fetter/
oljor, med ett innehåll av fetter/oljor av högst 30 viktprocent
1901 90 99

– – – Andra

1902

Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne,
gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött
eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous,
även beredd:
– Okokta pastaprodukter, inte fyllda eller på annat sätt bered

da:
1902 11 00

– – Innehållande ägg

1902 19

– – Andra:

1902 19 10

– – – Utan innehåll av vanligt vetemjöl

1902 19 90

– – – Andra

(1) Se bilaga 1.
(2) WTO-tullkvoter.
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

8,5

—

54,3 €/
100 kg/net

—

8,3 + 6,1 €/
100 kg/net (1)

—

8,3 + 17,1 €/
100 kg/net (1)

—

6,4 + 24,6 €/
100 kg/net (1)

—

6,4 + 9,7 €/
100 kg/net (1)

—

7,7 + 24,6 €/
100 kg/net (1)

—

6,4 + 9,7 €/
100 kg/net (1)

—

6,4 + 15,1 €/
100 kg/net (1)

—

3,8 + 20 €/
100 kg/net

—

5,1 + 46 €/
100 kg/net

—

5,1 + 33,6 €/
100 kg/net

—

9 + EA (2)

—

1902 20

– Fyllda pastaprodukter, även kokta eller på annat sätt bered

da:
1902 20 10

– – Innehållande mer än 20 viktprocent fisk, kräftdjur, blötdjur el

ler andra ryggradslösa vattendjur
1902 20 30

– – Innehållande mer än 20 viktprocent korv e.d., kött och slaktbi

produkter av alla slag, inbegripet fett av alla slag, oavsett ur
sprung
– – Andra:

1902 20 91
1902 20 99

– – – Kokta

– – – Andra

1902 30

– Andra pastaprodukter:

1902 30 10

– – Torkade

1902 30 90

– – Andra

1902 40

– Couscous:

1902 40 10

– – Inte beredda

1902 40 90
1903 00 00

– – Andra

Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i
form av flingor, gryn o.d.

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning
av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor);
spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller
andra bearbetade korn (med undantag av mjöl och
krossgryn), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd
eller inbegripen någon annanstans:

1904 10

– Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rost

ning av spannmål eller spannmålsprodukter:
1904 10 10
1904 10 30
1904 10 90

– – Framställda av majs

– – Framställda av ris

– – Andra

1904 20

– Livsmedelsberedningar

erhållna av orostade spann
målsflingor eller av blandningar av orostade och rostade
spannmålsflingor eller svällning av spannmål:

1904 20 10

– – Beredningar av müsli-typ baserade på orostade spannmålsfling

or

(1) WTO-tullkvoter.
(2) Se bilaga 1.
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

3,8 + 20 €/
100 kg/net

—

5,1 + 46 €/
100 kg/net

—

5,1 + 33,6 €/
100 kg/net

—

8,3 + 25,7 €/
100 kg/net (1)

—

8,3 + 46 €/
100 kg/net

—

8,3 + 25,7 €/
100 kg/net (1)

—

5,8 + 13 €/
100 kg/net

—

9,4 + 18,3 €/
100 kg/net

—

9,8 + 24,6 €/
100 kg/net

—

10,1 + 31,4 €/
100 kg/net

—

(9 + EA) MAX
(24,2 + AD S/
Z) (2)

—

(9 + EA) MAX
(24,2 + AD S/
Z) (2)

—

– – Andra:

1904 20 91

1904 20 95

1904 20 99

1904 30 00

– – – Framställda av majs

– – – Framställda av ris

– – – Andra

– Bulgurvete

1904 90

– Andra slag:

1904 90 10

– – Framställda av ris

1904 90 80

– – Andra

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande ka
kao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som
är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande
produkter:

1905 10 00

– Knäckebröd

1905 20

– Kryddade kakor s.k. ”pain d'épices”:

1905 20 10

– – Innehållande mindre än 30 viktprocent sackaros (inbegripet in

vertsocker uttryckt som sackaros)
1905 20 30

– – Innehållande minst 30 men mindre än 50 viktprocent sackaros

(inbegripet invertsocker uttryckt som sackaros)
1905 20 90

– – Innehållande minst 50 viktprocent sackaros (inbegripet invert

socker uttryckt som sackaros)
– Söta kex, småkakor o.d.; våfflor och rån (wafers):

1905 31

– – Söta kex, småkakor o.d.:
– – – Helt eller delvis överdragna med choklad eller andra bered

ningar innehållande kakao:
1905 31 11

1905 31 19

– – – – I förpackningar med ett nettoviktinnehåll av högst 85 g

– – – – Andra

– – – Andra:

(1) WTO-tullkvoter.
(2) Se bilaga 1.
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

(9 + EA) MAX
(24,2 + AD S/
Z) (1)

—

(9 + EA) MAX
(24,2 + AD S/
Z) (1)

—

(9 + EA) MAX
(24,2 + AD S/
Z) (1)

—

(9 + EA) MAX
(20,7 + AD F/
M) (1)

—

(9 + EA) MAX
(24,2 + AD S/
Z) (1)

—

(9 + EA) MAX
(24,2 + AD S/
Z) (1)

—

(9 + EA) MAX
(20,7 + AD F/
M) (1)

—

(9 + EA) MAX
(24,2 + AD S/
Z) (1)

—

1905 31 30

– – – – Innehållande minst 8 viktprocent mjölkfett

– – – – Andra:

1905 31 91

1905 31 99

– – – – – Kex med mellanlägg

– – – – – Andra

1905 32

– – Våfflor och rån (wafers):

1905 32 05

– – – Med en vattenhalt av mer än 10 viktprocent

– – – Andra:
– – – – Helt eller delvis överdragna med choklad eller andra bered

ningar innehållande kakao:
1905 32 11

1905 32 19

– – – – – I förpackningar med ett nettoviktinnehåll av högst 85 g

– – – – – Andra

– – – – Andra:

1905 32 91

1905 32 99

– – – – – Salta, även fyllda

– – – – – Andra

1905 40

– Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter:

1905 40 10

– – Skorpor

9,7 + EA (1)

—

1905 40 90

– – Andra

9,7 + EA (1)

—

1905 90

– Andra slag:

1905 90 10

– – Matzos

3,8 + 15,9 €/
100 kg/net (2)

—

4,5 + 60,5 €/
100 kg/net (2)

—

9,7 + EA (1) (2)

—

1905 90 20

– – Nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är

lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande pro
dukter
– – Andra:

1905 90 30

– – – Bröd, utan tillsats av honung, ägg, ost eller frukt och innehål

lande i torrt tillstånd högst 5 viktprocent socker och högst
5 viktprocent fett

(1) Se bilaga 1.
(2) WTO-tullkvoter.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

(9 + EA) MAX
(20,7 + AD F/
M) (1) (2)

—

(9 + EA) MAX
(20,7 + AD F/
M) (1) (2)

—

(9 + EA) MAX
(24,2 + AD S/
Z) (1) (2)

—

(9 + EA) MAX
(20,7 + AD F/
M) (1) (2)

—

1905 90 45

1905 90 55

– – – Kex

– – – Extruderade eller expanderade varor, smaksatta eller salta

– – – Andra:

1905 90 70

– – – – Innehållande minst 5 viktprocent sackaros, invertsocker eller

isoglukos
1905 90 80

– – – – Andra

(1) Se bilaga 1.
(2) WTO-tullkvoter.
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KAPITEL 20
BEREDNINGAR AV GRÖNSAKER, FRUKT, BÄR, NÖTTER ELLER
ANDRA VÄXTDELAR
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte
a) grönsaker, frukt, bär och nötter, beredda eller konserverade på sätt som
sägs i kapitlen 7, 8 och 11,
b) livsmedelsberedningar som innehåller mer än 20 viktprocent korv, kött,
andra djurdelar, blod, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vat
tendjur eller mer än 20 viktprocent av någon kombination av dessa pro
dukter (kapitel 16),
c) bakverk och andra produkter enligt nr 1905,
d) homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar enligt nr 2104.
2. Nr 2007 och 2008 ska inte tillämpas för frukt- och bärgeléer, frukt- och
bärpastor, sockeröverdragna mandlar e.d. i form av sockerkonfektyrer (nr
1704) eller chokladkonfektyrer (nr 1806).
3. Nr 2001, 2004 och 2005 omfattar endast sådana produkter enligt kapitel 7
eller enligt nr 1105 eller 1106 (andra än mjöl och pulver av produkter enligt
kapitel 8 som har beretts eller konserverats på annat sätt än vad som anges i
anmärkning 1 a.
4. Tomatsaft i vilken torrsubstansen uppgår till minst 7 viktprocent ska klassifi
ceras enligt nr 2002.
5. Med erhållna genom kokning i nr 2007 förstås erhållna genom värmebehand
ling vid atmosfärstryck eller reducerat tryck eller på annat sätt för att öka en
varas viskositet genom sänkning av vattenhalten.
6. Med saft, ojäst och utan tillsats av alkohol i nr 2009 förstås saft med en
alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent (angående volymprocent alkohol se
anmärkning 2 till kapitel 22).

Anmärkningar till undernummer
1. Med ”homogeniserade grönsaker” i nr 2005 10 förstås beredningar av grön
saker, som är fint homogeniserade och som föreligger i detaljhandelsförpack
ningar med ett nettoviktinnehåll av högst 250 g för försäljning som livsmedel
lämpligt för spädbarn eller småbarn eller för dietiskt ändamål. Vid tillämpning
av denna definition ska ingen hänsyn tas till små mängder av sådana bestånds
delar som kan ha tillsatts beredningarna för smaksättning, konservering eller
andra ändamål. Beredningarna får innehålla en liten mängd synliga bitar av
grönsaker. Nr 2005 10 har företräde framför alla andra varunummer under nr
2005.
2. Med ”homogeniserade beredningar” i nr 2007 10 förstås beredningar av frukt
eller bär, som är fint homogeniserade och som föreligger i detaljhandelsför
packningar med ett nettoviktinnehåll av högst 250 g för försäljning som livs
medel lämpligt för spädbarn eller småbarn eller för dietiskt ändamål. Vid till
lämpning av denna definition ska ingen hänsyn tas till små mängder av sådana
beståndsdelar som kan ha tillsatts beredningarna för smaksättning, konserve
ring eller andra ändamål. Beredningarna får innehålla en liten mängd synliga
bitar av frukt eller bär. Nr 2007 10 har företräde framför alla andra varunum
mer under nr 2007.

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 170
▼B
3. Med Brixtal i nr 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 och 2009 71
förstås direkt avläsning av grader Brix från en Brix-hydrometer eller ett re
fraktionsindex uttryckt i sackaroshalt avläst med refraktometer, vid en tempe
ratur på 20 °C eller korrigerad till 20 °C om avläsningen sker vid annan
temperatur.

Kompletterande anmärkningar
1. Nr 2001 omfattar endast grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara
växtdelar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra, med ett
innehåll av fri, flyktig syra, uttryckt som ättiksyra, av 0,5 viktprocent eller
däröver. Svampar hänförliga till nr 2001 90 50 får ha en salthalt av högst
2,5 viktprocent.
2. a) Innehållet av olika sockerarter, uttryckt som sackaros (sockerinnehåll), i
produkter enligt detta kapitel beräknas genom att multiplicera det tal som
konstateras refraktometriskt vid 20 °C, enligt den i bilagan till genom
förandeförordning (EU) nr 974/2014 (1) föreskrivna metoden, med en av
följande faktorer:
— 0,93 för produkter enligt nr 2008 20–2008 80, 2008 93, 2008 97 och
2008 99.
— 0,95 för produkter enligt andra nummer.
Innehållet av olika sockerarter uttryckt som sackaros (sockerinnehåll) i
följande produkter enligt detta kapitel,
— produkter framställda av sjögräs och andra alger, beredda eller kon
serverade genom processer som inte omfattas av kapitel 12,
— produkter framställda av maniok-, arrow- och salepsrot, jordärtskoc
kor, batater (sötpotatis) och liknande rötter, stam- eller rotknölar med
hög halt av stärkelse eller inulin enligt nr 0714,
— produkter framställda av vinblad,
motsvarar emellertid resultatet av en beräkning gjord på grundval av
mätvärden som har erhållits med vätskekromatografi (HPLC-metoden)
med hjälp av formeln
S + (G + F) × 0,95
där
S är sackarosinnehållet bestämt med HPLC-metoden,
F är fruktosinnehållet bestämt med HPLC-metoden,
G är glukosinnehållet bestämt med HPLC-metoden.
b) Med Brixtal i undernumren under nr 2009 förstås det tal som konstateras
refraktometriskt vid 20 °C enligt den i bilaga till kommissionens genom
förandeförordning (EU) nr 974/2014 (1) föreskrivna metoden.
(1) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 974/2014 av den 11 september 2014
om fastställande av refraktometermetod för mätning av rester av löslig torrsubstans i
bearbetade produkter av frukt och grönsaker för klassificering av dem i Kombinerade
nomenklaturen (EUT L 274, 16.9.2014, s. 6).
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3. Produkter enligt nr 2008 20–2008 80, 2008 93, 2008 97 och 2008 99 ska
anses ha tillsats av socker när sockerinnehållet är högre än nedanstående
viktprocent:
— Ananas och druvor: 13 %.
— Andra frukter, inbegripet blandningar av frukter och andra ätbara växt
delar: 9 %.
4. I nr 2008 30 11–2008 30 39, 2008 40 11–2008 40 39, 2008 50 11–2008 50 59,
2008 60 11–2008 60 39, 2008 70 11–2008 70 59, 2008 80 11–2008 80 39,
2008 93 11–2008 93 29, 2008 97 12–2008 97 38 och 2008 99 11–2008 99 40
gäller följande:
— Med ”verklig alkoholhalt uttryckt i massa” avses antal kg ren alkohol som
ingår i 100 kg av produkten.
— Med % mas avses enheten för alkoholhalt uttryckt i massa.
5. Följande ska gälla för produkterna i det skick de föreligger:
a) Med tillsats av socker i produkter enligt nr 2009 förstås sockerinnehållet
minskat med nedanstående tal:
— citron- eller tomatsaft: 3,
— druvsaft: 15,
— andra frukt- eller grönsakssafter, inbegripet blandsafter: 13.
b) Frukt- och bärsafter med tillsats av socker och med ett Brixtal av högst 67
samt innehållande mindre än 50 viktprocent fruktsaft förlorar sin ur
sprungliga karaktär av frukt- och bärsaft enligt nr 2009.
Koncentrat av naturliga frukt- och bärsafter ska inte omfattas av b). Sådana
safter utesluts således inte från nr 2009.
6. Med koncentrerad druvsaft (inbegripet druvmust) i nr 2009 69 51 och
2009 69 71 förstås druvsaft (inbegripet druvmust) för vilken refraktometern,
använd enligt den i bilaga till kommissionens genomförandeförordningen
(EU) nr 974/2014 (1) föreskrivna metoden, anger 50,9 % eller däröver vid
20 °C.
7. Med ”tropisk frukt” i nr 2001 90 92, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91,
2007 99 93, 2008 97 03, 2008 97 05, 2008 97 12, 2008 97 16, 2008 97 32,
2008 97 36, 2008 97 51, 2008 97 72, 2008 97 76, 2008 97 92, 2008 97 94,
2008 97 97, 2008 99 24, 2008 99 31, 2008 99 36, 2008 99 38, 2008 99 48,
2008 99 63, 2009 89 34, 2009 89 36, 2009 89 73, 2009 89 85, 2009 89 88,
2009 89 97, 2009 90 92, 2009 90 95 och 2009 90 97 förstås guava, mango,
mangostan, papayafrukter, tamarinder, cashewäpplen, litchiplommon, jack
frukter, sapodillafrukter, passionsfrukter, carambola och pitahaya.
8. Med ”tropiska nötter” i nr 2001 90 92, 2006 00 35, 2006 00 91,
2008 19 12, 2008 19 92, 2008 97 03, 2008 97 05, 2008 97 12,
2008 97 32, 2008 97 36, 2008 97 51, 2008 97 72, 2008 97 76,
2008 97 94 och 2008 97 97 förstås kokosnötter, cashewnötter,
arekanötter (betelnötter), kolanötter och makadamianötter.

2007 99 93,
2008 97 16,
2008 97 92,
paranötter,

(1) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 974/2014 av den 11 september 2014
om fastställande av refraktometermetod för mätning av rester av löslig torrsubstans i
bearbetade produkter av frukt och grönsaker för klassificering av dem i Kombinerade
nomenklaturen (EUT L 274, 16.9.2014, s. 6).
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9. Sjögräs och andra alger, beredda eller konserverade genom processer som
inte omfattas av kapitel 12, såsom kokning, rostning, kryddning eller genom
tillsats av socker, klassificeras enligt kapitel 20 som beredningar av andra
växtdelar. Sjögräs och andra alger, färska, kylda, frysta eller torkade, även
malda, klassificeras enligt nr 1212.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

17,6

kg/net eda

Fri

—

5

—

5,1 + 9,4 €/
100 kg/net (1)

—

8,3 + 3,8 €/
100 kg/net (1)

—

2001

Grönsaker, frukt, bär, nötter och andra ätbara växtdelar, be
redda eller konserverade med ättika eller ättiksyra:

2001 10 00

– Gurkor

2001 90

– Andra slag:

2001 90 10

– – Mango chutney

2001 90 20

– – Frukter av släktet Capsicum, med undantag av sötpaprika

2001 90 30

– – Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, inne

hållande minst 5 viktprocent stärkelse
2001 90 50

– – Svampar

16

—

2001 90 65

– – Oliver

16

—

2001 90 70

– – Sötpaprika

16

—

2001 90 92

– – Tropiska frukter och tropiska nötter; palmhjärtan

10

—

2001 90 97

– – Andra

16

—

2002

Tomater, beredda eller konserverade på annat sätt än med
ättika eller ättiksyra:

2002 10

– Hela eller i bitar:

2002 10 10

– – Skalade

14,4

—

2002 10 90

– – Andra

14,4

—

2002 90

– Andra slag:

14,4

—

14,4

—

14,4

—

14,4

—

– – Med en torrsubstans av mindre än 12 viktprocent:

2002 90 11

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än

1 kg
2002 90 19

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg
– – Med en torrsubstans av minst 12 viktprocent men högst

30 viktprocent:
2002 90 31

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än

1 kg
2002 90 39

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

(1) Det särskilda beloppet tas, som en autonom åtgärd, ut på den avrunna nettovikten.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

14,4

—

14,4

—

18,4 + 191 €/
100 kg/net eda (1)

kg/net eda

18,4 + 222 €/
100 kg/net eda (1)

kg/net eda

– – Med en torrsubstans över 30 viktprocent:

2002 90 91

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än

1 kg
2002 90 99

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg

2003

Svampar och tryffel, beredda eller konserverade på annat sätt
än med ättika eller ättiksyra:

2003 10

– Svampar av släktet Agaricus:

2003 10 20

– – Tillfälligt konserverade, genomkokta

2003 10 30

– – Andra

2003 90

– Andra:

2003 90 10

– – Tryffel

14,4

—

2003 90 90

– – Andra

18,4

—

2004

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än
med ättika eller ättiksyra, frysta, andra än produkter enligt nr
2006:

2004 10

– Potatis:

2004 10 10

– – Kokt eller på annat sätt värmebehandlad, men inte ytterligare

14,4

—

7,6 + EA (2)

—

17,6

—

5,1 + 9,4 €/
100 kg/net (3)

—

16

—

19,2

—

14,4

—

17,6

—

17,6

—

beredd
– – Annan:

2004 10 91

– – – I form av mjöl eller flingor

2004 10 99

– – – Andra slag

2004 90

– Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker:

2004 90 10

– – Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

2004 90 30

– – Surkål, kapris och oliver

2004 90 50

– – Ärter (Pisum sativum) och omogna bönor (Phaseolus spp.), i

balja
– – Andra slag, inbegripet blandningar:

2004 90 91

– – – Kepalök (vanlig lök), kokt eller på annat sätt värmebehand

lad, men inte ytterligare beredd
2004 90 98

– – – Andra

2005

Andra grönsaker, beredda eller konserverade på annat sätt än
med ättika eller ättiksyra, inte frysta, andra än produkter
enligt nr 2006:

2005 10 00

– Homogeniserade grönsaker

2005 20

– Potatis:

(1) WTO-tullkvoter.
(2) Se bilaga 1.
(3) Det särskilda beloppet tas, som en autonom åtgärd, ut på den avrunna nettovikten.

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 174
▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

8,8 + EA (1)

—

14,1

—

2005 20 10

– – I form av mjöl eller flingor
– – Andra slag:

2005 20 20

– – – I tunna skivor, friterade eller stekta, med eller utan salt eller

kryddor, i lufttäta förpackningar och lämpliga för omedelbar
förtäring
2005 20 80

– – – Andra

14,1

—

2005 40 00

– Ärter (Pisum sativum)

19,2

—

– Bönor (Vigna spp. och Phaseolus spp.):

2005 51 00

– – Spritade bönor

17,6

—

2005 59 00

– – Andra bönor

19,2

—

2005 60 00

– Sparris

17,6

—

2005 70 00

– Oliver

12,8

kg/net eda

2005 80 00

– Sockermajs (Zea mays var. saccharata)

5,1 + 9,4 €/
100 kg/net (2)

—

17,6

—

– Andra grönsaker samt blandningar av grönsaker:

2005 91 00

– – Bambuskott

2005 99

– – Andra:

2005 99 10

– – – Frukter av släktet Capsicum, med undantag av sötpaprika

6,4

—

2005 99 20

– – – Kapris

16

—

2005 99 30

– – – Kronärtskockor

17,6

—

2005 99 50

– – – Blandningar av grönsaker

17,6

—

2005 99 60

– – – Surkål

16

—

2005 99 80

– – – Andra

17,6

—

2006 00

Grönsaker, frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar,
konserverade med socker (avrunna, glaserade eller kandera
de):

2006 00 10

– Ingefära

Fri

—

20 + 23,9 €/
100 kg/net

—

12,5 + 15 €/
100 kg/net

—

20 + 23,9 €/
100 kg/net

—

12,5

—

– Andra slag:
– – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent:

2006 00 31
2006 00 35
2006 00 38

– – – Körsbär

– – – Tropiska frukter och tropiska nötter

– – – Andra

– – Andra:

2006 00 91

– – – Tropiska frukter och tropiska nötter

(1) Se bilaga 1.
(2) Det särskilda beloppet tas, som en autonom åtgärd, ut på den avrunna nettovikten.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

20

—

24 + 4,2 €/
100 kg/net

—

2006 00 99

– – – Andra

2007

Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av
frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning, med eller utan
tillsats av socker eller annat sötningsmedel:

2007 10

– Homogeniserade beredningar:

2007 10 10

– – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent

– – Andra:

2007 10 91

– – – Av tropiska frukter

15

—

2007 10 99

– – – Andra

24

—

20 + 23 €/
100 kg/net

—

20 + 4,2 €/
100 kg/net

—

21,6

—

22,4

—

24 + 19,7 €/
100 kg/net

—

24 + 23 €/
100 kg/net

—

24 + 23 €/
100 kg/net

—

24 + 23 €/
100 kg/net

—

24 + 23 €/
100 kg/net

—

24 + 4,2 €/
100 kg/net

—

– Andra slag:

2007 91

– – Av citrusfrukter:

2007 91 10

– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 30 viktprocent

2007 91 30

– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent men högst

30 viktprocent
2007 91 90

– – – Andra

2007 99

– – Andra:
– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 30 viktprocent:

2007 99 10

– – – – Plommon- och sviskonmos samt plommon- och sviskonpas

ta, löst liggande i förpackningar med en nettovikt över
100 kg, för industriell bearbetning (1)
2007 99 20

– – – – Kastanjemos och kastanjepasta

– – – – Andra:

2007 99 31
2007 99 33
2007 99 35
2007 99 39
2007 99 50

– – – – – Av körsbär

– – – – – Av jordgubbar

– – – – – Av hallon

– – – – – Andra

– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent men högst

30 viktprocent
– – – Andra:

2007 99 93

– – – – Av tropiska frukter och tropiska nötter

15

—

2007 99 97

– – – – Andra

24

—

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

12,8

—

11,2

—

12

—

12,8

—

7

—

9

—

11,2

—

8

—

10,2

—

12

—

12,8

—

25,6 + 2,5 €/
100 kg/net (1)

—

25,6 (1)

—

2008

Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt beredda
eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, annat
sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbegripna nå
gon annanstans:
– Nötter, jordnötter och andra frön, även blandade med va

randra:
2008 11

– – Jordnötter:

2008 11 10

– – – Jordnötssmör
– – – Andra slag, löst liggande i förpackningar med en nettovikt av:

2008 11 91

– – – – Mer än 1 kg
– – – – Högst 1 kg:

2008 11 96

– – – – – Rostade

2008 11 98

– – – – – Andra

2008 19

– – Andra nötter och frön, inbegripet blandningar:
– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än

1 kg:
2008 19 12

– – – – Tropiska nötter; blandningar innehållande minst 50 viktpro

cent tropiska nötter
– – – – Andra:

2008 19 13

– – – – – Rostade mandlar och pistaschmandlar

2008 19 19

– – – – – Andra
– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg:

2008 19 92

– – – – Tropiska nötter; blandningar innehållande minst 50 viktpro

cent tropiska nötter
– – – – Andra:
– – – – – Rostade nötter:

2008 19 93

– – – – – – Mandlar och pistaschmandlar

2008 19 95

– – – – – – Andra

2008 19 99

– – – – – Andra

2008 20

– Ananas:
– – Med tillsats av alkohol:
– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än

1 kg:
2008 20 11
2008 20 19

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 17 viktprocent

– – – – Annan

(1) WTO-tullkvoter.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

25,6 + 2,5 €/
100 kg/net (1)

—

25,6 (1)

—

– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg:

2008 20 31

2008 20 39

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 19 viktprocent

– – – – Annan
– – Utan tillsats av alkohol:
– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en

nettovikt av mer än 1 kg:
2008 20 51

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 17 viktprocent

19,2

—

2008 20 59

– – – – Annan

17,6

—

20,8 (1)

—

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en

nettovikt av högst 1 kg:
2008 20 71

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 19 viktprocent

2008 20 79

– – – – Annan

19,2

—

2008 20 90

– – – Utan tillsats av socker

18,4

—

2008 30

– Citrusfrukter:

25,6 (1)

—

25,6 + 4,2 €/
100 kg/net (1)

—

24 (1)

—

25,6 (1)

—

15,2

—

18,4

—

17,6

—

15,2

—

– – Med tillsats av alkohol:
– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent:

2008 30 11

– – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

2008 30 19

– – – – Andra

– – – Andra:

2008 30 31

– – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

2008 30 39

– – – – Andra
– – Utan tillsats av alkohol:
– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en

nettovikt av mer än 1 kg:
2008 30 51

– – – – Grapefruktklyftor (inbegripet pomelos)

2008 30 55

– – – – Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); klementi

ner, wilkings och andra liknande citrushybrider
2008 30 59

– – – – Andra
– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en

nettovikt av högst 1 kg:
2008 30 71

– – – – Grapefruktklyftor (inbegripet pomelos)

(1) WTO-tullkvoter.
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

17,6

—

20,8 (1)

—

18,4

—

25,6 (1)

—

25,6 + 4,2 €/
100 kg/net (1)

—

24 (1)

—

25,6 (1)

—

25,6 + 4,2 €/
100 kg/net (1)

—

25,6 (1)

—

17,6

—

16

—

2008 30 75

– – – – Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); klementi

ner, wilkings och andra liknande citrushybrider
2008 30 79

– – – – Andra

2008 30 90

– – – Utan tillsats av socker

2008 40

– Päron:
– – Med tillsats av alkohol:
– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än

1 kg:
– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent:

2008 40 11

– – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

2008 40 19

– – – – – Andra

– – – – Andra:

2008 40 21

– – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

2008 40 29

– – – – – Andra
– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg:

2008 40 31

2008 40 39

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent

– – – – Andra
– – Utan tillsats av alkohol:
– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en

nettovikt av mer än 1 kg:
2008 40 51

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent

2008 40 59

– – – – Andra
– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en

nettovikt av högst 1 kg:
2008 40 71

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent

19,2

—

2008 40 79

– – – – Andra

17,6

—

2008 40 90

– – – Utan tillsats av socker

16,8

—

2008 50

– Aprikoser:
– – Med tillsats av alkohol:
– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än

1 kg:

(1) WTO-tullkvoter.
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

25,6 (1)

—

25,6 + 4,2 €/
100 kg/net (1)

—

24 (1)

—

25,6 (1)

—

25,6 + 4,2 €/
100 kg/net (1)

—

25,6 (1)

—

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent:

2008 50 11

– – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

2008 50 19

– – – – – Andra

– – – – Andra:

2008 50 31

– – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

2008 50 39

– – – – – Andra
– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg:

2008 50 51

2008 50 59

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent

– – – – Andra
– – Utan tillsats av alkohol:
– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en

nettovikt av mer än 1 kg:
2008 50 61

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent

19,2

—

2008 50 69

– – – – Andra

17,6

—

20,8 (1)

—

19,2

—

13,6

—

18,4 (2)

—

25,6 (1)

—

25,6 + 4,2 €/
100 kg/net (1)

—

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en

nettovikt av högst 1 kg:
2008 50 71

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent

2008 50 79

– – – – Andra
– – – Utan tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en

nettovikt av:
2008 50 92

– – – – 5 kg eller däröver

2008 50 98

– – – – Under 5 kg

2008 60

– Körsbär:
– – Med tillsats av alkohol:
– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent:

2008 60 11

– – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

2008 60 19

– – – – Andra

– – – Andra:

(1) WTO-tullkvoter.
(2) 4,5 kg eller däröver men under 5 kg: Autonom tullsats: 17.
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

24 (1)

—

25,6 (1)

—

17,6

—

20,8 (1)

—

2008 60 31

– – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

2008 60 39

– – – – Andra
– – Utan tillsats av alkohol:
– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en

nettovikt av:
2008 60 50

– – – – Mer än 1 kg

2008 60 60

– – – – Högst 1 kg
– – – Utan tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en

nettovikt av:
2008 60 70

– – – – 4,5 kg eller däröver

18,4

—

2008 60 90

– – – – Under 4,5 kg

18,4

—

2008 70

– Persikor, inbegripet nektariner:

25,6 (1)

—

25,6 + 4,2 €/
100 kg/net (1)

—

24 (1)

—

25,6 (1)

—

25,6 + 4,2 €/
100 kg/net (1)

—

25,6 (1)

—

– – Med tillsats av alkohol:
– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än

1 kg:
– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent:

2008 70 11

– – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

2008 70 19

– – – – – Andra

– – – – Andra:

2008 70 31

– – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

2008 70 39

– – – – – Andra
– – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg:

2008 70 51

2008 70 59

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent

– – – – Andra
– – Utan tillsats av alkohol:
– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en

nettovikt av mer än 1 kg:
2008 70 61

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent

19,2

—

2008 70 69

– – – – Andra

17,6

—

(1) WTO-tullkvoter.
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en

nettovikt av högst 1 kg:
2008 70 71

– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 15 viktprocent

19,2

—

2008 70 79

– – – – Andra

17,6

—

– – – Utan tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en

nettovikt av:
2008 70 92

– – – – 5 kg eller däröver

15,2

—

2008 70 98

– – – – Under 5 kg

18,4

—

2008 80

– Jordgubbar och smultron:

25,6 (1)

—

25,6 + 4,2 €/
100 kg/net (1)

—

24 (1)

—

25,6 (1)

—

17,6

—

20,8 (1)

—

18,4

—

10

—

25,6

—

25,6 + 4,2 €/
100 kg/net

—

– – Med tillsats av alkohol:
– – – Med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent:

2008 80 11

– – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

2008 80 19

– – – – Andra

– – – Andra:

2008 80 31

– – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

2008 80 39

– – – – Andra
– – Utan tillsats av alkohol:

2008 80 50

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en

nettovikt av mer än 1 kg
2008 80 70

– – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en

nettovikt av högst 1 kg
2008 80 90

– – – Utan tillsats av socker
– Andra slag, inbegripet blandningar, andra än blandningar

enligt nr 2008 19:
2008 91 00

– – Palmhjärtan

2008 93

– – Tranbär och lingon (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium

oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea):
– – – Med tillsats av alkohol:
– – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent:

2008 93 11

– – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

2008 93 19

– – – – – Andra

(1) WTO-tullkvoter.
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

24

—

25,6

—

17,6

—

20,8

—

18,4

—

7

—

8

—

16

—

25,6

—

16 + 2,6 €/
100 kg/net

—

25,6 + 4,2 €/
100 kg/net

—

15

—

24

—

– – – – Andra:

2008 93 21

– – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

2008 93 29

– – – – – Andra
– – – Utan tillsats av alkohol:

2008 93 91

– – – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en

nettovikt av mer än 1 kg
2008 93 93

– – – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en

nettovikt av högst 1 kg
2008 93 99

– – – – Utan tillsats av socker

2008 97

– – Blandningar:
– – – Av tropiska nötter och tropiska frukter, innehållande minst

50 viktprocent tropiska nötter:
2008 97 03

– – – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer än

1 kg
2008 97 05

– – – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av högst

1 kg
– – – Andra:
– – – – Med tillsats av alkohol:
– – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent:
– – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas:

2008 97 12

– – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål

lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tropiska
frukter)
2008 97 14

– – – – – – – Andra
– – – – – – Andra:

2008 97 16

– – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål

lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tropiska
frukter)
2008 97 18

– – – – – – – Andra

– – – – – Andra:
– – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas:

2008 97 32

– – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål

lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tropiska
frukter)
2008 97 34

– – – – – – – Andra
– – – – – – Andra:
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▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

16

—

25,6

—

11

—

17,6

—

8,5

—

13,6

—

12

—

19,2

—

11,5

—

18,4

—

11,5

—

18,4

—

2008 97 36

– – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål

lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tropiska
frukter)
2008 97 38

– – – – – – – Andra
– – – – Utan tillsats av alkohol:
– – – – – Med tillsats av socker:
– – – – – – Löst liggande i förpackningar med en nettovikt av mer

än 1 kg:
2008 97 51

– – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål

lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tropiska
frukter)
2008 97 59

– – – – – – – Andra
– – – – – – Andra:
– – – – – – – Blandningar av frukter, i vilka ingen enstaka frukt ut

gör mer än 50 viktprocent av den totala vikten:
2008 97 72

– – – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål

lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tro
piska frukter)
2008 97 74

– – – – – – – – Andra
– – – – – – – Andra:

2008 97 76

– – – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål

lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tro
piska frukter)
2008 97 78

– – – – – – – – Andra
– – – – – Utan tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med

en nettovikt av:
– – – – – – 5 kg eller däröver:

2008 97 92

– – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål

lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tropiska
frukter)
2008 97 93

– – – – – – – Andra
– – – – – – 4,5 kg eller däröver men under 5 kg:

2008 97 94

– – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål

lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tropiska
frukter)
2008 97 96

– – – – – – – Andra
– – – – – – Under 4,5 kg:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

11,5

—

18,4

—

2008 97 97

– – – – – – – Av tropiska frukter (inbegripet blandningar innehål

lande minst 50 viktprocent tropiska nötter och tropiska
frukter)
2008 97 98

– – – – – – – Andra

2008 99

– – Andra:
– – – Med tillsats av alkohol:
– – – – Ingefära:

2008 99 11

– – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas

10

—

2008 99 19

– – – – – Annan

16

—

25,6 + 3,8 €/
100 kg/net

—

25,6

—

16

—

25,6

—

16 + 2,6 €/
100 kg/net

—

25,6 + 4,2 €/
100 kg/net

—

– – – – Druvor:

2008 99 21
2008 99 23

– – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 13 viktprocent

– – – – – Andra
– – – – Andra:
– – – – – Med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent:
– – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas:

2008 99 24

– – – – – – – Av tropiska frukter

2008 99 28

– – – – – – – Andra
– – – – – – Andra:

2008 99 31
2008 99 34

– – – – – – – Av tropiska frukter

– – – – – – – Andra

– – – – – Andra:
– – – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 11,85 % mas:

2008 99 36

– – – – – – – Av tropiska frukter

15

—

2008 99 37

– – – – – – – Andra

24

—

16

—

25,6

—

– – – – – – Andra:

2008 99 38

– – – – – – – Av tropiska frukter

2008 99 40

– – – – – – – Andra
– – – Utan tillsats av alkohol:
– – – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en

nettovikt av mer än 1 kg:
2008 99 41

– – – – – Ingefära

Fri

—

2008 99 43

– – – – – Druvor

19,2

—

2008 99 45

– – – – – Plommon och sviskon

17,6

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

11

—

17,6

—

2008 99 48

– – – – – Av tropiska frukter

2008 99 49

– – – – – Andra
– – – – Med tillsats av socker, löst liggande i förpackningar med en

nettovikt av högst 1 kg:
2008 99 51

– – – – – Ingefära

Fri

—

2008 99 63

– – – – – Av tropiska frukter

13

—

2008 99 67

– – – – – Andra

20,8

—

– – – – Utan tillsats av socker:
– – – – – Plommon och sviskon, löst liggande i förpackningar med

en nettovikt av:
2008 99 72

– – – – – – 5 kg och däröver

15,2

—

2008 99 78

– – – – – – Under 5 kg

18,4

—

2008 99 85

– – – – – Majs, med undantag av sockermajs (Zea mays var. sac

5,1 + 9,4 €/
100 kg/net (1)

—

8,3 + 3,8 €/
100 kg/net (1)

—

18,4

—

33,6 + 20,6 €/
100 kg/net (2)

—

33,6 (2)

—

15,2 + 20,6 €/
100 kg/net

—

15,2 (2)

—

12,2

—

33,6 + 20,6 €/
100 kg/net (2)

—

charata)
2008 99 91

– – – – – Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar

innehållande minst 5 viktprocent stärkelse
2008 99 99

– – – – – Andra

2009

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft,
ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker
eller annat sötningsmedel:
– Apelsinsaft:

2009 11

– – Fryst:
– – – Med ett Brixtal av mer än 67:

2009 11 11

2009 11 19

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 €

– – – – Annan
– – – Med ett Brixtal av högst 67:

2009 11 91

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 € och med ett

innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktprocent
2009 11 99

– – – – Annan

2009 12 00

– – Inte frysta, med ett Brixtal av högst 20

2009 19

– – Annan:
– – – Med ett Brixtal av mer än 67:

2009 19 11

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 €

(1) Det särskilda beloppet tas, som en autonom åtgärd, ut på den avrunna nettovikten.
(2) WTO-tullkvoter.
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

33,6 (1)

—

15,2 + 20,6 €/
100 kg/net

—

12,2

—

12

—

33,6 + 20,6 €/
100 kg/net (1)

—

33,6 (1)

—

12 + 20,6 €/
100 kg/net

—

12

—

2009 19 19

– – – – Annan
– – – Med ett Brixtal av mer än 20 men mindre än 67:

2009 19 91

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 € och med ett

innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktprocent
2009 19 98

– – – – Annan
– Saft av grapefrukter (inbegripet pomelos):

2009 21 00

– – Med ett Brixtal av högst 20

2009 29

– – Annan:
– – – Med ett Brixtal av mer än 67:

2009 29 11
2009 29 19

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 €

– – – – Annan
– – – Med ett Brixtal av mer än 20 men högst 67:

2009 29 91

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 € och med ett

innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktprocent
2009 29 99

– – – – Annan
– Saft av annan citrusfrukt, i oblandad form:

2009 31

– – Med ett Brixtal av högst 20:
– – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 €:

2009 31 11

– – – – Med tillsats av socker

14,4

—

2009 31 19

– – – – Utan tillsats av socker

15,2

—

– – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 €:
– – – – Citronsaft:

2009 31 51

– – – – – Med tillsats av socker

14,4

—

2009 31 59

– – – – – Utan tillsats av socker

15,2

—

– – – – Saft av andra citrusfrukter:

2009 31 91

– – – – – Med tillsats av socker

14,4

—

2009 31 99

– – – – – Utan tillsats av socker

15,2

—

2009 39

– – Annan:

33,6 + 20,6 €/
100 kg/net (1)

—

33,6 (1)

—

– – – Med ett Brixtal av mer än 67:

2009 39 11
2009 39 19

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 €

– – – – Annan

(1) WTO-tullkvoter.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

– – – Med ett Brixtal av mer än 20 men högst 67:
– – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 €:

2009 39 31

– – – – – Med tillsats av socker

14,4

—

2009 39 39

– – – – – Utan tillsats av socker

15,2

—

14,4 + 20,6 €/
100 kg/net

—

14,4

—

15,2

—

14,4 + 20,6 €/
100 kg/net

—

14,4

—

15,2

—

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 €:
– – – – – Citronsaft:

2009 39 51

– – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktpro

cent
2009 39 55

– – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 viktpro

cent
2009 39 59

– – – – – – Utan tillsats av socker
– – – – – Saft av andra citrusfrukter:

2009 39 91

– – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktpro

cent
2009 39 95

– – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 viktpro

cent
2009 39 99

– – – – – – Utan tillsats av socker
– Ananassaft:

2009 41

– – Med ett Brixtal av högst 20:

2009 41 92

– – – Med tillsats av socker

15,2

—

2009 41 99

– – – Utan tillsats av socker

16

—

2009 49

– – Annan:

33,6 + 20,6 €/
100 kg/net (1)

—

33,6 (1)

—

15,2

—

15,2 + 20,6 €/
100 kg/net

—

15,2

—

16

—

– – – Med ett Brixtal av mer än 67:

2009 49 11

2009 49 19

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 €

– – – – Annan
– – – Med ett Brixtal av mer än 20 men högst 67:

2009 49 30

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 € och med

tillsats av socker
– – – – Annan:

2009 49 91

– – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktpro

cent
2009 49 93

– – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 viktprocent

2009 49 99

– – – – – Utan tillsats av socker

(1) WTO-tullkvoter.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

16

—

16,8

—

(1)

— (2)

22,4 + 27 €/hl (3)

— (2)

40 + 121 €/hl +
20,6 €/
100 kg/net (3)

— (2)

(1)

— (2)

2009 50

– Tomatsaft:

2009 50 10

– – Med tillsats av socker

2009 50 90

– – Annan
– Druvsaft (inbegripet druvmust):

2009 61

– – Med ett Brixtal av högst 30:

2009 61 10

– – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 18 €

2009 61 90

– – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 18 €

2009 69

– – Annan:
– – – Med ett Brixtal av mer än 67:

2009 69 11

2009 69 19

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 22 €

– – – – Annan
– – – Med ett Brixtal av mer än 30 men högst 67:
– – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 18 €:

2009 69 51

– – – – – Koncentrerad

(1)

— (2)

2009 69 59

– – – – – Annan

(1)

— (2)

22,4 + 131 €/hl +
20,6 €/
100 kg/net

— (2)

22,4 + 27 €/hl +
20,6 €/
100 kg/net

— (2)

22,4 + 27 €/hl (3)

— (2)

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 18 €:
– – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktpro

cent:
2009 69 71

2009 69 79

2009 69 90

– – – – – – Koncentrerad

– – – – – – Annan

– – – – – Annan
– Äppelsaft:

2009 71

– – Med ett Brixtal av högst 20:

2009 71 20

– – – Med tillsats av socker

18

—

2009 71 99

– – – Utan tillsats av socker

18

—

2009 79

– – Annan:
– – – Med ett Brixtal av mer än 67:

(1) Se bilaga 2.
(2) Vid import till Europeiska unionen är den extra mängdenhet som tillämpas i tullhänseende l.
(3) WTO-tullkvoter.

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 189
▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

30 + 18,4 €/
100 kg/net (1)

—

30 (1)

—

18

—

18 + 19,3 €/
100 kg/net

—

18

—

33,6 + 20,6 €/
100 kg/net (1)

—

33,6 (1)

—

16,8

—

16,8 + 20,6 €/
100 kg/net

—

16,8

—

14

—

17,6

—

33,6 + 20,6 €/
100 kg/net (1)

—

33,6 (1)

—

21 + 12,9 €/
100 kg/net (1)

—

2009 79 11
2009 79 19

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 22 €

– – – – Annan
– – – Med ett Brixtal av mer än 20 men högst 67:

2009 79 30

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 18 € och med

tillsats av socker
– – – – Annan:

2009 79 91

– – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktpro

cent
2009 79 98

– – – – – Annan
– Saft av annan frukt, bär eller av andra grönsaker, i oblan

dad form:
2009 81

– – Saft av tranbär eller lingon (Vaccinium macrocarpon, Vac

cinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea):
– – – Med ett Brixtal av mer än 67:

2009 81 11
2009 81 19

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 €

– – – – Andra
– – – Med ett Brixtal av högst 67:

2009 81 31

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 € och med

tillsats av socker
– – – – Andra:

2009 81 51

– – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktpro

cent
2009 81 59

– – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 viktprocent
– – – – – Utan tillsats av socker:

2009 81 95

– – – – – – Saft av bär av arten Vaccinium macrocarpon

2009 81 99

– – – – – – Andra

2009 89

– – Andra:
– – – Med ett Brixtal av mer än 67:
– – – – Päronsaft:

2009 89 11
2009 89 19

– – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 22 €

– – – – – Annan
– – – – Annan:
– – – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 €:

2009 89 34

– – – – – – Saft av tropiska frukter

(1) WTO-tullkvoter.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

33,6 + 20,6 €/
100 kg/net (1)

—

21 (1)

—

33,6 (1)

—

19,2

—

19,2 + 20,6 €/
100 kg/net

—

19,2

—

20

—

2009 89 35

– – – – – – Annan

– – – – – Annan:

2009 89 36

– – – – – – Saft av tropiska frukter

2009 89 38

– – – – – – Annan
– – – Med ett Brixtal av högst 67:
– – – – Päronsaft:

2009 89 50

– – – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 18 € och med

tillsats av socker
– – – – – Annan:

2009 89 61

– – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktpro

cent
2009 89 63

– – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 viktpro

cent
2009 89 69

– – – – – – Utan tillsats av socker
– – – – Annan:
– – – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 € och med

tillsats av socker:
2009 89 71

– – – – – – Körsbärssaft

16,8

—

2009 89 73

– – – – – – Saft av tropiska frukter

10,5

—

2009 89 79

– – – – – – Annan saft

16,8

—

10,5 + 12,9 €/
100 kg/net

—

16,8 + 20,6 €/
100 kg/net

—

– – – – – Annan:
– – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktpro

cent:
2009 89 85
2009 89 86

– – – – – – – Saft av tropiska frukter

– – – – – – – Annan

– – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 viktpro

cent:
2009 89 88

– – – – – – – Saft av tropiska frukter

10,5

—

2009 89 89

– – – – – – – Annan

16,8

—

17,6

—

11

—

17,6

—

– – – – – – Utan tillsats av socker:

2009 89 96

– – – – – – – Körsbärssaft

2009 89 97

– – – – – – – Saft av tropiska frukter

2009 89 99

– – – – – – – Annan

(1) WTO-tullkvoter.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

33,6 + 20,6 €/
100 kg/net (1)

—

33,6 (1)

—

33,6 + 20,6 €/
100 kg/net (1)

—

33,6 (1)

—

20 + 20,6 €/
100 kg/net

—

20

—

15,2

—

16

—

2009 90

– Saftblandningar:
– – Med ett Brixtal av mer än 67:
– – – Blandningar av saft av äpplen och päron:

2009 90 11

2009 90 19

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 22 €

– – – – Andra
– – – Andra saftblandningar:

2009 90 21

2009 90 29

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 €

– – – – Andra
– – Med ett Brixtal av högst 67:
– – – Blandningar av saft av äpplen och päron:

2009 90 31

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 18 € och med ett

innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktprocent
2009 90 39

– – – – Andra
– – – Andra saftblandningar:
– – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 30 €:
– – – – – Blandningar av saft av citrusfrukter och ananas:

2009 90 41

– – – – – – Med tillsats av socker

2009 90 49

– – – – – – Andra
– – – – – Andra saftblandningar:

2009 90 51

– – – – – – Med tillsats av socker

16,8

—

2009 90 59

– – – – – – Andra

17,6

—

15,2 + 20,6 €/
100 kg/net

—

15,2

—

16

—

– – – – Med ett värde per 100 kg netto av högst 30 €:
– – – – – Blandningar av saft av citrusfrukter och ananas:

2009 90 71

– – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktpro

cent
2009 90 73

– – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 viktpro

cent
2009 90 79

– – – – – – Utan tillsats av socker
– – – – – Andra saftblandningar:
– – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av mer än 30 viktpro

cent:

(1) WTO-tullkvoter.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

10,5 + 12,9 €/
100 kg/net

—

16,8 + 20,6 €/
100 kg/net

—

2009 90 92
2009 90 94

– – – – – – – Blandningar av saft av tropiska frukter
– – – – – – – Andra
– – – – – – Med ett innehåll av tillsatt socker av högst 30 viktpro

cent:
2009 90 95

– – – – – – – Blandningar av saft av tropiska frukter

10,5

—

2009 90 96

– – – – – – – Andra

16,8

—

11

—

17,6

—

– – – – – – Utan tillsats av socker:

2009 90 97

– – – – – – – Blandningar av saft av tropiska frukter

2009 90 98

– – – – – – – Andra
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KAPITEL 21
DIVERSE ÄTBARA BEREDNINGAR
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte
a) blandningar av grönsaker enligt nr 0712,
b) rostade kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden (nr 0901),
c) aromatiserat te (nr 0902),
d) kryddor och andra produkter enligt nr 0904–0910,
e) livsmedelsberedningar (andra än sådana produkter som är nämnda i nr
2103 och 2104) som innehåller mer än 20 viktprocent korv, kött, slaktbi
produkter av kött, blod, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa
vattendjur eller mer än 20 viktprocent av någon kombination av dessa
produkter (kapitel 16),
f) jäst som föreligger som medikament samt andra produkter enligt nr 3003
och 3004,
g) enzympreparat enligt nr 3507.
2. Extrakter av sådana surrogat som avses i anmärkning 1 b ovan ska klassifi
ceras enligt nr 2101.
3. Med homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar i nr 2104 förstås
beredningar som består av en fint homogeniserad blandning av två eller flera
grundbeståndsdelar, såsom kött, fisk, grönsaker, frukt, bär eller nötter, och
som föreligger i detaljhandelsförpackningar med ett nettoviktinnehåll av högst
250 g för försäljning som livsmedel lämpligt för spädbarn eller småbarn eller
för dietiskt ändamål. Vid tillämpning av denna definition ska ingen hänsyn tas
till små mängder av sådana beståndsdelar som kan ha tillsatts blandningen för
smaksättning, konservering eller andra ändamål. Beredningarna får innehålla
en liten mängd synliga bitar av ingående beståndsdelar.
Kompletterande anmärkningar
1. Begreppet stärkelse enligt nr 2106 10 20 och 2106 90 92 ska även anses
omfatta nedbrytningsprodukter av stärkelse.
2. Med ”sammansatta alkoholhaltiga beredningar, inte baserade på luktämnen,
av sådana slag som används för framställning av drycker” avses enligt nr
2106 90 20 beredningar med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent.
3. Med termen ”isoglukos” enligt nr 2106 90 30 avses en produkt framställd av
glukos eller dess polymerer, med ett fruktosinnehåll av minst 10 viktprocent
beräknat på torrsubstansen.
4. För produkter enligt nr 2106 90 30 och 2106 90 59 ska sackaroshalten, in
klusive andra sockerarter uttryckta som sackaros, bestämmas med refrakto
metermetoden (uttryckt i brixgrader i enlighet med bilagan till kommissionens
genomförandeförordning (EU) nr 974/2014 (1)).
5. Andra livsmedelsberedningar som är förpackade i avdelade doser, t.ex. kaps
lar, tabletter, pastiller och piller, och som är avsedda att användas som
näringstillskott (kosttillskott) ska klassificeras enligt nr 2106, såvida de inte
är nämnda eller inbegripna någon annanstans.
(1) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 974/2014 av den 11 september 2014
om fastställande av refraktometermetod för mätning av rester av löslig torrsubstans i
bearbetade produkter av frukt och grönsaker för klassificering av dem i Kombinerade
nomenklaturen (EUT L 274, 16.9.2014, s. 6).
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6. Beredningar på basis av kaffe, te eller matte eller extrakter, essenser och
koncentrat av dessa med en sockerhalt på minst 97 viktprocent, beräknat på
torrsubstansen, ska uteslutas från klassificering enligt nr 2101 och ska i
princip klassificeras enligt kapitel 17. Dessa produkters karaktär anses inte
längre bestämmas av kaffe, te eller matte eller extrakter, essenser och kon
centrat av dessa produkter.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

9

—

11,5

—

9 + EA (1)

—

6

—

6

—

6,5 + EA (1)

—

11,5

—

5,1 + 12,7 €/
100 kg/net

—

14,1

—

10,8 + 22,7 €/
100 kg/net

—

2101

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte
samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis
av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade
kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa
produkter:
– Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe samt bered

ningar på basis av dessa extrakter, essenser eller koncentrat
eller på basis av kaffe:
2101 11 00

– – Extrakter, essenser och koncentrat

2101 12

– – Beredningar på basis av extrakter, essenser eller koncentrat

eller på basis av kaffe:
2101 12 92

– – – Beredningar på basis av extrakter, essenser eller koncentrat av

kaffe
2101 12 98

– – – Andra

2101 20

– Extrakter, essenser och koncentrat av te eller matte samt

beredningar på basis av sådana extrakter, essenser eller kon
centrat eller på basis av te eller matte:
2101 20 20

– – Extrakter, essenser och koncentrat
– – Beredningar:

2101 20 92

– – – På basis av extrakter, essenser eller koncentrat av te eller

matte
2101 20 98

– – – Andra

2101 30

– Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt ex

trakter, essenser och koncentrat av dessa produkter:
– – Rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat:

2101 30 11

– – – Rostad cikoriarot

2101 30 19

– – – Andra

– – Extrakter, essenser och koncentrat av rostad cikoriarot och an

dra rostade kaffesurrogat:
2101 30 91

– – – Av rostad cikoriarot

2101 30 99

– – – Andra

(1) Se bilaga 1.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

10,9

—

12 + 49,2 €/
100 kg/net (1)

—

12 + 14,5 €/
100 kg/net (1)

—

14,7

—

8,3

—

2102

Jäst (aktiv eller inaktiv); andra encelliga mikroorganismer,
döda (med undantag av vacciner enligt nr 3002); beredda
bakpulver:

2102 10

– Aktiv jäst:

2102 10 10

– – Jästkulturer
– – Bagerijäst:

2102 10 31

2102 10 39

– – – Torrjäst

– – – Annan

2102 10 90

– – Annan aktiv jäst (även torr)

2102 20

– Inaktiv jäst; andra encelliga mikroorganismer, döda:
– – Inaktiv jäst:

2102 20 11

– – – I form av tabletter, tärningar e.d. eller i förpackningar med ett

nettoinnehåll av högst 1 kg
2102 20 19

– – – Annan

5,1

—

2102 20 90

– – Andra slag

Fri

—

2102 30 00

– Beredda bakpulver

6,1

—

2103

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar
för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap:

2103 10 00

– Sojasås

7,7

—

2103 20 00

– Tomatketchup och annan tomatsås

10,2

—

2103 30

– Senapspulver och beredd senap:

2103 30 10

– – Senapspulver

Fri

—

2103 30 90

– – Beredd senap

9

—

2103 90

– Andra slag:

2103 90 10

– – Flytande mangochutney

Fri

—

2103 90 30

– – Aromatisk bitter med en alkoholhalt av 44,2–49,2 volympro

Fri

l alc. 100 %

7,7

—

cent och innehållande 1,5–6 viktprocent gentiana, kryddor
och andra beståndsdelar samt innehållande 4–10 viktprocent
socker, i förpackningar med ett innehåll av högst 0,5 liter
2103 90 90

– – Andra

2104

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av sop
por eller buljonger; homogeniserade sammansatta livsmedels
beredningar:

(1) Det särskilda beloppet upphör att gälla på obestämd tid på en autonom grund.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

11,5

—

14,1

—

(8,6 + 20,2 €/
100 kg/net) MAX
(19,4 + 9,4 €/
100 kg/net)

—

(8 + 38,5 €/
100 kg/net) MAX
(18,1 + 7 €/
100 kg/net)

—

(7,9 + 54 €/
100 kg/net) MAX
(17,8 + 6,9 €/
100 kg/net)

—

12,8

—

EA (1)

—

2104 10 00

– Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av

soppor eller buljonger
2104 20 00

– Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar

2105 00

Glassvaror, även innehållande kakao:

2105 00 10

– Inte innehållande mjölkfett eller innehållande mindre än 3 vikt

procent mjölkfett

– Innehållande mjölkfett:

2105 00 91

2105 00 99

– – Till en mängd av minst 3 men mindre än 7 viktprocent

– – Till en mängd av minst 7 viktprocent

2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans:

2106 10

– Proteinkoncentrat och texturerade proteiner:

2106 10 20

– – Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, glukos eller

stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölkfett,
5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktprocent glukos el
ler stärkelse
2106 10 80

– – Andra

2106 90

– Andra slag:

2106 90 20

– – Sammansatta alkoholhaltiga beredningar, inte baserade på luk

tämnen, av sådana slag som används för framställning av dryc 17,3 MIN 1 €/%
ker
vol/hl

l alc. 100 %

– – Aromatiserade eller färgade sockerlösningar:

2106 90 30

– – – Av isoglukos

42,7 €/
100 kg/net mas

—

14 €/
100 kg/net

—

20 €/
100 kg/net

—

0,4 €/
100 kg/net (2)

—

– – – Andra:

2106 90 51

2106 90 55

2106 90 59

– – – – Av laktos

– – – – Av glukos eller maltodextrin

– – – – Andra

(1) Se bilaga 1.
(2) Per 1 viktprocent sackaros, inbegripet halten av annat socker uttryckt som sackaros (se kompletterande anmärkning 4 [KN]).
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

12,8

—

9 + EA (1) (2)

—

– – Andra:

2106 90 92

– – – Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, glukos eller

stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent mjölk
fett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 viktprocent glu
kos eller stärkelse
2106 90 98

– – – Andra

(1) WTO-tullkvoter.
(2) Se bilaga 1.
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KAPITEL 22
DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte
a) produkter enligt detta kapitel (andra än sådana enligt nr 2209) som har
beretts för att användas för matlagningsändamål och därigenom blivit
olämpliga som drycker (i allmänhet nr 2103),
b) havsvatten (nr 2501),
c) destillerat vatten, ledningsförmågevatten och vatten av motsvarande ren
hetsgrad (nr 2853),
d) utspädd ättiksyra som innehåller mer än 10 viktprocent ättiksyra (nr 2915),
e) medikamenter enligt nr 3003 och 3004,
f) parfymerings- och kroppsvårdsmedel (kapitel 33).
2. Vid tillämpning av detta kapitel och av kapitlen 20 och 21 gäller att alkohol
halten uttryckt i volymprocent ska bestämmas vid en temperatur av + 20 °C.
3. Med alkoholfria drycker i nr 2202 förstås sådana drycker som har en alko
holhalt av högst 0,5 volymprocent. Alkoholhaltiga drycker klassificeras enligt
nr 2203–2206 eller 2208, alltefter beskaffenheten.
Anmärkning till undernummer
1. Med mousserande vin enligt nr 2204 10 förstås vin som vid förvaring i slutna
behållare vid en temperatur av + 20 °C har ett övertryck av minst 3 bar.
Kompletterande anmärkningar
1.

Nr 2202 10 00 omfattar vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten,
med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, under
förutsättning att det konsumeras direkt som dryck.

2.

Vid tillämpning av nr 2204 och 2205 och nr 2206 00 10 gäller följande:
a) Med verklig alkoholhalt i volymprocent avses antal liter ren alkohol vid
20 °C i 100 liter av varan vid samma temperatur.
b) Med potentiell alkoholhalt i volymprocent avses antal liter ren alkohol
vid 20 °C, som kan framställas genom utjäsning av det socker som finns i
100 liter av varan vid samma temperatur.
c) Med total alkoholhalt i volymprocent avses summan av verklig alkohol
halt i volymprocent och potentiell alkoholhalt i volymprocent.
d) Med naturlig alkoholhalt i volymprocent avses en varas totala alkohol
halt uttryckt i volymprocent före varje förstärkning.
e) Volymprocent (% vol) är den enhet som används för alkoholhalt uttryckt i
volym.

3.

Med druvmust i jäsning i nr 2204 30 10, avses den vara som framställs vid
jäsning av druvmust och som har en verklig alkoholhalt av mer än 1 volym
procent och av mindre än tre femtedelar av sin totala alkoholhalt, uttryckt i
volymprocent.
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4.

I nr 2204 21, 2204 22 och 2204 29 gäller följande:
A. Med totalt torrsubstansinnehåll avses innehållet i gram per liter av äm
nen i en produkt, vilka under särskilt fastställda fysiska förhållanden inte
förångas.
Total torrsubstans fastställs genom densitetsbestämning vid 20 °C.
B. a) Varor enligt nr 2204 21 11–2204 21 98 , 2204 22 22–2204 22 98 och
2204 29 22–2204 29 98 klassificeras enligt sina respektive nummer,
under förutsättning att den totala mängden torrsubstans per liter
inte överstiger
1. 90 g per liter för varor med en verklig alkoholhalt av högst 13 vo
lymprocent,
2. 130 g per liter för varor med en verklig alkoholhalt av mer än 13
men högst 15 volymprocent,
3. 130 g per liter för varor med en verklig alkoholhalt av mer än 15
men högst 18 volymprocent,
4. 330 g per liter för varor med en verklig alkoholhalt av mer än 18
men högst 22 volymprocent.
Varor som har ett totalt torrsubstansinnehåll överstigande de max
imivärden som nämns under punkterna 1–4 klassificeras enligt när
mast följande nummer. Varor med ett totalt torrsubstansinnehåll av
mer än 330 g per liter klassificeras enligt nr 2204 21 98 , 2204 22 98
och 2204 29 98;
b) Regeln i punkt a) gäller inte för varor enligt nr 2204 21 23 och
2204 22 33.

5.

Nr
2204 21 11–2204 21 98,
2204 22 22–2204 22 98
2204 29 22–2204 29 98 omfattar t.ex. följande:

och

a) Druvmust vars jäsning har avbrutits genom tillsats av alkohol, dvs. en
vara
— med en verklig alkoholhalt av minst 12 men understigande 15 volym
procent, och
— framställd genom tillsats av en produkt som erhållits vid destillation
av vin till ojäst druvmust med en naturlig alkoholhalt av minst 8,5 vo
lymprocent.
b) Vin som tillsatts alkohol, dvs. en vara
— med en verklig alkoholhalt av minst 18 men högst 24 volymprocent,
— framställd enbart genom att vin utan restsocker har tillsatts en orek
tificerad produkt, som har erhållits vid destillering av vin och som
har en alkoholhalt av högst 86 volymprocent, och
— som har en största halt av flyktig syra av högst 1,5 g per liter,
uttryckt som ättiksyra.
c) Starkvin, dvs. varor
— med en total alkoholhalt av minst 17,5 volymprocent och en verklig
alkoholhalt av minst 15 men högst 22 volymprocent, och
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— framställda av druvmust eller vin, som måste härröra från vinstocks
sorter, som i det tredje land där de har sitt ursprung har godkänts för
framställning av starkvin och har en minsta naturlig alkoholhalt av
minst 12 volymprocent,
— genom frysning, eller
— genom tillsats under eller efter jäsningen
— antingen av en vara som erhållits vid destillation av vin,
— eller av koncentrerad druvmust eller, beträffande vissa stark
viner med ursprungsbeteckning eller med geografisk beteck
ning upptagna i förteckningen i förordning (EG) nr 607/2009
(EUT L 193, 24.7.2009, s. 60), vilka av tradition framställs på
detta sätt, druvmust som koncentrerats genom direkt uppvärm
ning och som i övrigt motsvarar definitionen på koncentrerad
druvmust,
— eller en blandning av dessa produkter.
Vissa starkviner med ursprungsbeteckning eller med geografisk beteck
ning som är upptagna i förteckningen i förordning (EG) nr 607/2009 kan
emellertid erhållas från ojäst färsk druvmust som inte behöver ha en
minsta naturlig alkoholhalt av 12 volymprocent.
6.

I nr 2204 10, 2204 21, 2204 22 och 2204 29 gäller följande:
a) Med viner med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och viner med skyd
dad geografisk beteckning (SGB) avses viner som uppfyller bestämmel
serna i artiklarna 93 till 108 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1308/2013 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671) och de tillämpnings
föreskrifter som utfärdats till denna, och som framgår av nationella
bestämmelser.
b) Med viner med uppgift om druvsort avses viner som uppfyller bestäm
melserna i artikel 120 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1308/2013 och de tillämpningsföreskrifter som utfärdats till denna,
och som framgår av nationella bestämmelser.
c) Med viner framställda i Europeiska unionen avses viner som uppfyller
bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1308/2013 och artikel 55 i kommissionens förordning (EG) nr 607/2009.

7.

Med koncentrerad druvmust enligt nr 2204 30 92 och 2204 30 96 avses
druvmust, hos vilken det tal som konstateras refraktometriskt vid 20 °C
(enligt den metod som föreskrivs av Internationella vinorganisationen i Com
pendium of International Methods of Analysis of Wines and Musts [samman
ställning av internationella metoder för analys av vin och druvmust], offent
liggjord i EUT:s C-serie) är minst 50,9 %.

8.

Endast vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller
aromatiska ämnen, med en verklig alkoholhalt av minst 7 volymprocent, ska
anses utgöra produkter enligt nr 2205.

9.

Med piquettevin (nr 2206 00 10) avses en vara framställd genom jäsning av
obehandlade pressåterstoder av druvor, urlakade i vatten, eller genom ex
traktion med vatten av pressåterstoder av druvor.

10. Med mousserande (nr 2206 00 31 och 2206 00 39) avses
— jästa drycker i flaskor med champagnekork, som hålls på plats med
fasthållningsanordning,
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— jästa drycker förpackade på annat sätt, med ett övertryck av minst 3 bar
vid 20 °C.
11. Med vinättika (nr 2209 00 11 och 2209 00 19) avses vinäger erhållen enbart
genom ättiksyrajäsning av vin och som har en sammanlagd syrahalt, uttryckt
som ättiksyra, av minst 60 g per liter.
12. Nr 2207 20 omfattar blandningar av etylalkohol som används som råvara
för framställning av bränsle för motorfordon med en alkoholhalt av minst
50 volymprocent och denaturerat med ett eller flera av följande ämnen:
a) Fordonsbensin (i enlighet med EN 228).
b) Tert-butyl(etyl)eter (etyl(tert-butyl)eter, ETBE).
c) Metyl(tert-butyl)eter (MTBE).
d) 2-Metylpropanol-(2) (tert-butylalkohol, tertiär butylalkohol, TBA).
e) 2-Metylpropanol-(1) (2-metyl-1-propanol, isobutanol).
f) Propanol-(2) (isopropylalkohol, 2-propanol, isopropanol).
De denatureringsmedel som anges i punkterna e och f i första stycket måste
användas i kombination med minst ett av de denatureringsmedel som anges i
punkterna a–d i första stycket.
13. Vid tillämpning av nr 2202 99 11 och 2202 99 15 ska proteininnehållet be
stämmas genom multiplicering av den totala kvävehalten, beräknad enligt
den metod som anges i punkterna 2–8 i del C i bilaga III till kommissionens
förordning (EG) nr 152/2009 (1), med faktorn 6,25.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

2201

Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten
samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat söt
ningsmedel eller av aromämne; is och snö:

2201 10

– Mineralvatten och kolsyrat vatten:
– – Naturligt mineralvatten:

2201 10 11

– – – Utan kolsyra

Fri

l

2201 10 19

– – – Annat

Fri

l

2201 10 90

– – Annat

Fri

l

2201 90 00

– Andra slag

Fri

—

2202

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med till
sats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne,
samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och
bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009:

2202 10 00

– Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med

9,6

l

tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromäm
ne
– Andra slag:

(1) Kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 av den 27 januari 2009 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av
foder (EUT L 54, 26.2.2009, s. 1).
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

9,6

l

9,6

l

9,6

l

9,6

l

6,4 + 13,7 €/
100 kg/net

l

5,5 + 12,1 €/
100 kg/net

l

5,4 + 21,2 €/
100 kg/net

l

2202 91 00

– – Alkoholfritt öl

2202 99

– – Andra:
– – – Inte innehållande varor enligt nr 0401–0404 eller fett av varor

enligt nr 0401–0404:
2202 99 11

– – – – Sojabaserade drycker med ett proteininnehåll på minst

2,8 viktprocent
2202 99 15

– – – – Sojabaserade drycker med ett proteininnehåll på mindre än

2,8 viktprocent; drycker baserade på nötter enligt kapitel 08,
spannmål enligt kapitel 10 eller frön enligt kapitel 12
2202 99 19

– – – – Andra
– – – Andra, innehållande fett av varor enligt nr 0401–0404:

2202 99 91

2202 99 95

2202 99 99

2203 00

– – – – Mindre än 0,2 viktprocent

– – – – Minst 0,2 men mindre än 2 viktprocent

– – – – Minst 2 viktprocent

Öl, tillverkat av malt:
– På kärl rymmande högst 10 liter:

2203 00 01

– – I flaska

Fri

l

2203 00 09

– – I annan behållare

Fri

l

2203 00 10

– På kärl rymmande mer än 10 liter

Fri

l

2204

Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol;
druvmust, annan än sådan enligt nr 2009:

2204 10

– Mousserande vin:
– – Vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB):

2204 10 11

– – – Champagne

32 €/hl

l

2204 10 13

– – – Cava

32 €/hl

l

2204 10 15

– – – Prosecco

32 €/hl

l

2204 10 91

– – – Asti spumante

32 €/hl

l

2204 10 93

– – – Andra

32 €/hl

l

2204 10 94

– – Vin med skyddad geografisk beteckning (SGB)

32 €/hl

l

2204 10 96

– – Annat vin med uppgift om druvsort

32 €/hl

l

2204 10 98

– – Andra

32 €/hl

l

– Annat vin; druvmust vars jäsning har förhindrats eller av

brutits genom tillsats av alkohol:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

2204 21

– – På kärl rymmande högst 2 liter:
– – – Vin i flaskor med champagnekork, som hålls på plats med

fasthållningsanordning, med undantag av vin enligt nr
2204 10; vin på andra kärl, som vid 20 °C har ett övertryck
av minst 1 bar men mindre än 3 bar, beroende på koldioxid i
lösning:
2204 21 06

– – – – Vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)

32 €/hl

l

2204 21 07

– – – – Vin med skyddad geografisk beteckning (SGB)

32 €/hl

l

2204 21 08

– – – – Annat vin med uppgift om druvsort

32 €/hl

l

2204 21 09

– – – – Andra

32 €/hl

l

– – – Andra:
– – – – Framställt i Europeiska unionen:
– – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 15 volymprocent:
– – – – – – Vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB):
– – – – – – – Vita:

2204 21 11

– – – – – – – – Alsace

(1)

l

2204 21 12

– – – – – – – – Bordeaux

(1)

l

2204 21 13

– – – – – – – – Bourgogne

(1)

l

2204 21 17

– – – – – – – – Val de Loire

(1)

l

2204 21 18

– – – – – – – – Mosel

(1)

l

2204 21 19

– – – – – – – – Pfalz

(1)

l

2204 21 22

– – – – – – – – Rheinhessen

(1)

l

2204 21 23

– – – – – – – – Tokaj

(2)

l

2204 21 24

– – – – – – – – Lazio

(1)

l

2204 21 26

– – – – – – – – Toscana

(1)

l

2204 21 27

– – – – – – – – Trentino, Alto Adige och Friuli

(1)

l

2204 21 28

– – – – – – – – Veneto

(1)

l

2204 21 31

– – – – – – – – Sicilia

(1)

l

2204 21 32

– – – – – – – – Vinho Verde

(1)

l

2204 21 34

– – – – – – – – Penedés

(1)

l

2204 21 36

– – – – – – – – Rioja

(1)

l

2204 21 37

– – – – – – – – Valencia

(1)

l

(1) Med
Med
(2) Med
Med

en
en
en
en

verklig
verklig
verklig
verklig

alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt

av högst 13 volymprocent: 13,1 €/hl.
överstigande 13 men inte 15 volymprocent: 15,4 €/hl.
av högst 13 volymprocent: 14,8 €/hl.
överstigande 13 men inte 15 volymprocent: 15,8 €/hl.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

(1)

l

2204 21 38

– – – – – – – – Andra
– – – – – – – Andra:

2204 21 42

– – – – – – – – Bordeaux

(1)

l

2204 21 43

– – – – – – – – Bourgogne

(1)

l

2204 21 44

– – – – – – – – Beaujolais

(1)

l

2204 21 46

– – – – – – – – Vallée du Rhône

(1)

l

2204 21 47

– – – – – – – – Languedoc-Roussillon

(1)

l

2204 21 48

– – – – – – – – Val de Loire

(1)

l

2204 21 61

– – – – – – – – Sicilia

(1)

l

2204 21 62

– – – – – – – – Piemonte (Piedmont)

(1)

l

2204 21 66

– – – – – – – – Toscana

(1)

l

2204 21 67

– – – – – – – – Trentino och Alto Adige

(1)

l

2204 21 68

– – – – – – – – Veneto

(1)

l

2204 21 69

– – – – – – – – Dão, Bairrada och Douro

(1)

l

2204 21 71

– – – – – – – – Navarra

(1)

l

2204 21 74

– – – – – – – – Penedés

(1)

l

2204 21 76

– – – – – – – – Rioja

(1)

l

2204 21 77

– – – – – – – – Valdepeñas

(1)

l

2204 21 78

– – – – – – – – Andra

(1)

l

– – – – – – Vin med skyddad geografisk beteckning (SGB):

2204 21 79

– – – – – – – Vita

(1)

l

2204 21 80

– – – – – – – Andra

(1)

l

– – – – – – Annat vin med uppgift om druvsort:

2204 21 81

– – – – – – – Vita

(1)

l

2204 21 82

– – – – – – – Andra

(1)

l

– – – – – – Andra:

2204 21 83

– – – – – – – Vita

(1)

l

2204 21 84

– – – – – – – Andra

(1)

l

(2)

l

– – – – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 15 volymprocent:
– – – – – – Vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller vin

med skyddad geografisk beteckning (SGB):
2204 21 85

(1) Med
Med
(2) Med
Med
Med

en
en
en
en
en

– – – – – – – Madeira och Setubal muscatel

verklig
verklig
verklig
verklig
verklig

alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt

av högst 13 volymprocent: 13,1 €/hl.
överstigande 13 men inte 15 volymprocent: 15,4 €/hl.
överstigande 15 men inte 18 volymprocent: 14,8 €/hl.
överstigande 18 men inte 22 volymprocent: 15,8 €/hl.
överstigande 22 volymprocent: 1,75 €/% vol/hl.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

2204 21 86

– – – – – – – Sherry

(1)

l

2204 21 87

– – – – – – – Marsala

(2)

l

2204 21 88

– – – – – – – Samos och Muscat de Lemnos

(2)

l

2204 21 89

– – – – – – – Portvin

(1)

l

2204 21 90

– – – – – – – Andra

(2)

l

2204 21 91

– – – – – – Andra

(2)

l

– – – – Andra:
– – – – – Vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller vin

med skyddad geografisk beteckning (SGB):
2204 21 93

– – – – – – Vita

(3)

l

2204 21 94

– – – – – – Andra

(3)

l

– – – – – Annat vin med uppgift om druvsort:

2204 21 95

– – – – – – Vita

(3)

l

2204 21 96

– – – – – – Andra

(3)

l

– – – – – Andra:

2204 21 97

– – – – – – Vita

(3)

l

2204 21 98

– – – – – – Andra

(3)

l

2204 22

– – På kärl rymmande mer än 2 liter men högst 10 liter:

2204 22 10

– – – Vin i flaskor med champagnekork, som hålls på plats med

32 €/hl

l

fasthållningsanordning, med undantag av vin enligt nr
2204 10; vin på andra kärl, som vid 20 °C har ett övertryck
av minst 1 bar men mindre än 3 bar, beroende på koldioxid i
lösning
– – – Andra:
– – – – Framställt i Europeiska unionen:
– – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 15 volymprocent:
– – – – – – Vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB):

(1) Med
Med
Med
(2) Med
Med
Med
3
( ) Med
Med
Med
Med
Med

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

verklig
verklig
verklig
verklig
verklig
verklig
verklig
verklig
verklig
verklig
verklig

alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt

överstigande 15 men inte 18 volymprocent: 14,8
överstigande 18 men inte 22 volymprocent: 15,8
överstigande 22 volymprocent: 1,75 €/% vol/hl.
överstigande 15 men inte 18 volymprocent: 18,6
överstigande 18 men inte 22 volymprocent: 20,9
överstigande 22 volymprocent: 1,75 €/% vol/hl.
av högst 13 volymprocent: 13,1 €/hl.
överstigande 13 men inte 15 volymprocent: 15,4
överstigande 15 men inte 18 volymprocent: 18,6
överstigande 18 men inte 22 volymprocent: 20,9
överstigande 22 volymprocent: 1,75 €/% vol/hl.

€/hl.
€/hl.
€/hl.
€/hl.
€/hl.
€/hl.
€/hl.
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3

4

2204 22 22

– – – – – – – Bordeaux

(1)

l

2204 22 23

– – – – – – – Bourgogne

(1)

l

2204 22 24

– – – – – – – Beaujolais

(1)

l

2204 22 26

– – – – – – – Vallée du Rhône

(1)

l

2204 22 27

– – – – – – – Languedoc-Roussillon

(1)

l

2204 22 28

– – – – – – – Val de Loire

(1)

l

2204 22 32

– – – – – – – Piemonte (Piedmont)

(1)

l

2204 22 33

– – – – – – – Tokaj

(1)

l

– – – – – – – Andra:

2204 22 38

– – – – – – – – Vita

(1)

l

2204 22 78

– – – – – – – – Andra

(1)

l

– – – – – – Vin med skyddad geografisk beteckning (SGB):

2204 22 79

– – – – – – – Vita

(1)

l

2204 22 80

– – – – – – – Andra

(1)

l

– – – – – – Annat vin med uppgift om druvsort:

2204 22 81

– – – – – – – Vita

(1)

l

2204 22 82

– – – – – – – Andra

(1)

l

– – – – – – Andra:

2204 22 83

– – – – – – – Vita

(1)

l

2204 22 84

– – – – – – – Andra

(1)

l

– – – – – Med en verklig alkoholhalt av överstigande 15 volympro

cent:
– – – – – – Vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller vin

med skyddad geografisk beteckning (SGB):
2204 22 85

– – – – – – – Madeira och Setubal muscatel

(2)

l

2204 22 86

– – – – – – – Sherry

(2)

l

2204 22 88

– – – – – – – Samos och Muscat de Lemnos

(2)

l

2204 22 90

– – – – – – – Andra

(3)

l

2204 22 91

– – – – – – Andra

(3)

l

– – – – Andra:

(1) Med
Med
(2) Med
Med
Med
(3) Med
Med
Med

en
en
en
en
en
en
en
en

verklig
verklig
verklig
verklig
verklig
verklig
verklig
verklig

alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt

av högst 13 volymprocent: 9,9 €/hl.
överstigande 13 men inte 15 volymprocent: 12,1
överstigande 15 men inte 18 volymprocent: 12,1
överstigande 18 men inte 22 volymprocent: 13,1
överstigande 22 volymprocent: 1,75 €/% vol/hl.
överstigande 15 men inte 18 volymprocent: 15,4
överstigande 18 men inte 22 volymprocent: 20,9
överstigande 22 volymprocent: 1,75 €/% vol/hl.

€/hl.
€/hl.
€/hl.
€/hl.
€/hl.
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– – – – – Vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller vin

med skyddad geografisk beteckning (SGB):
2204 22 93

– – – – – – Vita

(1)

l

2204 22 94

– – – – – – Andra

(1)

l

– – – – – Annat vin med uppgift om druvsort:

2204 22 95

– – – – – – Vita

(1)

l

2204 22 96

– – – – – – Andra

(1)

l

– – – – – Andra:

2204 22 97

– – – – – – Vita

(1)

l

2204 22 98

– – – – – – Andra

(1)

l

2204 29

– – Andra:

2204 29 10

– – – Vin i flaskor med champagnekork, som hålls på plats med

32 €/hl

l

fasthållningsanordning, med undantag av vin enligt nr
2204 10; vin på andra kärl, som vid 20 °C har ett övertryck
av minst 1 bar men mindre än 3 bar, beroende på koldioxid i
lösning
– – – Andra:
– – – – Framställt i Europeiska unionen:
– – – – – Med en verklig alkoholhalt av högst 15 volymprocent:
– – – – – – Vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB):

2204 29 22

– – – – – – – Bordeaux

(2)

l

2204 29 23

– – – – – – – Bourgogne

(2)

l

2204 29 24

– – – – – – – Beaujolais

(2)

l

2204 29 26

– – – – – – – Vallée du Rhône

(2)

l

2204 29 27

– – – – – – – Languedoc-Roussillon

(2)

l

2204 29 28

– – – – – – – Val de Loire

(2)

l

2204 29 32

– – – – – – – Piemonte (Piedmont)

(2)

l

– – – – – – – Andra:

2204 29 38

– – – – – – – – Vita

(2)

l

2204 29 78

– – – – – – – – Andra

(2)

l

(1) Med
Med
Med
Med
Med
(2) Med
Med

en
en
en
en
en
en
en

verklig
verklig
verklig
verklig
verklig
verklig
verklig

alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt

av högst 13 volymprocent: 9,9 €/hl.
överstigande 13 men inte 15 volymprocent: 12,1
överstigande 15 men inte 18 volymprocent: 15,4
överstigande 18 men inte 22 volymprocent: 20,9
överstigande 22 volymprocent: 1,75 €/% vol/hl.
av högst 13 volymprocent: 9,9 €/hl.
överstigande 13 men inte 15 volymprocent: 12,1

€/hl.
€/hl.
€/hl.
€/hl.
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– – – – – – Vin med skyddad geografisk beteckning (SGB):

2204 29 79

– – – – – – – Vita

(1)

l

2204 29 80

– – – – – – – Andra

(1)

l

– – – – – – Annat vin med uppgift om druvsort:

2204 29 81

– – – – – – – Vita

(1)

l

2204 29 82

– – – – – – – Andra

(1)

l

– – – – – – Andra:

2204 29 83

– – – – – – – Vita

(1)

l

2204 29 84

– – – – – – – Andra

(1)

l

– – – – – Med en verklig alkoholhalt av överstigande 15 volympro

cent:
– – – – – – Vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller vin

med skyddad geografisk beteckning (SGB):
2204 29 85

– – – – – – – Madeira och Setubal muscatel

(2)

l

2204 29 86

– – – – – – – Sherry

(2)

l

2204 29 88

– – – – – – – Samos och Muscat de Lemnos

(3)

l

2204 29 90

– – – – – – – Andra

(2)

l

2204 29 91

– – – – – – Andra

(3)

l

– – – – Andra:
– – – – – Vin med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller vin

med skyddad geografisk beteckning (SGB):
2204 29 93

– – – – – – Vita

(4)

l

2204 29 94

– – – – – – Andra

(4)

l

– – – – – Annat vin med uppgift om druvsort:

2204 29 95

– – – – – – Vita

(4)

l

2204 29 96

– – – – – – Andra

(4)

l

– – – – – Andra:

2204 29 97

– – – – – – Vita

(4)

l

2204 29 98

– – – – – – Andra

(4)

l

(1) Med
Med
(2) Med
Med
Med
(3) Med
Med
Med
4
( ) Med
Med
Med
Med
Med

en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en
en

verklig
verklig
verklig
verklig
verklig
verklig
verklig
verklig
verklig
verklig
verklig
verklig
verklig

alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt
alkoholhalt

av högst 13 volymprocent: 9,9 €/hl.
överstigande 13 men inte 15 volymprocent: 12,1
överstigande 15 men inte 18 volymprocent: 12,1
överstigande 18 men inte 22 volymprocent: 13,1
överstigande 22 volymprocent: 1,75 €/% vol/hl.
överstigande 15 men inte 18 volymprocent: 15,4
överstigande 18 men inte 22 volymprocent: 20,9
överstigande 22 volymprocent: 1,75 €/% vol/hl.
av högst 13 volymprocent: 9,9 €/hl.
överstigande 13 men inte 15 volymprocent: 12,1
överstigande 15 men inte 18 volymprocent: 15,4
överstigande 18 men inte 22 volymprocent: 20,9
överstigande 22 volymprocent: 1,75 €/% vol/hl.

€/hl.
€/hl.
€/hl.
€/hl.
€/hl.
€/hl.
€/hl.
€/hl.
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2

3

4

32

l

2204 30

– Annan druvmust:

2204 30 10

– – Druvmust i jäsning eller druvmust, vars jäsning har avbrutits på

annat sätt än genom tillsats av alkohol
– – Annan:
3

– – – Med en densitet av högst 1,33 g/cm vid 20 °C och med en

verklig alkoholhalt av högst 1 volymprocent:
2204 30 92

– – – – Koncentrerad

(1)

l

2204 30 94

– – – – Annan

(1)

l

– – – Annan:

2204 30 96

– – – – Koncentrerad

(1)

l

2204 30 98

– – – – Annan

(1)

l

2205

Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med väx
ter eller aromatiska ämnen:

2205 10

– På kärl rymmande högst 2 liter:

2205 10 10

– – Med en verklig alkoholhalt av högst 18 volymprocent

10,9 €/hl

l

2205 10 90

– – Med en verklig alkoholhalt överstigande 18 volymprocent

0,9 €/% vol/hl +
6,4 €/hl

l

9 €/hl

l

0,9 €/% vol/hl

l

1,3 €/% vol/hl
MIN 7,2 €/hl

l

2205 90

– Andra:

2205 90 10

– – Med en verklig alkoholhalt av högst 18 volymprocent

2205 90 90

– – Med en verklig alkoholhalt överstigande 18 volymprocent

2206 00

Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider), päronvin, mjöd och
saké; blandningar av jästa drycker samt blandningar av jästa
drycker och alkoholfria drycker, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans:

2206 00 10

– ”Piquettevin”

– Andra:
– – Mousserande:

2206 00 31

– – – Cider och päronvin

19,2 €/hl

l

2206 00 39

– – – Andra

19,2 €/hl

l

– – Andra slag:
– – – På kärl rymmande högst 2 liter:

2206 00 51

– – – – Cider och päronvin

7,7 €/hl

l

2206 00 59

– – – – Andra

7,7 €/hl

l

(1) Se bilaga 2.
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– – – På kärl rymmande mer än 2 liter:

2206 00 81

– – – – Cider och päronvin

5,76 €/hl

l

2206 00 89

– – – – Andra

5,76 €/hl

l

2207

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volym
procent; etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett
alkoholhalt:

2207 10 00

– Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 vo

19,2 €/hl

l

10,2 €/hl

l

lymprocent
2207 20 00

– Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkohol

halt
2208

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än
80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker:

2208 20

– Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller pressåters

toder av druvor:
– – På kärl rymmande högst 2 liter:
– – – Erhållen genom destillering av druvvin:

2208 20 12

– – – – Konjak

Fri

l alc. 100 %

2208 20 14

– – – – Armagnac

Fri

l alc. 100 %

– – – – Brandy eller Weinbrand:

2208 20 16

– – – – – Brandy de Jerez

Fri

l alc. 100 %

2208 20 18

– – – – – Annan

Fri

l alc. 100 %

2208 20 19

– – – – Annan

Fri

l alc. 100 %

– – – Erhållen genom destillering av pressåterstoder av druvor:

2208 20 26

– – – – Grappa

Fri

l alc. 100 %

2208 20 28

– – – – Annan

Fri

l alc. 100 %

– – På kärl rymmande mer än 2 liter:
– – – Erhållen genom destillering av druvvin:

2208 20 62

– – – – Konjak

Fri

l alc. 100 %

2208 20 66

– – – – Brandy eller Weinbrand

Fri

l alc. 100 %

2208 20 69

– – – – Annan

Fri

l alc. 100 %

– – – Erhållen genom destillering av pressåterstoder av druvor:

2208 20 86

– – – – Grappa

Fri

l alc. 100 %

2208 20 88

– – – – Annan

Fri

l alc. 100 %

2208 30

– Whisky:
– – S.k. bourbon-whisky:

2208 30 11

– – – På kärl rymmande högst 2 liter

Fri

l alc. 100 %

2208 30 19

– – – På kärl rymmande mer än 2 liter

Fri

l alc. 100 %

Fri

l alc. 100 %

Fri

l alc. 100 %

– – Scotch whisky:

2208 30 30

– – – Single malt whisky
– – – S.k. blended malt whisky:

2208 30 41

– – – – På kärl rymmande högst 2 liter
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Fri

l alc. 100 %

2208 30 49

– – – – På kärl rymmande mer än 2 liter
– – – Single grain whisky och s.k. blended grain whisky:

2208 30 61

– – – – På kärl rymmande högst 2 liter

Fri

l alc. 100 %

2208 30 69

– – – – På kärl rymmande mer än 2 liter

Fri

l alc. 100 %

– – – Annan blended whisky:

2208 30 71

– – – – På kärl rymmande högst 2 liter

Fri

l alc. 100 %

2208 30 79

– – – – På kärl rymmande mer än 2 liter

Fri

l alc. 100 %

– – Andra:

2208 30 82

– – – På kärl rymmande högst 2 liter

Fri

l alc. 100 %

2208 30 88

– – – På kärl rymmande mer än 2 liter

Fri

l alc. 100 %

2208 40

– Rom och annan sprit som erhållits genom destillering av

jästa produkter av sockerrör:
– – På kärl rymmande högst 2 liter:

2208 40 11

– – – Rom med ett innehåll av andra flyktiga substanser än etanol

och metanol som är på minst 225 gram per hektoliter ren 0,6 €/% vol/hl +
alkohol (med en tolerans på 10 %)
3,2 €/hl

l alc. 100 %

– – – Annan:

2208 40 31

– – – – Av ett värde överskridande 7,9 € per liter ren alkohol

2208 40 39

– – – – Andra

Fri

l alc. 100 %

0,6 €/% vol/hl +
3,2 €/hl

l alc. 100 %

0,6 €/% vol/hl

l alc. 100 %

Fri

l alc. 100 %

0,6 €/% vol/hl

l alc. 100 %

– – På kärl rymmande mer än 2 liter:

2208 40 51

– – – Rom med ett innehåll av andra flyktiga substanser än etanol

och metanol som är på minst 225 gram per hektoliter ren
alkohol (med en tolerans på 10 %)
– – – Annan:

2208 40 91

– – – – Av ett värde överskridande 2 € per liter ren alkohol

2208 40 99

– – – – Andra

2208 50

– Gin och genever:
– – Gin:

2208 50 11

– – – På kärl rymmande högst 2 liter

Fri

l alc. 100 %

2208 50 19

– – – På kärl rymmande mer än 2 liter

Fri

l alc. 100 %

– – Genever:

2208 50 91

– – – På kärl rymmande högst 2 liter

Fri

l alc. 100 %

2208 50 99

– – – På kärl rymmande mer än 2 liter

Fri

l alc. 100 %
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2208 60

– Vodka:
– – Med en alkoholhalt av högst 45,4 volymprocent, på kärl rym

mande:
2208 60 11

– – – Högst 2 liter

Fri

l alc. 100 %

2208 60 19

– – – Mer än 2 liter

Fri

l alc. 100 %

– – Med en alkoholhalt av över 45,4 volymprocent, på kärl rym

mande:
2208 60 91

– – – Högst 2 liter

Fri

l alc. 100 %

2208 60 99

– – – Mer än 2 liter

Fri

l alc. 100 %

2208 70

– Likör:

2208 70 10

– – På kärl rymmande högst 2 liter

Fri

l alc. 100 %

2208 70 90

– – På kärl rymmande mer än 2 liter

Fri

l alc. 100 %

2208 90

– Annan:
– – Arrak, på kärl rymmande:

2208 90 11

– – – Högst 2 liter

Fri

l alc. 100 %

2208 90 19

– – – Mer än 2 liter

Fri

l alc. 100 %

– – Sprit framställd av plommon, päron eller körsbär (med undan

tag av likör), på kärl rymmande:
2208 90 33

– – – Högst 2 liter

Fri

l alc. 100 %

2208 90 38

– – – Mer än 2 liter

Fri

l alc. 100 %

Fri

l alc. 100 %

– – Annan sprit och andra spritdrycker:
– – – På kärl rymmande högst 2 liter:

2208 90 41

– – – – Ouzo
– – – – Annan:
– – – – – Sprit (med undantag av likör):
– – – – – – Av frukt:

2208 90 45

– – – – – – – Calvados

Fri

l alc. 100 %

2208 90 48

– – – – – – – Andra slag

Fri

l alc. 100 %

– – – – – – Andra slag:

2208 90 54

– – – – – – – Tequila

Fri

l alc. 100 %

2208 90 56

– – – – – – – Andra slag

Fri

l alc. 100 %

2208 90 69

– – – – – Andra spritdrycker

Fri

l alc. 100 %

– – – På kärl rymmande mer än 2 liter:
– – – – Sprit (med undantag av likör):
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2208 90 71

– – – – – Av frukt

Fri

l alc. 100 %

2208 90 75

– – – – – Tequila

Fri

l alc. 100 %

2208 90 77

– – – – – Andra slag

Fri

l alc. 100 %

2208 90 78

– – – – Andra spritdrycker

Fri

l alc. 100 %

– – Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 vo

lymprocent:
2208 90 91

– – – På kärl rymmande högst 2 liter

2208 90 99

– – – På kärl rymmande mer än 2 liter

2209 00

Ättika:

2209 00 11
2209 00 19

1 €/% vol/hl + 6,4
€/hl
l alc. 100 %
1 €/% vol/hl

l alc. 100 %

– – På kärl rymmande högst 2 liter

6,4 €/hl

l

– – På kärl rymmande mer än 2 liter

4,8 €/hl

l

– Vinättika:

– Annan ättika:

2209 00 91

– – På kärl rymmande högst 2 liter

5,12 €/hl

l

2209 00 99

– – På kärl rymmande mer än 2 liter

3,84 €/hl

l
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ÅTERSTODER

OCH

AVFALL FRÅN LIVSMEDELSINDUSTRIN;
BEREDDA FODERMEDEL

Anmärkning
1.

Som beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur, enligt nr
2309, anses också produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans,
som erhållits genom behandling av vegetabiliska eller animaliska ämnen och
som på grund av bearbetningen inte längre har det ursprungliga ämnets
egenskaper. Som sådana beredningar anses dock inte vegetabiliskt avfall
samt vegetabiliska återstoder och biprodukter från en sådan behandling.

Anmärkning till undernummer
1.

Med uttrycket rapsfrön eller rybsfrön med låg halt av erukasyra i nr 2306 41
förstås frön enligt definitionen i anmärkning 1 till undernummer i kapitel 12.

Kompletterande anmärkningar
1.

Nr 2303 10 11 och 2303 10 19 omfattar endast återstoder från framställ
ningen av majsstärkelse medan blandningar av sådana återstoder med pro
dukter som erhållits från andra växter eller produkter av majs som har
framställts på annat sätt än genom den våta metoden är undantagna.
Dessa varors stärkelsehalt får inte överstiga 28 viktprocent beräknat på
torrsubstansen, enligt den metod som är intagen i bilaga III, del L till
kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 och deras fetthalt får inte
överstiga 4,5 viktprocent beräknat på torrsubstansen, i enlighet med metoden
i del H i bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 152/2009.

2.

Nr 2306 90 05 omfattar endast återstoder från extraktion av olja från
majsgroddar som innehåller följande beståndsdelar i angivna mängder be
räknat i viktprocent av torrsubstansen:
a) Produkter med en oljehalt av mindre än 3 %:
— Stärkelsehalt: mindre än 45 %.
— Proteinhalt (kvävehalt × 6,25): minst 11,5 %.
b) Produkter med en oljehalt av minst 3 % men högst 8 %:
— Stärkelsehalt: mindre än 45 %.
— Proteinhalt (kvävehalt × 6,25): minst 13 %.
Vidare får dessa återstoder inte innehålla beståndsdelar som inte utvunnits
ur majskorn.
För fastställande av stärkelse- och proteinhalten används de metoder som
anges i kommissionens förordning (EG) nr 152/2009, bilaga III, del L re
spektive del C.
För fastställandet av olje- och fukthalten används de metoder som anges i
kommissionens förordning (EG) nr 152/2009, bilaga III, del H respektive del
A.
Produkter som innehåller beståndsdelar från majs vilka har tillsatts efter
bearbetningen och inte har ingått i oljeutvinningsprocessen är undantagna.

3.

I nr 2307 00 11, 2307 00 19, 2308 00 11 och 2308 00 19 gäller följande:
— Med verklig alkoholhalt uttryckt i massa avses antal kg ren alkohol som
ingår i 100 kg av produkten.
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— Med potentiell alkoholhalt uttryckt i massa avses antal kg ren alkohol,
som kan framställas genom en fullständig jäsning av det socker, som
finns i 100 kg av varan.
— Med total alkoholhalt avses summan av verklig och potentiell alkoholhalt
uttryckt i massa.
— Med % mas avses enheten för alkoholhalt uttryckt i massa.
4.

Med
mjölkprodukter
i
nr
2309 10 11–2309 10 70
och
2309 90 31–2309 90 70 avses produkter som omfattas av nr 0401, 0402,
0404, 0405, 0406 och 0403 10 11–0403 10 39, 0403 90 11–0403 90 69,
1702 11 00, 1702 19 00 och 2106 90 51.

5.

Nr 2309 90 20 omfattar endast återstoder från framställningen av majsstär
kelse, med undantag av blandningar av återstoder från framställningen av
majsstärkelse med produkter som erhållits från andra växter eller från majs
som har framställts på annat sätt än genom den våta metoden för majsfram
ställning, innehållande
— återstoder från sållningar av majs använd i den våta metoden i en
proportion av högst 15 viktprocent, och/eller
— återstoder som härrör från majsindränkningsvatten, från den våta meto
den, använd vid framställning av alkohol eller av andra produkter ut
vunna ur stärkelse.
Dessa produkter kan också innehålla återstoder från extraktion av majsgrod
dolja med den våta metoden.
Stärkelsehalten får inte överstiga 28 viktprocent beräknat på torrsubstansen
enligt den metod som är intagen i bilaga III, del L till kommissionens för
ordning (EG) nr 152/2009, och fetthalten får inte överstiga 4,5 viktprocent
beräknat på torrsubstansen, i enlighet med metoden i del H i bilaga III till
kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 och med ett proteininnehåll
beräknat på torrsubstansen av högst 40 viktprocent enligt den metod som
är intagen i bilaga III, del C till kommissionens förordning (EG) nr
152/2009.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

Fri

—

2301

Mjöl och pelletar av kött eller slaktbiprodukter eller av fisk,
kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur,
olämpliga som livsmedel; grevar:

2301 10 00

– Mjöl och pelletar av kött eller slaktbiprodukter av kött; gre

var

2301 20 00

– Mjöl och pelletar av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller

andra ryggradslösa vattendjur

2302

Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar,
erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av
spannmål eller baljväxter:

2302 10

– Av majs:

2302 10 10

– – Med ett stärkelseinnehåll av högst 35 viktprocent

44 €/t

—

2302 10 90

– – Andra

89 €/t

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

44 €/t (1)

—

89 €/t (1)

—

2302 30

– Av vete:

2302 30 10

– – Med ett stärkelseinnehåll av högst 28 viktprocent, förutsatt att

högst 10 viktprocent passerar genom en sikt med en maskvidd
av 0,2 mm eller, om mer än 10 viktprocent av varan passerar
genom sikten, att askinnehållet i torrsubstansen av den siktade
produkten är minst 1,5 viktprocent
2302 30 90

– – Andra

2302 40

– Av annan spannmål:
– – Av ris:

2302 40 02

– – – Med ett stärkelseinnehåll av högst 35 viktprocent

44 €/t

—

2302 40 08

– – – Andra

89 €/t

—

44 €/t (1)

—

89 €/t (1)

—

5,1

—

320 €/t (1)

—

Fri

—

Fri

—

– – Andra:

2302 40 10

– – – Med ett stärkelseinnehåll av högst 28 viktprocent, förutsatt att

högst 10 viktprocent passerar genom en sikt med en mask
vidd av 0,2 mm eller, om mer än 10 viktprocent av varan
passerar genom sikten, att askinnehållet i torrsubstansen av
den siktade produkten är minst 1,5 viktprocent
2302 40 90

– – – Andra

2302 50 00

– Av baljväxter

2303

Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder,
betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning,
drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier,
även i form av pelletar:

2303 10

– Återstoder från stärkelseframställning och liknande återsto

der:
– – Återstoder från framställning av majsstärkelse (med undantag

av koncentrerat majsstöpvatten):
2303 10 11

– – – Med ett proteininnehåll beräknat på torrsubstansen av mer än

40 viktprocent
2303 10 19

– – – Med ett proteininnehåll beräknat på torrsubstansen av högst

40 viktprocent
2303 10 90

– – Andra

2303 20

– Betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning:

2303 20 10

– – Betmassa

Fri

—

2303 20 90

– – Annat

Fri

—

2303 30 00

– Drav, drank och annat avfall från bryggerier eller bränne

Fri

—

rier

(1) WTO-tullkvoter.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av soja
bönolja, även malda eller i form av pelletar

Fri

—

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jord
nötsolja, även malda eller i form av pelletar

Fri

—

2304 00 00

2305 00 00

2306

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av vege
tabiliska fetter eller oljor, andra än de som omfattas av nr
2304 eller 2305, även malda eller i form av pelletar:

2306 10 00

– Av bomullsfrön

Fri

—

2306 20 00

– Av linfrön

Fri

—

2306 30 00

– Av solrosfrön

Fri

—

– Av raps- eller rybsfrön:

2306 41 00

– – Av rapsfrön eller rybsfrön med låg halt av erukasyra

Fri

—

2306 49 00

– – Andra

Fri

—

2306 50 00

– Av kokosnötter eller kopra

Fri

—

2306 60 00

– Av palmnötter eller palmkärnor

Fri

—

2306 90

– Andra:

2306 90 05

– – Av majsgroddar

Fri

—

Fri

—

48 €/t

—

Fri

—

Fri

—

1,62 €/kg/tot. alc.

—

Fri

—

– – Andra:
– – – Oljekakor och andra återstoder från utvinning av olivolja:

2306 90 11

– – – – Innehållande högst 3 viktprocent olivolja

2306 90 19

– – – – Innehållande mer än 3 viktprocent olivolja

2306 90 90

– – – Andra

2307 00

Vindruv; rå vinsten:
– Vindruv:

2307 00 11

– – Med en total alkoholhalt av högst 7,9 % mas och en torrsub

stanshalt av minst 25 viktprocent
2307 00 19

– – Annan

2307 00 90

– Rå vinsten

2308 00

Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabi
liska återstoder och biprodukter av sådana slag som används
vid utfodring av djur, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans, även i form av pelletar:
– Återstoder från vindruvspressning:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

1,62 €/kg/tot. alc.

—

Fri

—

1,6

—

Fri

—

498 €/t (1)

—

730 €/t (1)

—

948 €/t (1)

—

Fri

—

530 €/t (1)

—

888 €/t (1)

—

2308 00 11

– – Med en total alkoholhalt av högst 4,3 % mas och en torrsub

stanshalt av minst 40 viktprocent
2308 00 19

– – Andra

2308 00 40

– Ekollon och hästkastanjer; återstoder från pressning av frukt,

annan än vindruvor
2308 00 90

– Andra slag

2309

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av
djur:

2309 10

– Hund- eller kattfoder i detaljhandelsförpackningar:

– – Innehållande stärkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller andra

lösningar av glukos eller maltodextrin enligt nr 1702 30 50,
1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 och 2106 90 55 eller
mjölkprodukter:
– – – Innehållande stärkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller andra

lösningar av glukos eller maltodextrin:
– – – – Inte innehållande stärkelse eller innehållande högst 10 vikt

procent stärkelse:
2309 10 11

2309 10 13

– – – – – Inte

innehållande mjölkprodukter eller
mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter

innehållande

– – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent

mjölkprodukter
2309 10 15

– – – – – Innehållande minst 50 men mindre än 75 viktprocent

mjölkprodukter
2309 10 19

– – – – – Innehållande minst 75 viktprocent mjölkprodukter

– – – – Innehållande mer än 10 men högst 30 viktprocent stärkelse:

2309 10 31

2309 10 33

– – – – – Inte

innehållande mjölkprodukter eller
mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter

innehållande

– – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent

mjölkprodukter
2309 10 39

– – – – – Innehållande minst 50 viktprocent mjölkprodukter

– – – – Innehållande mer än 30 viktprocent stärkelse:

(1) WTO-tullkvoter.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

102 €/t (1)

—

577 €/t (1)

—

730 €/t (1)

—

948 €/t (1)

—

9,6

—

3,8

—

Fri

—

23 €/t (1)

—

498 €/t

—

730 €/t

—

948 €/t

—

55 €/t (1)

—

2309 10 51

2309 10 53

– – – – – Inte

innehållande mjölkprodukter eller
mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter

innehållande

– – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent

mjölkprodukter
2309 10 59

– – – – – Innehållande minst 50 viktprocent mjölkprodukter

2309 10 70

– – – Inte innehållande stärkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller

andra lösningar av glukos eller maltodextrin men innehål
lande mjölkprodukter
2309 10 90

– – Andra

2309 90

– Andra slag:

2309 90 10

– – Limvatten (”solubles”) av fisk eller havsdäggdjur

2309 90 20

– – Produkter som avses i kompletterande anmärkning 5 till detta

kapitel
– – Andra, inbegripet förblandningar:
– – – Innehållande stärkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller andra

lösningar av glukos eller maltodextrin enligt nr 1702 30 50,
1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 och 2106 90 55 eller
mjölkprodukter:
– – – – Innehållande stärkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller an

dra lösningar av glukos eller maltodextrin:
– – – – – Inte

innehållande stärkelse eller innehållande högst
10 viktprocent stärkelse:

2309 90 31

2309 90 33

– – – – – – Inte

innehållande mjölkprodukter eller innehållande
mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter

– – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent

mjölkprodukter
2309 90 35

– – – – – – Innehållande minst 50 men mindre än 75 viktprocent

mjölkprodukter
2309 90 39

– – – – – – Innehållande minst 75 viktprocent mjölkprodukter
– – – – – Innehållande mer än 10 men högst 30 viktprocent stärkel

se:
2309 90 41

– – – – – – Inte

(1) WTO-tullkvoter.

innehållande mjölkprodukter eller innehållande
mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

530 €/t

—

888 €/t

—

102 €/t (1)

—

577 €/t

—

730 €/t

—

948 €/t

—

2309 90 43

– – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent

mjölkprodukter
2309 90 49

– – – – – – Innehållande minst 50 viktprocent mjölkprodukter
– – – – – Innehållande mer än 30 viktprocent stärkelse:

2309 90 51
2309 90 53

– – – – – – Inte

innehållande mjölkprodukter eller innehållande
mindre än 10 viktprocent mjölkprodukter

– – – – – – Innehållande minst 10 men mindre än 50 viktprocent

mjölkprodukter
2309 90 59

– – – – – – Innehållande minst 50 viktprocent mjölkprodukter

2309 90 70

– – – – Inte innehållande stärkelse, glukos, maltodextrin, sirap eller

andra lösningar av glukos eller maltodextrin men innehål
lande mjölkprodukter
– – – Andra:

2309 90 91

– – – – Sockerbetspulp med tillsats av melass

12

—

2309 90 96

– – – – Andra

9,6

—

(1) WTO-tullkvoter.
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KAPITEL 24
TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING
Anmärkning
1.

Detta kapitel omfattar inte medicinska cigaretter (kapitel 30).

Anmärkning till undernummer
1.

Med vattenpipstobak i nr 2403 11 förstås tobak som är avsedd för rökning i
en vattenpipa och som består av en blandning av tobak och glycerol, även
innehållande aromatiska oljor och extrakt, melass eller socker och även
smaksatt med frukt. Produkter utan tobak som är avsedda att rökas i en
vattenpipa omfattas dock inte av detta undernummer.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

11,2 MIN 22 €
MAX 56 €/
100 kg/net (1)

—

11,2 MIN 22 €
MAX 56 €/
100 kg/net

—

11,2 MIN 22 €
MAX 56 €/
100 kg/net

—

11,2 MIN 22 €
MAX 56 €/
100 kg/net (2)

—

10 MIN 22 €
MAX 56 €/
100 kg/net (3)

—

11,2 MIN 22 €
MAX 56 €/
100 kg/net (1)

—

11,2 MIN 22 €
MAX 56 €/
100 kg/net

—

11,2 MIN 22 €
MAX 56 €/
100 kg/net

—

2401

Råtobak; tobaksavfall:

2401 10

– Tobak, ostripad:

2401 10 35

– – Ljus lufttorkad tobak

2401 10 60

2401 10 70

2401 10 85

2401 10 95

– – Soltorkad tobak av orientalisk typ

– – Mörk lufttorkad tobak

– – Värmetorkad tobak

– – Andra

2401 20

– Tobak, helt eller delvis stripad:

2401 20 35

– – Ljus lufttorkad tobak

2401 20 60

2401 20 70

– – Soltorkad tobak av orientalisk typ

– – Mörk lufttorkad tobak

(1) Gynnsam behandling i tullhänseende för ljus lufttorkad Burleytobak (inbegripet Burleyhybrider) och ljus lufttorkad Marylandtobak:
18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net. För denna gynnsamma behandling i tullhänseende erfordras att de formaliteter och villkor som
fastställs i avsnitt II F i de inledande bestämmelserna är uppfyllda.
2
( ) Gynnsam behandling i tullhänseende för värmetorkad Virginiatobak: 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net. För denna gynnsamma
behandling i tullhänseende erfordras att de formaliteter och villkor som fastställs i avsnitt II F i de inledande bestämmelserna är
uppfyllda.
(3) Gynnsam behandling i tullhänseende för eldtorkad tobak: 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net. För denna gynnsamma behandling i
tullhänseende erfordras att de formaliteter och villkor som fastställs i avsnitt II F i de inledande bestämmelserna är uppfyllda.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

11,2 MIN 22 €
MAX 56 €/
100 kg/net (1)

—

11,2 MIN 22 €
MAX 56 €/
100 kg/net (2)

—

11,2 MIN 22 €
MAX 56 €/
100 kg/net

—

26

1 000 p/st

10

1 000 p/st

2401 20 85

2401 20 95

2401 30 00

– – Värmetorkad tobak

– – Andra

– Tobaksavfall

2402

Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersätt
ning:

2402 10 00

– Cigarrer och cigariller innehållande tobak

2402 20

– Cigaretter innehållande tobak:

2402 20 10

– – Innehållande kryddnejlikor

2402 20 90

– – Andra

57,6

1 000 p/st

2402 90 00

– Andra slag

57,6

—

2403

Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; ”ho
mogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak; tobaksextrakt:

74,9

—

– Röktobak,

även

innehållande

tobaksersättning

(oavsett

mängden):
2403 11 00

– – Vattenpipstobak enligt anmärkning 1 till undernummer till

detta kapitel
2403 19

– – Andra:

2403 19 10

– – – I förpackningar med en nettovikt av högst 500 g

74,9

—

2403 19 90

– – – Andra

74,9

—

16,6

—

– Andra slag:

2403 91 00

– – ”Homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak

2403 99

– – Andra:

2403 99 10

– – – Tuggtobak och luktsnus

41,6

—

2403 99 90

– – – Andra

16,6

—

(1) Gynnsam behandling i tullhänseende för värmetorkad Virginiatobak: 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net. För denna gynnsamma
behandling i tullhänseende erfordras att de formaliteter och villkor som fastställs i avsnitt II F i de inledande bestämmelserna är
uppfyllda.
(2) Gynnsam behandling i tullhänseende för eldtorkad tobak: 18,4 MIN 22 € MAX 24 €/100 kg/net. För denna gynnsamma behandling i
tullhänseende erfordras att de formaliteter och villkor som fastställs i avsnitt II F i de inledande bestämmelserna är uppfyllda.
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AVDELNING V
MINERALISKA PRODUKTER
KAPITEL 25
SALT; SVAVEL; JORD OCH STEN; GIPS, KALK OCH CEMENT
Anmärkningar
1. Om inte annat följer av HS-numrens lydelse eller av anmärkning 4 till detta
kapitel omfattar HS-numren i detta kapitel endast produkter som föreligger i
obearbetat skick eller som har tvättats (även med kemikalier för att avlägsna
föroreningar men utan att förändra produktens struktur), krossats, malts, pul
veriserats, sållats, siktats, anrikats genom flotation, magnetisk separering eller
genom andra mekaniska eller fysikaliska processer (med undantag av kris
tallisation), men däremot inte produkter som har rostats, bränts, erhållits ge
nom blandning eller bearbetats utöver vad som sägs i varje HS-nummer.
Produkterna enligt detta kapitel får innehålla tillsats av damningshindrande
medel, under förutsättning att tillsatsen inte gör produkten mera lämpad för
speciell användning än för allmänt bruk.
2. Detta kapitel omfattar inte
a) sublimerat svavel, fällt svavel och kolloidalt svavel (nr 2802),
b) jordpigment innehållande minst 70 viktprocent bundet järn, räknat som
Fe2O3 (nr 2821),
c) medikamenter och andra produkter enligt kapitel 30,
d) parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel (kapitel 33),
e) gatsten, kantsten och trottoarsten (nr 6801); mosaikbitar o.d. (nr 6802);
tak- och väggplattor av skiffer (nr 6803),
f) ädelstenar och halvädelstenar (nr 7102 eller 7103),
g) odlade kristaller av natriumklorid eller magnesiumoxid (andra än optiska
element), vägande minst 2,5 g per styck, enligt nr 3824; optiska element av
natriumklorid eller magnesiumoxid (nr 9001),
h) biljardkrita (nr 9504),
ij) skriv- och ritkrita samt skräddarkrita (nr 9609).
3. En produkt som kan klassificeras såväl enligt nr 2517 som enligt något annat
nummer i kapitlet ska klassificeras enligt nr 2517.
4. Nr 2530 ska tillämpas för bland annat vermikulit, perlit och klorit, oexpan
derade; jordpigment, även brända eller blandade med varandra; naturlig järn
glimmer; sjöskum (även i form av polerade stycken); bärnsten, rekonstruerat
sjöskum och rekonstruerad bärnsten i plattor, stänger eller liknande former,
inte bearbetade efter formningen; gagat (jet); strontianit (även bränd), dock
inte strontiumoxid; skärv och brottstycken av keramiskt gods, tegel eller be
tong.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

Fri

—

2501 00

Salt (inbegripet bordsalt och denaturerat salt) och ren natri
umklorid, även i vattenlösning och även med tillsats av klump
förebyggande medel eller flytmedel; havsvatten:

2501 00 10

– Havsvatten och saltmoderlut
– Vanligt salt (inbegripet bordsalt och denaturerat salt) och ren

natriumklorid, även i vattenlösning och även med tillsats av
klumpförebyggande medel eller flytmedel:
2501 00 31

– – Avsedda för kemisk omvandling (separation av Na från Cl) för

framställning av andra produkter (1)
– – Annat:

2501 00 51

– – – Denaturerat (2) eller avsett för industriellt bruk (inbegripet

raffinering) annat än konservering eller beredning av födoäm
nen för människor eller djur (1)
1,7 €/1 000 kg/net

—

– – – Annat:

2501 00 91

– – – – Salt lämpligt till människoföda

2,6 €/1 000 kg/net

—

2501 00 99

– – – – Annat

2,6 €/1 000 kg/net

—

2502 00 00

Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade

Fri

—

2503 00

Svavel av alla slag, annat än sublimerat svavel, fällt svavel och
kolloidalt svavel:

2503 00 10

– Råsvavel och oraffinerat svavel

Fri

—

2503 00 90

– Annat

1,7

—

2504

Naturlig grafit:

2504 10 00

– I pulver eller flingor

Fri

—

2504 90 00

– Annan

Fri

—

2505

Naturlig sand av alla slag, även färgad, annan än metallhaltig
sand enligt kapitel 26:

2505 10 00

– Kvartssand

Fri

—

2505 90 00

– Annan

Fri

—

2506

Kvarts (annan än naturlig sand); kvartsit, även grovhuggen
eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt,
till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form:

2506 10 00

– Kvarts

Fri

—

2506 20 00

– Kvartsit

Fri

—

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
(2) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i avsnitt II F i de inledande bestämmelserna är uppfyllda.
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1

2

3

4

2507 00

Kaolin och andra kaolinartade leror, även brända:

2507 00 20

– Kaolin

Fri

—

2507 00 80

– Andra kaolinartade leror

Fri

—

2508

Annan lera (med undantag av expanderade leror enligt nr
6806), andalusit, cyanit och sillimanit, även brända; mullit;
chamotte och dinas:

2508 10 00

– Bentonit

Fri

—

2508 30 00

– Eldfast lera

Fri

—

2508 40 00

– Annan lera

Fri

—

2508 50 00

– Andalusit, cyanit och sillimanit

Fri

—

2508 60 00

– Mullit

Fri

—

2508 70 00

– Chamotte och dinas

Fri

—

2509 00 00

Krita

Fri

—

2510

Naturliga kalciumfosfater, naturliga aluminiumkalciumfosfater
och fosfatkrita:

2510 10 00

– Omalen

Fri

—

2510 20 00

– Malen

Fri

—

2511

Naturligt bariumsulfat (tungspat); naturligt bariumkarbonat
(witherit), även bränt, dock inte bariumoxid enligt nr 2816:

2511 10 00

– Naturligt bariumsulfat (tungspat)

Fri

—

2511 20 00

– Naturligt bariumkarbonat (witherit)

Fri

—

2512 00 00

Kiseldioxidhaltiga fossilmjöl (t.ex. kiselgur, trippel och diato
mit) och liknande kiseldioxidhaltiga jordarter, även brända,
med en skrymdensitet av högst 1

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

2513

Pimsten; smärgel; naturlig korund, naturlig granat och andra
naturliga slipmedel, även värmebehandlade:

2513 10 00

– Pimsten

2513 20 00

– Smärgel, naturlig korund, naturlig granat och andra natur

liga slipmedel
2514 00 00

Skiffer, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom såg
ning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk
eller rektangulär form
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KN-nr
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Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

2515

Marmor, travertin, så kallad belgisk granit och annan monu
ment- eller byggnadskalksten med en skrymdensitet av minst
2,5 samt alabaster, även grovhuggna eller enkelt sönderdelade,
genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av
kvadratisk eller rektangulär form:
– Marmor och travertin:

2515 11 00

– – Obearbetade eller grovhuggna

2515 12 00

– – Enkelt sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till

block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form
2515 20 00

– Så kallad belgisk granit och annan monument- eller bygg

nadskalksten; alabaster
2516

Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller
byggnadssten, även grovhuggna eller enkelt sönderdelade, ge
nom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av
kvadratisk eller rektangulär form:
– Granit:

2516 11 00

– – Obearbetad eller grovhuggen

2516 12 00

– – Enkelt sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till

block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form
2516 20 00

– Sandsten

Fri

—

2516 90 00

– Annan monument- eller byggnadssten

Fri

—

2517

Småsten, grus och krossad sten av sådana slag som vanligen
används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyg
gen e.d., singel och flinta, även värmebehandlade; makadam
av slagg eller liknande industriellt avfall, även innehållande
sådana material som är nämnda i första delen av detta num
mer; tjärmakadam; krosskorn, skärv och pulver av stenarter
enligt nr 2515 eller 2516, även värmebehandlade:

2517 10

– Småsten, grus och krossad sten av sådana slag som vanligen

Fri

—

krossad

Fri

—

2517 10 80

– – Andra slag

Fri

—

2517 20 00

– Makadam av slagg eller liknande industriellt avfall, även

Fri

—

Fri

—

Fri

—

används för inblandning i betong eller för vägbyggen, ban
byggen e.d., singel och flinta, även värmebehandlade:
2517 10 10

– – Småsten, grus, singel och flinta

2517 10 20

– – Kalksten, dolomit och annan kalkartad sten, sönderdelad eller

innehållande sådana material som är nämnda i nr 2517 10
2517 30 00

– Tjärmakadam
– Krosskorn, skärv och pulver av stenarter enligt nr 2515 eller

2516, även värmebehandlade:
2517 41 00

– – Av marmor
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

2517 49 00

– – Andra slag

2518

Dolomit, även bränd eller sintrad, inbegripet dolomit som är
grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på
annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektang
ulär form; stampmassa av dolomit:

2518 10 00

– Obränd eller icke sintrad dolomit

Fri

—

2518 20 00

– Bränd eller sintrad dolomit

Fri

—

2518 30 00

– Stampmassa av dolomit

Fri

—

2519

Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit); smält magnesia;
dödbränd (sintrad) magnesia, även innehållande små mängder
av andra oxider, tillsatta före sintringen; annan magnesiumox
id, även ren:

2519 10 00

– Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit)

Fri

—

2519 90

– Andra slag:

2519 90 10

– – Magnesiumoxid, annan än bränt naturligt magnesiumkarbonat

1,7

—

2519 90 30

– – Dödbränd (sintrad) magnesia

Fri

—

2519 90 90

– – Andra

Fri

—

2520

Gipssten; anhydrit; bränd gips, även färgad eller innehållande
små mängder acceleratorer eller fördröjningsmedel:

2520 10 00

– Gipssten; anhydrit

Fri

—

2520 20 00

– Bränd gips

Fri

—

2521 00 00

Kalksten med användning som flussmedel; kalksten av sådana
slag som vanligen används för framställning av kalk eller ce
ment

Fri

—

2522

Osläckt kalk, släckt kalk och hydraulisk kalk, dock inte kal
ciumoxid och kalciumhydroxid enligt nr 2825:

2522 10 00

– Osläckt kalk

1,7

—

2522 20 00

– Släckt kalk

1,7

—

2522 30 00

– Hydraulisk kalk

1,7

—

2523

Portlandcement, aluminatcement, slaggcement och liknande
hydraulisk cement, även färgade eller i form av klinker:

2523 10 00

– Cementklinker

1,7

—

1,7

—

– Portlandcement:

2523 21 00

– – Vit cement, även artificiellt färgad
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2

3

4

2523 29 00

– – Annan

1,7

—

2523 30 00

– Aluminatcement

1,7

—

2523 90 00

– Annan hydraulisk cement

1,7

—

2524

Asbest:

2524 10 00

– Krokidolit

Fri

—

2524 90 00

– Annan

Fri

—

2525

Glimmer, även kluven; glimmeravfall:

2525 10 00

– Glimmer, obearbetad eller kluven till plåtglimmer eller

bladglimmer

Fri

—

2525 20 00

– Glimmerpulver

Fri

—

2525 30 00

– Glimmeravfall

Fri

—

2526

Talk (inbegripet naturlig steatit), även grovhuggen eller enkelt
sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller
plattor av kvadratisk eller rektangulär form:

2526 10 00

– Varken krossad eller pulveriserad

Fri

—

2526 20 00

– Krossad eller pulveriserad

Fri

—

Naturliga borater och koncentrat av sådana borater (även
brända), med undantag av borater utvunna ur naturliga salt
lösningar; naturlig borsyra innehållande högst 85 viktprocent
H3BO3, beräknat på torrsubstansen

Fri

—

Fri

—

[2527]
2528 00 00

2529

Fältspat; leucit; nefelin och nefelinsyenit; flusspat:

2529 10 00

– Fältspat
– Flusspat:

2529 21 00

– – Innehållande högst 97 viktprocent kalciumfluorid

Fri

—

2529 22 00

– – Innehållande mer än 97 viktprocent kalciumfluorid

Fri

—

2529 30 00

– Leucit; nefelin och nefelinsyenit

Fri

—

2530

Mineraliska ämnen, inte nämnda eller inbegripna någon an
nanstans:

2530 10 00

– Vermikulit, perlit och klorit, oexpanderade

Fri

—

2530 20 00

– Kieserit och epsomit (naturliga magnesiumsulfater)

Fri

—

2530 90 00

– Andra slag

Fri

—
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KAPITEL 26
MALM, SLAGG OCH ASKA
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte

a) slagg och liknande industriellt avfall, berett till makadam (nr 2517),

b) naturligt magnesiumkarbonat (magnesit), även bränt (nr 2519),

c) slam från lagringstankar för petroleumoljor, bestående främst av sådana
oljor (nr 2710),

d) basisk slagg enligt kapitel 31,

e) slaggull, stenull och liknande mineralull (nr 6806),

f) avfall och skrot av ädel metall eller av metall pläterad med ädel metall;
annat avfall och skrot innehållande ädel metall eller ädla metallföreningar,
sådant som huvudsakligen används för återvinning av ädel metall (nr
7112),

g) koppar-, nickel- eller koboltskärsten, framställda genom smältning av
malm (avdelning XV).

2. Med malm i nr 2601–2617 förstås mineral av sådana slag som i praktiken
används inom metallurgin för utvinning av kvicksilver, av metaller enligt nr
2844 eller av metaller enligt avdelning XIV eller XV, även om de är avsedda
för annat än metallurgiskt ändamål. Nr 2601–2617 omfattar dock inte mineral
vilka underkastats bearbetningar som inte är normala inom metallurgin.

3. Nr 2620 ska tillämpas endast för

a) slagg, aska och återstoder av sådana slag som används inom industrin för
utvinning av metaller eller som utgångsmaterial för tillverkning av kemiska
metallföreningar, med undantag av aska och återstoder från förbränning av
kommunalt avfall (nr 2621), och

b) slagg, aska och återstoder innehållande arsenik, även innehållande metaller,
av sådana slag som används för utvinning av arsenik eller metaller eller för
tillverkning av deras kemiska föreningar.

Anmärkningar till undernummer
1. Med blyat bensinslam och blyat slam av antiknackningsmedel i nr 2620 21
förstås slam från lagringstankar för blyad bensin och blyade antiknacknings
medel (t.ex. tetraetylbly), väsentligen bestående av bly, blyföreningar och
järnoxid.

2. Slagg, aska och återstoder innehållande arsenik, kvicksilver, tallium eller
blandningar därav, av sådana slag som används för utvinning av arsenik eller
av dessa metaller eller för tillverkning av deras kemiska föreningar, ska klas
sificeras enligt nr 2620 60.
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1
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4

2601

Järnmalm, även anrikad, inbegripet rostad svavelkis och an
dra rostade naturliga järnsulfider:
– Järnmalm, även anrikad, utom rostad svavelkis och andra

rostade naturliga järnsulfider:
2601 11 00

– – Osintrad

Fri

—

2601 12 00

– – Sintrad

Fri

—

2601 20 00

– Rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider

Fri

—

2602 00 00

Manganmalm, även anrikad, inbegripet järnhaltig mangan
malm, även anrikad, med en manganhalt av minst 20 viktpro
cent, beräknat på torrsubstansen

Fri

—

2603 00 00

Kopparmalm, även anrikad

Fri

—

2604 00 00

Nickelmalm, även anrikad

Fri

—

2605 00 00

Koboltmalm, även anrikad

Fri

—

2606 00 00

Aluminiummalm, även anrikad

Fri

—

2607 00 00

Blymalm, även anrikad

Fri

—

2608 00 00

Zinkmalm, även anrikad

Fri

—

2609 00 00

Tennmalm, även anrikad

Fri

—

2610 00 00

Krommalm, även anrikad

Fri

—

2611 00 00

Volframmalm, även anrikad

Fri

—

2612

Uranmalm och toriummalm, även anrikade:

2612 10

– Uranmalm, även anrikad:

2612 10 10

– – Uranmalm och pechblände, även anrikade, med en uranhalt av

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

mer än 5 viktprocent (Euratom)
2612 10 90

– – Annan

2612 20

– Toriummalm, även anrikad:

2612 20 10

– – Monazit; urantorianit och andra toriummalmer, även anrikade,

med en toriumhalt av mer än 20 viktprocent (Euratom)
2612 20 90

– – Annan

2613

Molybdenmalm, även anrikad:

2613 10 00

– Rostad

Fri

—

2613 90 00

– Annan

Fri

—

2614 00 00

Titanmalm, även anrikad

Fri

—

2615

Niobmalm, tantalmalm, vanadinmalm och zirkoniummalm,
även anrikade:

2615 10 00

– Zirkoniummalm, även anrikad

Fri

—
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4

Fri

—

2615 90 00

– Andra slag

2616

Ädelmetallmalm, även anrikad:

2616 10 00

– Silvermalm, även anrikad

Fri

—

2616 90 00

– Andra slag

Fri

—

2617

Annan malm, även anrikad:

2617 10 00

– Antimonmalm, även anrikad

Fri

—

2617 90 00

– Andra slag

Fri

—

2618 00 00

Granulerad slagg (slaggsand) från järn- och ståltillverkning

Fri

—

2619 00

Ogranulerad slagg, glödspån och annat avfall från järn- och
ståltillverkning:

2619 00 20

– Avfall lämpligt för utvinning av järn eller mangan

Fri

—

2619 00 90

– Andra

Fri

—

2620

Slagg, aska och återstoder (andra än från järn- och ståltill
verkning), innehållande metaller, arsenik eller deras förening
ar:
– Innehållande huvudsakligen zink:

2620 11 00

– – Hårdzink

Fri

—

2620 19 00

– – Andra

Fri

—

– Innehållande huvudsakligen bly:

2620 21 00

– – Blyat bensinslam och blyat slam av antiknackningsmedel

Fri

—

2620 29 00

– – Andra

Fri

—

2620 30 00

– Innehållande huvudsakligen koppar

Fri

—

2620 40 00

– Innehållande huvudsakligen aluminium

Fri

—

2620 60 00

– Innehållande arsenik, kvicksilver, tallium eller blandningar

Fri

—

Fri

—

därav, av sådana slag som används för utvinning av arsenik
eller av dessa metaller eller för tillverkning av deras kemiska
föreningar
– Andra slag:

2620 91 00

– – Innehållande antimon, beryllium, kadmium, krom eller

blandningar därav
2620 99

– – Andra slag:

2620 99 10

– – – Innehållande huvudsakligen nickel

Fri

—

2620 99 20

– – – Innehållande huvudsakligen niob eller tantal

Fri

—
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4

2620 99 40

– – – Innehållande huvudsakligen tenn

Fri

—

2620 99 60

– – – Innehållande huvudsakligen titan

Fri

—

2620 99 95

– – – Andra

Fri

—

2621

Annan slagg och annan aska, inbegripet aska av havstång;
aska och återstoder från förbränning av kommunalt avfall:

2621 10 00

– Aska och återstoder från förbränning av kommunalt avfall

Fri

—

2621 90 00

– Andra

Fri

—
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KAPITEL 27
MINERALISKA
BRÄNSLEN,
MINERALOLJOR
OCH
DESTILLATIONSPRODUKTER AV DESSA; BITUMINÖSA ÄMNEN;
MINERALVAXER
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte

a) isolerade kemiskt definierade organiska föreningar, andra än rent metan
och rent propan, vilka ska klassificeras enligt nr 2711,

b) medikamenter enligt nr 3003 och 3004,

c) blandningar av omättade kolväten enligt nr 3301, 3302 eller 3805.

2. Med uttrycket oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral i nr
2710 förstås inte bara oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral,
utan också, oavsett framställningssättet, liknande oljor samt oljor som huvud
sakligen består av blandningar av omättade kolväten, under förutsättning att
vikten av de ickearomatiska beståndsdelarna överstiger vikten av de aro
matiska beståndsdelarna.

I ovannämnda uttryck inbegrips dock inte flytande syntetiska polyolefiner som
ger mindre än 60 volymprocent destillat vid 300 °C, omräknat till 1 013 mil
libar vid destillation under reducerat tryck (kapitel 39).

3. Med avfallsoljor i nr 2710 förstås avfall som huvudsakligen innehåller petro
leumoljor och oljor erhållna ur bituminösa mineral (enligt anmärkning 2 till
detta kapitel), även blandat med vatten. Till denna grupp hör bland annat

a) oljor som inte längre är lämpliga för vad originalprodukterna från början
var avsedda för (t.ex. begagnade smörjoljor, begagnade hydrauloljor och
begagnade transformatoroljor),

b) slamoljor från lagringstankar för petroleumoljor, innehållande huvudsakli
gen sådana oljor och höga halter av tillsatsämnen (t.ex. kemikalier) som
används vid tillverkning av originalprodukterna,

c) oljor i form av emulsioner i vatten eller vattenblandningar, såsom sådana
som härrör från oljespill, tvättning av lagringstankar eller från användning
av skärolja vid maskinell bearbetning.

Anmärkningar till undernummer
1. Med antracit i nr 2701 11 förstås stenkol som har en halt av flyktiga ämnen
(beräknad på torr mineralfri substans) av högst 14 %.

2. Med bituminös stenkol i nr 2701 12 förstås stenkol som har en halt av flyktiga
ämnen (beräknad på torr mineralfri substans) av mer än 14 % och ett kalori
värde (beräknat på fuktig mineralfri substans) av minst 5 833 kcal/kg.

3. Med bensen (bensol), toluen (toluol), xylener (xylol) och naftalen (naftalin) i
nr 2707 10, 2707 20, 2707 30 och 2707 40 förstås produkter som innehåller
mer än 50 viktprocent bensen, toluen, xylen respektive naftalen.
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4. Med lättoljor och produkter i nr 2710 12 förstås produkter som ger minst
90 volymprocent destillat (inklusive destillationsförluster) vid 210 °C enligt
ISO 3405 (likvärdig med ASTM D 86).

5. Med biodiesel i undernumren till nr 2710 förstås monoalkylestrar av fettsyror
av ett slag som används som bränsle, utvunna ur animaliska eller vegetabiliska
fetter och oljor, även använda

Kompletterande anmärkningar (1)
1. Med fenoler i nr 2707 99 80 förstås produkter som innehåller mer än 50 vikt
procent fenoler.

2. För nr 2710 gäller

a) med specialdestillat (nr 2710 12 21 och 2710 12 25) avses lättoljor enligt
definitionen i anmärkning 4 till undernummer i detta kapitel, som inte
innehåller något preparat för motverkande av knackning och med en skill
nad av högst 60 °C mellan de temperaturer vid vilka 5 volymprocent och
90 volymprocent (inklusive destillationsförluster) destillerar,

b) med petroleumnafta (nr 2710 12 21) avses specialdestillat enligt definitio
nen i a ovan med en flampunkt överstigande 21 °C (EN ISO 13736);

c) med mellanoljor (nr 2710 19 11–2710 19 29) avses oljor och preparat som
ger mindre än 90 volymprocent destillat (inklusive destillationsförluster)
vid 210 °C men minst 65 volymprocent destillat (inklusive destillationsför
luster) vid 250 °C enligt ISO 3405 (likvärdig med ASTM D 86),

d) med tungoljor (nr 2710 19 31–2710 19 99 och 2710 20 11–2710 20 90)
avses oljor och preparat som ger mindre än 65 volymprocent destillat
(inklusive destillationsförluster) vid 250 °C enligt ISO 3405 (likvärdig
med ASTM D 86) eller för vilka den procentuella mängden destillat vid
250 °C inte kan bestämmas enligt ISO 3405,

e) med
dieselbrännoljor
(nr
2710 19 31–2710 19 48
och
2710 20 11–2710 20 19) avses tungoljor enligt definitionen i d ovan som
ger minst 85 volymprocent destillat (inklusive destillationsförluster) vid
350 °C enligt ISO 3405 (likvärdig med ASTM D 86),

f) med eldningsoljor (nr 2710 19 51–2710 19 67 och 2710 20 32–2710 20 38)
avses tungoljor enligt definitionen i d ovan (andra än dieselbrännoljor
enligt definitionen i e ovan), som för en viss ”utspädd” färg C har en
viskositet V

— som inte överstiger de värden som anges i rad I i nedanstående tabell
då innehållet av sulfataska är mindre än 1 % enligt ISO 3987 och
förtvålningstalet är lägre än 4 enligt ISO 6293-1 eller 6293-2 (utom
om produkten innehåller en eller flera biologiska beståndsdelar; i
sådana fall ska kravet i denna strecksats, att förtvålningstalet ska
vara mindre än 4, inte vara tillämpligt),

— som överstiger de värden som anges i rad II då lägsta flyttemperatur
är lägst 10 °C enligt ISO 3016,
(1) Med EN ISO, ISO eller ASTM avses, om inte annat anges, den senaste versionen av de
provningsmetoder som fastställts av Europeiska standardiseringskommittén (CEN), Inter
nationella standardiseringsorganisationen (ISO) eller American Society for Testing and
Materials (ASTM).
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— som överstiger de värden som anges i rad I men inte överstiger de
värden som anges i rad II då minst 25 volymprocent destillat erhålles
vid 300 °C enligt ISO 3405 (likvärdig med ASTM D 86), eller om
mindre än 25 volymprocent destillat erhålles vid 300 °C, då lägsta
flyttemperatur överstiger minus 10 °C enligt ISO 3016. Detta gäller
endast oljor som har en ”utspädd” färg C lägre än 2.

”Utspädd” färg C/Viskositet V sammanställningstabell
0

0,5

1

1,5

2

2,5

I

4

4

4

5,4

9

15,1

II

7

7

7

7

9

15,1

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

25,3 42,4 71,1

119

200

335

562

943 1 580 2 650

25,3 42,4 71,1

119

200

335

562

943 1 580 2 650

Färg C

Viskositet
V

Med viskositet V avses den kinematiska viskositeten vid 50 °C uttryckt i
10–6 m2 s–1 enligt EN ISO 3104.
Med utspädd färg C avses en produkts färg, enligt ISO 2049 (likvärdig
med ASTM D 1500), efter det att en volymdel av denna produkt spätts ut
till 100 volymdelar i xylen, toluen eller annat lämpligt lösningsmedel.
Färgen ska bestämmas omedelbart efter utspädning.
Begreppet ”biologiska beståndsdelar” avser animaliska och vegetabiliska
fetter, animaliska eller vegetabiliska oljor eller monoalkylestrar av fett
syror (FAMAE).
Nr 2710 19 51–2710 19 67 och 2710 20 32–2710 20 38 omfattar endast
eldningsoljor med naturlig färg.
Till dessa nummer klassificeras inte tungoljor enligt definitionen i d ovan
för vilka det inte är möjligt att bestämma
— destillationsprocenten (0 ska anses vara ett procenttal) vid 250 °C
enligt ISO 3405 (likvärdig med ASTM D 86),
— den kinematiska viskositeten vid 50 °C enligt EN ISO 3104,
— eller ”utspädd” färg C enligt ISO 2049 (likvärdig med ASTM D 1500).
Sådana produkter klassificeras enligt nr 2710 19 71–2710 19 99 eller
2710 20 90;
g) ”innehållande biodiesel” betyder att produkterna enligt undernummer
2710 20 har en minimihalt biodiesel, dvs. monoalkylestrar av fettsyror
(FAMAE) av ett slag som används som bränsle, på 0,5 volymprocent
(bestämning genom EN 14078-metoden).
3. Med råvaselin (nr 2712 10 10) förstås vaselin med en naturlig färg högre än
4,5 enligt ISO 2049 (likvärdig med ASTM D 1500).
4. Med råa i nr 2712 90 31–2712 90 39 förstås följande produkter:
a) Med ett oljeinnehåll av lägst 3,5 viktprocent om viskositeten vid 100 °C är
lägre än 9 × 10–6 m2 s–1 enligt EN ISO 3104.

6,5

7

7,5
och
högre
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b) Med en naturlig färg högre än 3 enligt ISO 2049 (likvärdig med ASTM D
1500) om viskositeten vid 100 °C är lägst 9 × 10–6 m2 s–1 enligt EN ISO
3104.
5. Med särskild process enligt nr 2710, 2711 och 2712 förstås följande:
a) Vakuumdestillation.
b) Omfattande fraktionerad omdestillation.
c) Krackning.
d) Reformering.
e) Extraktion med selektiva lösningsmedel.
f) Den process som omfattar alla följande behandlingar: behandling med
koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande svavelsyra) eller svaveltrioxid
och efterföljande neutralisering med alkali samt blekning och rening
med naturligt aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller
bauxit.
g) Polymerisation.
h) Alkylering.
ij) Isomerisering.
k) Endast för produkter enligt nr 2710 19 31–2710 19 99: avsvavling med
hydrogen om de bearbetade produkternas svavelinnehåll reduceras med
minst 85 % (EN ISO 20846, EN ISO 20884 eller EN ISO 14596 eller EN
ISO 24260, EN ISO 20847 och EN ISO 8754).
l) Endast för produkter enligt nr 2710: avparaffinering på annat sätt än
genom enkel filtrering.
m) Endast för produkter enligt nr 2710 19 31–2710 19 99: hydrogenbehand
ling, annan än avsvavling, vid vilken hydrogen vid ett tryck över 20 bar
och en temperatur över 250 °C aktivt deltar i en kemisk reaktion med
hjälp av en katalysator. Efterföljande hydrering av smörjoljor enligt nr
2710 19 71–2710 19 99 (t.ex. hydrofinishing eller avfärgning) för att
framför allt förbättra färg eller stabilitet ska emellertid inte räknas som
en särskild process.
n) Endast för produkter enligt nr 2710 19 51–2710 19 67; atmosfärisk des
tillation om mindre än 30 volymprocent destillat (inklusive destillations
förluster) erhålls vid 300 °C enligt ISO 3405 (likvärdig med ASTM D 86).
Om minst 30 volymprocent destillat (inklusive destillationsförluster) er
hålls vid 300 °C enligt ISO 3405 (likvärdig med ASTM D 86), ska de
produkter som eventuellt erhålls vid den atmosfäriska destillationen och
som omfattas av nr 2710 12 11–2710 12 90 eller 2710 19 11–2710 19 29,
beläggas med tull efter beskaffenhet och värde av de använda produk
terna och efter nettovikt av de erhållna produkterna enligt vad som är
föreskrivet för nr 2710 19 62–2710 19 67. Denna regel gäller inte för
produkter som framställts på ett sådant sätt och som, inom en tidsperiod
av sex månader och på de villkor som fastställs av behörig myndighet, är
avsedda för en särskild process eller för kemisk omvandling vid andra
processer.
o) Endast för produkter enligt nr 2710 19 71–2710 19 99: bearbetning vid
elektrisk högfrekvensurladdning.
p) Endast för produkter enligt nr 2712 90 31: oljeavskiljning genom fraktio
nerad kristallisation.
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Skulle det för någon av ovannämnda omvandlingar av tekniska skäl vara
nödvändigt med förbehandling, ska från tull undantas endast de kvantiteter
av ifrågavarande produkter vilka är avsedda för och underkastas sådana
ovannämnda omvandlingar; restprodukter från sådan förbehandling är också
undantagna från tull.
6. De produkter som eventuellt erhålls genom en kemisk omvandling eller genom
en tekniskt nödvändig förbehandling, och som omfattas av nr 2707 10 00,
2707 20 00, 2707 30 00, 2707 50 00, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20,
2712 90 31–2712 90 99 och 2713 90, ska beläggas med tull efter beskaffenhet
och värde av de använda produkterna och efter nettovikt av de erhållna
produkterna enligt vad som är föreskrivet för ”annan/andra”. Denna regel
gäller inte för sådana produkter som omfattas av nr 2710–2712, och som
inom en tidsperiod av sex månader och på villkor som fastställs av behörig
myndighet, är avsedda för en särskild process eller ytterligare kemisk om
vandling.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

2701

Stenkol; briketter och liknande fasta bränslen framställda av
stenkol:
– Stenkol, även pulveriserad men inte agglomererad:

2701 11 00

– – Antracit

2701 12

– – Bituminös stenkol:

2701 12 10

– – – Kokskol

Fri

—

2701 12 90

– – – Annan

Fri

—

2701 19 00

– – Annan stenkol

Fri

—

2701 20 00

– Briketter och liknande fasta bränslen framställda av stenkol

Fri

—

2702

Brunkol, även agglomererad, dock inte gagat (jet):

2702 10 00

– Brunkol, även pulveriserad, men inte agglomererad

Fri

—

2702 20 00

– Agglomererad brunkol

Fri

—

2703 00 00

Torv (inbegripet torvströ), även agglomererad

Fri

—

2704 00

Koks (inbegripet lågtemperaturkoks) av stenkol, brunkol eller
torv, även agglomererad; retortkol:

2704 00 10

– Koks (inbegripet lågtemperaturkoks) av stenkol

Fri

—

2704 00 30

– Koks (inbegripet lågtemperaturkoks) av brunkol

Fri

—

2704 00 90

– Andra slag

Fri

—

2705 00 00

Kolgas, vattengas, generatorgas och liknande gaser, andra än
petroleumgaser och andra gasformiga kolväten

Fri

1 000 m3

Stenkols-, brunkols- och torvtjära samt andra mineraltjäror,
även separerade eller delvis destillerade (toppade), inbegripet
så kallad preparerad tjära

Fri

—

2706 00 00
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

2707

Oljor och andra produkter erhållna genom destillation av hög
temperaturtjära från stenkol; liknande produkter i vilka vik
ten av de aromatiska beståndsdelarna överstiger vikten av de
ickearomatiska beståndsdelarna:

2707 10 00

– Bensen (bensol)

3 (1)

—

2707 20 00

– Toluen (toluol)

3 (1)

—

2707 30 00

– Xylener (xylol)

3 (1)

—

2707 40 00

– Naftalen (naftalin)

Fri

—

2707 50 00

– Andra blandningar av aromatiska kolväten som ger minst

3 (1)

—

1,7

—

1,7

—

65 volymprocent destillat (inklusive destillationsförluster)
vid 250 °C enligt ISO 3405 (likvärdig med ASTM D 86)
– Andra slag:

2707 91 00

– – Kreosotoljor

2707 99

– – Andra:
– – – Råoljor:

2707 99 11

– – – – Råa lättoljor som ger minst 90 volymprocent destillat vid

200 °C
2707 99 19

– – – – Andra

Fri

—

2707 99 20

– – – Svavelhaltiga toppfraktioner; antracen

Fri

—

2707 99 50

– – – Basiska produkter

1,7

—

2707 99 80

– – – Fenoler

1,2

—

– – – Andra:

2707 99 91

– – – – Avsedda för tillverkning av produkter enligt nr 2803 (2)

Fri

—

2707 99 99

– – – – Andra

1,7

—

2708

Stenkolstjärbeck och annat mineraltjärbeck samt koks av så
dant beck:

2708 10 00

– Beck

Fri

—

2708 20 00

– Koks

Fri

—

2709 00

Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral:

2709 00 10

– Naturgaskondensat

Fri

—

2709 00 90

– Annan

Fri

—

(1) ”Fri” för andra användningsområden än som drivmedel eller bränsle med förbehåll för villkoren i Europeiska unionens särskilda
bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013,
s. 1)).
(2) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4,7 (2)

—

4,7 (2) (3)

—

2710

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, an
dra än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel
minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bitu
minösa mineral; avfallsoljor:
– Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral (an

dra än råolja) och produkter, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande be
ståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum
eller ur bituminösa mineral, andra än sådana som innehåller
biodiesel och andra än avfallsoljor:
2710 12

– – Lättoljor och produkter:

2710 12 11

– – – För en särskild process (1)

2710 12 15

– – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt nr

2710 12 11 (1)
– – – Andra:
– – – – Specialdestillat:

2710 12 21

– – – – – Petroleumnafta

4,7

—

2710 12 25

– – – – – Andra

4,7

—

4,7

—

– – – – Andra:
– – – – – Motorbensin:

2710 12 31

– – – – – – Flygbensin
– – – – – – Annan, med en blyhalt av:
– – – – – – – Högst 0,013 gram per liter:

2710 12 41

– – – – – – – – Med ett oktantal (RON) lägre än 95

4,7

m3 (4)

2710 12 45

– – – – – – – – Med ett oktantal (RON) av lägst 95 men lägre än 98

4,7

m3 (4)

2710 12 49

– – – – – – – – Med ett oktantal (RON) av lägst 98

4,7

m3 (4)

2710 12 50

– – – – – – – Mer än 0,013 gram per liter

4,7

m3 (4)

2710 12 70

– – – – – Jetbensin

4,7

—

2710 12 90

– – – – – Andra lättoljor

4,7

—

2710 19

– – Andra slag:

4,7 (2)

—

– – – Mellanoljor:

2710 19 11

– – – – För en särskild process (1)

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
(2) Autonom tullsats: Fri.
(3) Se kompletterande anmärkning 6 (KN).
(4) Mätt vid en temperatur av 15 °C.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4,7 (2) (3)

—

4,7 (2)

—

2710 19 15

– – – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt nr

2710 19 11 (1)
– – – – Andra:
– – – – – Fotogen:

2710 19 21

– – – – – – Flygfotogen

2710 19 25

– – – – – – Annan

4,7

—

2710 19 29

– – – – – Andra

4,7

—

3,5 (2)

—

3,5 (2) (3)

—

3,5 (4)

—

3,5 (4)

—

3,5 (4)

—

3,5 (4)

—

3,5 (2)

—

3,5 (2) (3)

—

3,5

—

3,5

—

3,5

—

– – – Tungoljor:
– – – – Gasoljor (dieselbrännoljor):

2710 19 31

– – – – – För en särskild process (1)

2710 19 35

– – – – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt nr

2710 19 31 (1)
– – – – – Andra:

2710 19 43

– – – – – – Innehållande högst 0,001 viktprocent svavel

2710 19 46

– – – – – – Innehållande

2710 19 47

2710 19 48

mer än 0,001 viktprocent men högst
0,002 viktprocent svavel

– – – – – – Innehållande

mer än 0,002 viktprocent men högst
0,1 viktprocent svavel

– – – – – – Innehållande mer än 0,1 viktprocent svavel
– – – – Eldningsoljor:

2710 19 51

– – – – – För en särskild process (1)

2710 19 55

– – – – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt nr

2710 19 51 (1)
– – – – – Andra:

2710 19 62

– – – – – – Innehållande högst 0,1 viktprocent svavel

2710 19 66

– – – – – – Innehållande mer än 0,1 viktprocent men högst 0,5 vikt

procent svavel
2710 19 67

– – – – – – Innehållande mer än 0,5 viktprocent svavel

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
(2) Autonom tullsats: Fri.
(3) Se kompletterande anmärkning 6 (KN).
(4) Tullfrihet tills vidare på en autonom bas för dieselbrännolja med en svavelhalt av högst 0,2 viktprocent.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

3,7 (2)

—

3,7 (2) (3)

—

– – – – Smörjoljor; andra oljor:

2710 19 71

– – – – – För en särskild process (1)

2710 19 75

– – – – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt nr

2710 19 71 (1)
– – – – – Andra:

2710 19 81

– – – – – – Motoroljor, kompressoroljor och turbinoljor

3,7

—

2710 19 83

– – – – – – Hydrauloljor

3,7

—

2710 19 85

– – – – – – Teknisk vit olja och flytande paraffin

3,7

—

2710 19 87

– – – – – – Transmissionsoljor

3,7

—

2710 19 91

– – – – – – Metallbearbetningsoljor, formoljor och rostskyddsoljor

3,7

—

2710 19 93

– – – – – – Isoleroljor

3,7

—

2710 19 99

– – – – – – Andra smörjoljor och andra oljor

3,7

—

2710 20

– Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral (an

3,5 (4)

—

3,5 (4)

—

3,5 (4)

—

dra än råolja) och produkter, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande be
ståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum
eller ur bituminösa mineral och innehållande biodiesel, andra
än avfallsoljor:
– – Gasoljor (dieselbrännoljor):

2710 20 11

– – – Innehållande högst 0,001 viktprocent svavel

2710 20 16

– – – Innehållande mer än 0,001 viktprocent men högst 0,1 viktpro

cent svavel
2710 20 19

– – – Innehållande mer än 0,1 viktprocent svavel

– – Eldningsoljor:

2710 20 32

– – – Innehållande högst 0,5 viktprocent svavel

3,5

—

2710 20 38

– – – Innehållande mer än 0,5 viktprocent svavel

3,5

—

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
(2) Autonom tullsats: Fri.
(3) Se kompletterande anmärkning 6 (KN).
(4) Tullfrihet tills vidare på en autonom bas för dieselbrännolja med en svavelhalt av högst 0,2 viktprocent.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

3,7

—

3,5

—

3,5 (1)

—

0,7 (2)

TJ

8

—

Fri

—

0,7 (2)

—

0,7 (2) (4)

—

2710 20 90

– – Andra oljor
– Avfallsoljor:

2710 91 00

– – Innehållande polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade

terfenyler (PCT) eller polybromerade bifenyler (PBB)
2710 99 00

– – Andra

2711

Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten:
– Förtätade till vätska:

2711 11 00

– – Naturgas

2711 12

– – Propan:
– – – Propan med en renhetsgrad av minst 99 %:

2711 12 11

– – – – Avsedd att användas som drivmedel eller bränsle

2711 12 19

– – – – Annan (3)
– – – Annan:

2711 12 91

– – – – För en särskild process (3)

2711 12 93

– – – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt nr

2711 12 91 (3)
– – – – Annan:

2711 12 94

– – – – – Med en renhetsgrad av mer än 90 % men mindre än 99 %

0,7

—

2711 12 97

– – – – – Annan

0,7

—

2711 13

– – Butan:

2711 13 10

– – – För en särskild process (3)

0,7 (2)

—

2711 13 30

– – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt nr

0,7 (2) (4)

—

2711 13 10 (3)
– – – Annan:

2711 13 91

– – – – Med en renhetsgrad av mer än 90 % men mindre än 95 %

0,7

—

2711 13 97

– – – – Annan

0,7

—

2711 14 00

– – Eten, propen, buten och butadien

0,7 (2)

—

2711 19 00

– – Andra

0,7 (2)

—

(1) Tull upphävs, autonomt och för en obegränsad tid, för produkter som är avsedda för särskilda processer (Taric-nr 2710 99 00 10).
Detta upphävande ska förutsätta att villkoren i relevant Europeiska unionens lagstiftning är uppfyllda (se artikel 254 i Europapar
lamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 [EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
2
( ) Autonom tullsats: Fri.
(3) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
(4) Se kompletterande anmärkning 6 (KN).
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

– I gasform:

2711 21 00

– – Naturgas

0,7 (1)

TJ

2711 29 00

– – Andra

0,7 (1)

—

2712

Vaselin; paraffin, mikrovax, ”slack wax”, ozokerit, montanvax
(lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produk
ter erhållna genom syntes eller genom andra processer, även
färgade:

2712 10

– Vaselin:

2712 10 10

– – Råvaselin

0,7 (1)

—

2712 10 90

– – Annan

2,2

—

2712 20

– Paraffin, innehållande mindre än 0,75 viktprocent olja:

2712 20 10

– – Syntetiskt paraffin med en molekylvikt av minst 460 men högst

1 560

Fri

—

2712 20 90

– – Annat

2,2

—

2712 90

– Andra slag:
– – Ozokerit, montanvax (lignitvax) och torvvax (naturliga produk

ter):
2712 90 11

– – – Råa

0,7

—

2712 90 19

– – – Andra

2,2

—

0,7 (1)

—

0,7 (1) (3)

—

0,7

—

Fri

—

2,2

—

– – Andra:
– – – Råa:

2712 90 31

– – – – För en särskild process (2)

2712 90 33

– – – – För kemisk omvandling vid andra processer än enligt nr

2712 90 31 (2)
2712 90 39

– – – – Andra
– – – Andra:

2712 90 91

– – – – Blandning av 1-alkener innehållande minst 80 viktprocent

1-alkener med en kedjelängd av minst 24 kolatomer men
högst 28 kolatomer
2712 90 99

– – – – Andra

2713

Petroleumkoks, petroleumbitumen, (asfalt) och andra återsto
der från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mi
neral:
– Petroleumkoks:

(1) Autonom tullsats: Fri.
(2) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
(3) Se kompletterande anmärkning 6 (KN).
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

2713 11 00

– – Inte kalcinerad

Fri

—

2713 12 00

– – Kalcinerad

Fri

—

2713 20 00

– Petroleumbitumen (asfalt)

Fri

—

2713 90

– Andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur

0,7 (2)

—

0,7

—

haltig sand

Fri

—

2714 90 00

– Andra slag

Fri

—

2715 00 00

Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bi
tumen, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck
(t.ex. asfaltmastix, ”cut backs”)

Fri

—

Elektrisk energi

Fri

1 000 kWh

bituminösa mineral:
2713 90 10

– – Avsedda för framställning av produkter enligt nr 2803 (1)

2713 90 90

– – Andra

2714

Naturlig bitumen och naturasfalt; bituminösa skiffrar och olje
skiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand; asfaltit och asfalts
ten:

2714 10 00

– Bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumen

2716 00 00

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
(2) Autonom tullsats: Fri.
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AVDELNING VI
PRODUKTER AV KEMISKA OCH NÄRSTÅENDE INDUSTRIER
Anmärkningar
1. A) Varor (andra än radioaktiva malmer) som motsvarar en varubeskrivning i
nr 2844 eller 2845 ska klassificeras enligt dessa nummer och inte enligt
något annat nummer i tulltaxan.
B) Om inte annat följer av A ovan ska varor som motsvarar en varubeskriv
ning i nr 2843, 2846 eller 2852 klassificeras enligt dessa nummer och inte
enligt något annat nummer i denna avdelning.
2. Om inte annat följer av anmärkning 1 ovan ska varor, som omfattas av nr
3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3506, 3707 eller
3808 på grund av att de föreligger i avdelade doser eller i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln, klassificeras enligt dessa num
mer och inte enligt något annat nummer i tulltaxan.
3. Varor som föreligger i satser som består av två eller flera separata bestånds
delar, av vilka åtminstone någon omfattas av denna avdelning, ska, om be
ståndsdelarna är avsedda att efter hopblandning ge en produkt enligt avdelning
VI eller VII klassificeras enligt det nummer som är tillämpligt för denna
produkt, under förutsättning
a) att det av förpackningssättet klart framgår att beståndsdelarna är avsedda
att användas tillsammans utan att först omförpackas,
b) att beståndsdelarna föreligger tillsammans, samt
c) att beståndsdelarna, antingen på grund av sin beskaffenhet eller på grund
av de inbördes proportioner vari de föreligger, är igenkännliga som pro
dukter som är avsedda att komplettera varandra.

KAPITEL 28
OORGANISKA KEMIKALIER; ORGANISKA OCH OORGANISKA
FÖRENINGAR
AV
ÄDLA
METALLER,
AV
SÄLLSYNTA
JORDARTSMETALLER, AV RADIOAKTIVA GRUNDÄMNEN OCH
AV ISOTOPER
Anmärkningar
1. Om inte annat är föreskrivet ska HS-numren i detta kapitel endast tillämpas
för
a) isolerade kemiska grundämnen och isolerade kemiskt definierade förening
ar, även innehållande föroreningar,
b) produkter nämnda i a ovan, lösta i vatten,
c) produkter nämnda i a ovan, lösta i andra lösningsmedel, under förutsätt
ning dels att lösningen är en handelsform som är normal och nödvändig
och som är motiverad uteslutande av säkerhetsskäl eller av transporttek
niska skäl, dels att lösningsmedlet inte gör produkten mera lämpad för
speciell användning än för allmänt bruk,
d) produkter nämnda i a, b eller c ovan, försatta med ett stabiliseringsmedel
(inbegripet klumpförebyggande medel) som är nödvändigt för konservering
eller transport av dessa produkter,
e) produkter nämnda i a, b, c eller d ovan, försatta med ett damningshind
rande medel eller med ett färgämne för att underlätta deras identifiering
eller av säkerhetsskäl, under förutsättning att tillsatserna inte gör produkten
mera lämpad för speciell användning än för allmänt bruk.
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2. Förutom ditioniter (hydrosulfiter) och sulfoxylater, stabiliserade med orga
niska ämnen (nr 2831), karbonater och peroxokarbonater av oorganiska baser
(nr 2836), cyanider, cyanidoxider och komplexa cyanider av oorganiska baser
(nr 2837), fulminater, cyanater och tiocyanater av oorganiska baser (nr 2842),
organiska produkter inbegripna i nr 2843–2846 och 2852 samt karbider (nr
2849) ska endast följande kolföreningar klassificeras enligt detta kapitel:
a) Koloxider, hydrogencyanid (cyanvätesyra), fulminsyra, isocyansyra, tiocy
ansyra och andra enkla eller komplexa cyansyror (nr 2811).
b) Karbonylhalogenider (nr 2812).
c) Koldisulfid (nr 2813).
d) Tiokarbonater, selenokarbonater, tellurokarbonater, selenocyanater, telluro
cyanater, tetratiocyanatodiamminkromater (reineckater) och andra kom
plexa cyanater av oorganiska baser (nr 2842).
e) Hydrogenperoxid i fast form (i förening med karbamid) (nr 2847), karbo
nylsulfid, tiokarbonylhalogenider, cyan och cyanhalogenider samt cyana
mid och metallderivat av cyanamid (nr 2853), andra än kalciumcyanamid,
även ren (kapitel 31).
3. Om inte annat följer av anmärkning 1 till avdelning VI omfattar detta kapitel
inte
a) natriumklorid och magnesiumoxid, även rena, samt andra produkter enligt
avdelning V,
b) metallorganiska och ickemetallorganiska föreningar, andra än de som är
nämnda i anmärkning 2 ovan,
c) produkter nämnda i anmärkningarna 2, 3, 4 och 5 till kapitel 31,
d) oorganiska produkter av sådana slag som används som luminoforer, enligt
nr 3206; fritta och annat glas av pulver, korn eller flingor, enligt nr 3207,
e) konstgjord grafit (nr 3801); produkter som föreligger som laddningar till
brandsläckningsapparater eller som brandsläckningsbomber, enligt nr 3813;
bläckborttagningsmedel i detaljhandelsförpackningar, enligt nr 3824; od
lade kristaller (andra än optiska element) av halogenider av alkalimetaller
eller alkaliska jordartsmetaller, vägande minst 2,5 g per styck, enligt nr
3824,
f) ädelstenar och halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)
samt stoft och pulver av sådana stenar (nr 7102–7105) även som ädla
metaller och legeringar av ädla metaller, enligt kapitel 71,
g) metaller, även rena, och metallegeringar eller kermeter, inbegripet hårdme
tall (metallkarbider som sintrats med en metall), enligt avdelning XV,
h) optiska element, t.ex. av halogenider av alkalimetaller eller alkaliska jord
artsmetaller (nr 9001).
4. Kemiskt definierade komplexa syror som består av en syra enligt underavdel
ning II till detta kapitel och en metalloxidsyra enligt underavdelning IV ska
klassificeras enligt nr 2811.
5. Nr 2826–2842 ska endast tillämpas för salter (inbegripet peroxosalter) av
metaller eller ammonium.
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Om inte annat följer av HS-numrens lydelse ska dubbelsalter och komplexa
salter klassificeras enligt nr 2842.
6. Nr 2844 ska endast tillämpas för
a) teknetium (atomnummer 43), prometium (atomnummer 61), polonium
(atomnummer 84) och alla grundämnen med högre atomnummer än 84,
b) naturliga eller konstgjorda radioaktiva isotoper (inbegripet sådana av ädla
eller oädla metaller enligt avdelning XIV och XV), även blandade med
varandra,
c) oorganiska eller organiska föreningar av dessa grundämnen eller isotoper,
även om de inte är kemiskt definierade och även om de är blandade med
varandra,
d) legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter och
blandningar som innehåller dessa grundämnen eller isotoper eller oorga
niska eller organiska föreningar av dessa och som har en specifik radio
aktivitet som är högre än 74 Bq (0,002 mikrocurie) per gram,
e) förbrukade (bestrålade) bränsleelement till kärnreaktorer,
f) radioaktiva återstoder, även användbara.
Med isotoper förstås i denna anmärkning och i nr 2844 och 2845
— isolerade nuklider, dock inte sådana som finns i naturen i form av enkla
isotoper,
— blandningar av isotoper av ett och samma grundämne, anrikade på en eller
flera av isotoperna, dvs. grundämnen hos vilka den naturliga isotopsam
mansättningen har modifierats på konstgjord väg.
7. Nr 2853 omfattar sådan kopparfosfid (fosforkoppar) som innehåller mer än
15 viktprocent fosfor.
8. Kemiska grundämnen (t.ex. kisel och selen) som är dopade för användning
inom elektroniken ska klassificeras enligt detta kapitel under förutsättning att
de föreligger obearbetade i den form de erhållit vid dragningen eller i form av
cylindrar eller stavar. När de är skurna till skivor, plattor eller liknande former
ska de klassificeras enligt nr 3818.
Anmärkning till undernummer
1. Med kemiskt definierade i nr 2852 10 förstås alla organiska eller oorganiska
föreningar av kvicksilver som uppfyller villkoren i anmärkning 1 a–e till
kapitel 28 eller i anmärkning 1 a–h till kapitel 29.
Kompletterande anmärkning
1. Med salter förstås, om inte annat föreskrivs, både sura och basiska salter.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

I. KEMISKA GRUNDÄMNEN

2801

Fluor, klor, brom och jod:

2801 10 00

– Klor

5,5

—

2801 20 00

– Jod

Fri

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

2801 30

– Fluor; brom:

2801 30 10

– – Fluor

5

—

2801 30 90

– – Brom

5,5

—

2802 00 00

Svavel, sublimerat eller fällt; kolloidalt svavel

4,6

—

2803 00 00

Kol (kimrök och andra former av kol, inte nämnda eller in
begripna någon annanstans)

Fri

—

3,7

m3 (1)

5

m3 (1)

2804

Väte, ädelgaser och andra ickemetaller:

2804 10 00

– Väte
– Ädelgaser:

2804 21 00

– – Argon

2804 29

– – Andra:

2804 29 10

– – – Helium

Fri

m3 (1)

2804 29 90

– – – Andra

5

m3 (1)

2804 30 00

– Kväve

5,5

m3 (1)

2804 40 00

– Syre

5

m3 (1)

2804 50

– Bor; tellur:

2804 50 10

– – Bor

5,5

—

2804 50 90

– – Tellur

2,1

—

– Kisel:

2804 61 00

– – Innehållande minst 99,99 viktprocent kisel

Fri

—

2804 69 00

– – Annan

5,5

—

2804 70

– Fosfor:

★

2804 70 10

– – Röd fosfor..

5,5

—

★

2804 70 90

– – Annan

5,5

—

2804 80 00

– Arsenik

2,1

—

2804 90 00

– Selen

Fri

—

2805

Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller; sällsynta jord
artsmetaller, skandium och yttrium, även blandade eller lege
rade med varandra; kvicksilver:

▼C1

▼B

– Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller:

2805 11 00

– – Natrium

5

—

2805 12 00

– – Kalcium

5,5

—

2805 19

– – Andra:

2805 19 10

– – – Strontium och barium

5,5

—

2805 19 90

– – – Andra

4,1

—

2805 30

– Sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium, även blan

dade eller legerade med varandra:
(1) Vid ett tryck av 1 013 mbar och en temperatur av 15 °C.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

5,5

—

2,7

—

2,7

—

2805 30 10

– – Blandade eller legerade med varandra (1)
– – Andra:
– – – Med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent:

2805 30 20

– – – – Cerium, lantan, praseodym, neodym och samarium (1)

2805 30 30

– – – – Europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, er

bium, tulium, ytterbium, lutetium och yttrium (1)
2805 30 40

– – – – Skandium

2,7

—

2805 30 80

– – – Andra

2,7

—

2805 40

– Kvicksilver:

2805 40 10

– – I flaskor med en nettovikt av 34,5 kg (standardvikt) och ett

3

—

Fri

—

fob-värde per flaska av högst 224 €
2805 40 90

– – Andra

II. OORGANISKA SYROR OCH OORGANISKA SYRE
FÖRENINGAR AV ICKEMETALLER

2806

Väteklorid (klorväte) och saltsyra (klorvätesyra); klorosvavel
syra:

2806 10 00

– Väteklorid (klorväte) och saltsyra (klorvätesyra)

5,5

—

2806 20 00

– Klorosvavelsyra

5,5

—

2807 00 00

Svavelsyra; oleum (rykande svavelsyra)

3

—

2808 00 00

Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra

5,5

—

2809

Fosforpentaoxid; fosforsyra; polyfosforsyror, även inte ke
miskt definierade:

2809 10 00

– Fosforpentaoxid

5,5

kg P2O5

2809 20 00

– Fosforsyra och polyfosforsyror

5,5

kg P2O5

2810 00

Boroxider; borsyror:

2810 00 10

– Dibortrioxid

Fri

—

2810 00 90

– Andra

3,7

—

2811

Andra oorganiska syror och andra oorganiska syreföreningar
av ickemetaller:
– Andra oorganiska syror:

2811 11 00

– – Vätefluorid (fluorvätesyra)

5,5

—

2811 12 00

– – Vätecyanid (blåsyra)

5,3

—

2811 19

– – Andra:

2811 19 10

– – – Vätebromid (bromvätesyra)

Fri

—

2811 19 80

– – – Andra

5,3

—

(1) Statistiskt Taric-nummer: se bilaga 10.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

– Andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller:

2811 21 00

– – Koldioxid (kolsyra)

5,5

—

2811 22 00

– – Kiseldioxid

4,6

—

2811 29

– – Andra:

2811 29 05

– – – Svaveldioxid

5,5

—

2811 29 10

– – – Svaveltrioxid (svavelsyraanhydrid); diarseniktrioxid

4,6

—

2811 29 30

– – – Kväveoxider

5

—

2811 29 90

– – – Andra

5,3

—

III. HALOGEN- OCH SVAVELFÖRENINGAR AV ICKE
METALLER

2812

Halogenider och halogenidoxider av ickemetaller:
– Klorider och kloridoxider:

2812 11 00

– – Karbonyldiklorid (fosgen)

5,5

—

2812 12 00

– – Fosforoxiklorid

5,5

—

2812 13 00

– – Fosfortriklorid

5,5

—

2812 14 00

– – Fosforpentaklorid

5,5

—

2812 15 00

– – Svavelmonoklorid

5,5

—

2812 16 00

– – Svaveldiklorid

5,5

—

2812 17 00

– – Tionylklorid

5,5

—

2812 19

– – Andra:

2812 19 10

– – – Av fosfor

5,5

—

2812 19 90

– – – Andra

5,5

—

2812 90 00

– Andra slag

5,5

—

2813

Sulfider av ickemetaller; kommersiell fosfortrisulfid:

2813 10 00

– Koldisulfid (kolsvavla)

5,5

—

2813 90

– Andra slag:

2813 90 10

– – Fosforsulfider, inbegripet kommersiell fosfortrisulfid

5,3

—

2813 90 90

– – Andra

3,7

—

IV. OORGANISKA BASER SAMT OXIDER, HYDROXIDER
OCH PEROXIDER AV METALLER

2814

Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning:

2814 10 00

– Vattenfri ammoniak

5,5

—

2814 20 00

– Ammoniak i vattenlösning

5,5

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

2815

Natriumhydroxid (kaustik soda); kaliumhydroxid (kaustikt ka
li); natriumperoxid och kaliumperoxid:
– Natriumhydroxid (kaustik soda):

2815 11 00

– – I fast form

5,5

—

2815 12 00

– – I vattenlösning (natronlut)

5,5

kg NaOH

2815 20 00

– Kaliumhydroxid (kaustikt kali)

5,5

kg KOH

2815 30 00

– Natriumperoxid och kaliumperoxid

5,5

—

2816

Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid; oxider, hydrox
ider och peroxider av strontium eller barium:

2816 10 00

– Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid

4,1

—

2816 40 00

– Oxider, hydroxider och peroxider av strontium eller barium

5,5

—

2817 00 00

Zinkoxid; zinkperoxid

5,5

—

2818

Konstgjord korund, även inte kemiskt definierad; aluminiu
moxid; aluminiumhydroxid:

2818 10

– Konstgjord korund, även inte kemiskt definierad:

5,2

—

5,2

—

5,2

—

5,2

—

4

—

5,5

—

5,5

—

– – Innehållande 98,5 viktprocent aluminiumoxid eller mer:

2818 10 11

– – – Där partiklar med en diameter på mer än 10 mm utgör mindre

än 50 % av totalvikten
2818 10 19

– – – Där partiklar med en diameter på mer än 10 mm utgör 50 %

eller mer av totalvikten
– – Innehållande mindre än 98,5 viktprocent aluminiumoxid:

2818 10 91

– – – Där partiklar med en diameter på mer än 10 mm utgör mindre

än 50 % av totalvikten
2818 10 99

– – – Där partiklar med en diameter på mer än 10 mm utgör 50 %

eller mer av totalvikten
2818 20 00

– Aluminiumoxid, annan än konstgjord korund

2818 30 00

– Aluminiumhydroxid

2819

Kromoxider och kromhydroxider:

2819 10 00

– Kromtrioxid

2819 90

– Andra slag:

2819 90 10

– – Kromdioxid

3,7

—

2819 90 90

– – Andra

5,5

—

2820

Manganoxider:

2820 10 00

– Mangandioxid

5,3

—

2820 90

– Andra slag:

2820 90 10

– – Manganoxid innehållande minst 77 viktprocent mangan

Fri

—
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5,5

—

2820 90 90

– – Andra

2821

Järnoxider och järnhydroxider; jordpigment innehållande
minst 70 viktprocent bundet järn, räknat som Fe2O3:

2821 10 00

– Järnoxider och järnhydroxider

4,6

—

2821 20 00

– Jordpigment

4,6

—

2822 00 00

Koboltoxider och kobolthydroxider; kommersiella koboltox
ider

4,6

—

2823 00 00

Titanoxider

5,5

—

2824

Blyoxider; mönja och orangemönja:

2824 10 00

– Blymonooxid (massikot, blyglete)

5,5

—

2824 90 00

– Andra slag

5,5

—

2825

Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa
ämnen; andra oorganiska baser; andra metalloxider, metall
hydroxider och metallperoxider:

2825 10 00

– Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa

5,5

—

ämnen
2825 20 00

– Litiumoxid och litiumhydroxid

5,3

—

2825 30 00

– Vanadinoxider och vanadinhydroxider

5,5

—

2825 40 00

– Nickeloxider och nickelhydroxider

Fri

—

2825 50 00

– Kopparoxider och kopparhydroxider

3,2

—

2825 60 00

– Germaniumoxider och zirkoniumdioxid

5,5

—

2825 70 00

– Molybdenoxider och molybdenhydroxider

5,3

—

2825 80 00

– Antimonoxider

5,5

—

2825 90

– Andra slag:

Fri

—

– – Oxid, hydroxid och peroxid av kalcium:

2825 90 11

– – – Kalciumhydroxid, med en renhetsgrad av minst 98 viktpro
cent beräknad på torrvikten, i form av korn varav
— högst 1 viktprocent har en kornstorlek på mer än 75
mikrometer och
— högst 4 viktprocent har en kornstorlek på mindre än 1,3
mikrometer

2825 90 19

– – – Annan

4,6

—

2825 90 20

– – Berylliumoxid och berylliumhydroxid

5,3

—

2825 90 40

– – Volframoxider och volframhydroxider

4,6

—

2825 90 60

– – Kadmiumoxid

Fri

—

2825 90 85

– – Andra

5,5

—
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5,3

—

V. METALLSALTER (INBEGRIPET PEROXOSALTER) AV
OORGANISKA SYROR

2826

Fluorider; fluorosilikater, fluoroaluminater och andra fluor
komplexa salter:
– Fluorider:

2826 12 00

– – Av aluminium

2826 19

– – Andra:

2826 19 10

– – – Av ammonium eller natrium

5,5

—

2826 19 90

– – – Andra

5,3

—

2826 30 00

– Natriumhexafluoroaluminat (syntetisk kryolit)

5,5

—

2826 90

– Andra slag:

2826 90 10

– – Dikaliumhexafluorozirkonat

5

—

2826 90 80

– – Andra

5,5

—

2827

Klorider, kloridoxider och hydroxidklorider; bromider och
bromidoxider; jodider och jodidoxider:

2827 10 00

– Ammoniumklorid (salmiak)

5,5

—

2827 20 00

– Kalciumklorid

4,6

—

– Andra klorider:

2827 31 00

– – Magnesiumklorid

4,6

—

2827 32 00

– – Aluminiumklorid

5,5

—

2827 35 00

– – Nickelklorid

5,5

—

2827 39

– – Andra:

2827 39 10

– – – Av tenn

4,1

—

2827 39 20

– – – Järnklorider

2,1

—

2827 39 30

– – – Koboltklorider

5,5

—

2827 39 85

– – – Andra

5,5

—

3,2

—

– Kloridoxider och hydroxidklorider:

2827 41 00

– – Av koppar

2827 49

– – Andra:

2827 49 10

– – – Av bly

3,2

—

2827 49 90

– – – Andra

5,3

—

– Bromider och bromidoxider:

2827 51 00

– – Natriumbromid och kaliumbromid

5,5

—

2827 59 00

– – Andra

5,5

—

2827 60 00

– Jodider och jodidoxider

5,5

—

2828

Hypokloriter; kommersiellt kalciumhypoklorit; kloriter; hypo
bromiter:
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5,5

—

5,5

—

2828 10 00

– Kommersiellt kalciumhypoklorit och andra kalciumhypoklo

riter
2828 90 00

– Andra slag

2829

Klorater och perklorater; bromater och perbromater; jodater
och perjodater:
– Klorater:

2829 11 00

– – Natriumklorat

5,5

—

2829 19 00

– – Andra

5,5

—

2829 90

– Andra slag:

2829 90 10

– – Perklorater

4,8

—

2829 90 40

– – Kaliumbromat och natriumbromat

Fri

—

2829 90 80

– – Andra

5,5

—

2830

Sulfider; polysulfider, även inte kemiskt definierade:

2830 10 00

– Natriumsulfider

5,5

—

2830 90

– Andra slag:

2830 90 11

– – Kalciumsulfid; antimonsulfider; järnsulfider

4,6

—

2830 90 85

– – Andra

5,5

—

2831

Ditioniter (hydrosulfiter) och sulfoxylater:

2831 10 00

– Av natrium

5,5

—

2831 90 00

– Andra slag

5,5

—

2832

Sulfiter; tiosulfater:

2832 10 00

– Natriumsulfiter

5,5

—

2832 20 00

– Andra sulfiter

5,5

—

2832 30 00

– Tiosulfater

5,5

—

2833

Sulfater; alunarter; peroxosulfater (persulfater):
– Natriumsulfater:

2833 11 00

– – Dinatriumsulfat

5,5

—

2833 19 00

– – Andra

5,5

—

– Andra sulfater:

2833 21 00

– – Magnesiumsulfater

5,5

—

2833 22 00

– – Aluminiumsulfat

5,5

—

2833 24 00

– – Nickelsulfater

5

—

2833 25 00

– – Kopparsulfater

3,2

—

2833 27 00

– – Bariumsulfat

5,5

—

2833 29

– – Andra:

2833 29 20

– – – Kadmiumsulfat; kromsulfater; zinksulfat

5,5

—
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2833 29 30

– – – Koboltsulfater; titansulfater

5,3

—

2833 29 60

– – – Blysulfater

4,6

—

2833 29 80

– – – Andra

5

—

2833 30 00

– Alunarter

5,5

—

2833 40 00

– Peroxosulfater (persulfater)

5,5

—

2834

Nitriter; nitrater:

2834 10 00

– Nitriter

5,5

—

5,5

—

5,5

—

4,6

—

3

—

5,5

—

– Nitrater:

2834 21 00

– – Kaliumnitrat

2834 29

– – Andra:

2834 29 20

– – – Bariumnitrat; berylliumnitrat; kadmiumnitrat; koboltnitrat;

nickelnitrat; blynitrat
2834 29 40

– – – Kopparnitrater

2834 29 80

– – – Andra

2835

Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter) och fosfater; po
lyfosfater, även inte kemiskt definierade:

2835 10 00

– Fosfinater (hypofosfiter) och fosfonater (fosfiter)
– Fosfater:

2835 22 00

– – Mononatrium- och dinatriumfosfat

5,5

—

2835 24 00

– – Kaliumfosfater

5,5

—

2835 25 00

– – Kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat)

5,5

—

2835 26 00

– – Andra kalciumfosfater

5,5

—

2835 29

– – Andra:

2835 29 10

– – – Triammoniumfosfat

5,3

—

2835 29 30

– – – Trinatriumfosfat

5,5

—

2835 29 90

– – – Andra

5,5

—

– Polyfosfater:

2835 31 00

– – Natriumtrifosfat (natriumtripolyfosfat)

5,5

—

2835 39 00

– – Andra

5,5

—

2836

Karbonater; peroxokarbonater (perkarbonater); kommersiellt
ammoniumkarbonat innehållande ammoniumkarbamat:

2836 20 00

– Dinatriumkarbonat

5,5

—

2836 30 00

– Natriumhydrogenkarbonat (natriumbikarbonat)

5,5

—

2836 40 00

– Kaliumkarbonater

5,5

—

2836 50 00

– Kalciumkarbonat

5

—
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5,5

—

2836 60 00

– Bariumkarbonat
– Andra slag:

2836 91 00

– – Litiumkarbonater

5,5

—

2836 92 00

– – Strontiumkarbonat

5,5

—

2836 99

– – Andra:
– – – Karbonater:

2836 99 11

– – – – Magnesiumkarbonater; kopparkarbonater

3,7

—

2836 99 17

– – – – Andra

5,5

—

2836 99 90

– – – Peroxokarbonater (perkarbonater)

5,5

—

2837

Cyanider, cyanidoxider och komplexa cyanider:
– Cyanider och cyanidoxider:

2837 11 00

– – Av natrium

5,5

—

2837 19 00

– – Andra

5,5

—

2837 20 00

– Komplexa cyanider

5,5

—

[2838]
2839

Silikater; kommersiella silikater av alkalimetaller:
– Natriumsilikater:

2839 11 00

– – Natriummetasilikater

5

—

2839 19 00

– – Andra

5

—

2839 90 00

– Andra slag

5

—

2840

Borater; peroxoborater (perborater):

Fri

—

– Dinatriumtetraborat (renad borax):

2840 11 00

– – Vattenfritt

2840 19

– – Annat:

2840 19 10

– – – Dinatriumtetraboratpentahydrat

Fri

—

2840 19 90

– – – Andra

5,3

—

2840 20

– Andra borater:

2840 20 10

– – Natriumborater, vattenfria

Fri

—

2840 20 90

– – Andra

5,3

—

2840 30 00

– Peroxoborater (perborater)

5,5

—

2841

Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror:

2841 30 00

– Natriumdikromat

5,5

—

2841 50 00

– Andra kromater och dikromater; peroxokromater

5,5

—

5,5

—

– Manganiter, manganater och permanganater:

2841 61 00

– – Kaliumpermanganat
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2841 69 00

– – Andra

5,5

—

2841 70 00

– Molybdater

5,5

—

2841 80 00

– Volframater

5,5

—

2841 90

– Andra slag:

2841 90 30

– – Zinkater och vanadater

4,6

—

2841 90 85

– – Andra

5,5

—

2842

Andra salter av oorganiska syror eller peroxosyror (inbegripet
aluminiumsilikater, även inte kemiskt definierade), andra än
azider:

2842 10 00

– Dubbelsilikater och komplexa silikater, inbegripet alumini

5,5

—

5,3

—

5,5

—

umsilikater, även inte kemiskt definierade
2842 90

– Andra slag:

2842 90 10

– – Salter, dubbelsalter och komplexa salter av selensyror eller

tellursyror
2842 90 80

– – Andra

VI. DIVERSE

2843

Ädla metaller i kolloidal form; oorganiska och organiska för
eningar av ädla metaller, även inte kemiskt definierade; amal
gamer av ädla metaller:

2843 10

– Ädla metaller i kolloidal form:

2843 10 10

– – Silver

5,3

—

2843 10 90

– – Andra

3,7

—

– Silverföreningar:

2843 21 00

– – Silvernitrat

5,5

—

2843 29 00

– – Andra

5,5

—

2843 30 00

– Guldföreningar

3

g

2843 90

– Andra föreningar; amalgamer:

2843 90 10

– – Amalgamer

5,3

—

2843 90 90

– – Andra

3

g

2844

Radioaktiva kemiska grundämnen och radioaktiva isotoper
(inbegripet klyvbara och fertila kemiska grundämnen och iso
toper) samt föreningar av sådana grundämnen och isotoper;
blandningar och återstoder innehållande dessa produkter:

2844 10

– Naturligt uran och föreningar av naturligt uran; legeringar,

Fri

kg U

dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter
samt blandningar, innehållande naturligt uran eller för
eningar av naturligt uran:
– – Naturligt uran:

2844 10 10

– – – Obearbetat; avfall och skrot (Euratom)
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2844 10 30

– – – Bearbetat (Euratom)

Fri

kg U

2844 10 50

– – Ferrouran

Fri

kg U

2844 10 90

– – Andra (Euratom)

Fri

kg U

2844 20

– Uran anrikat på U 235 och föreningar av sådant uran; plu

tonium och plutoniumföreningar; legeringar, dispersioner
(inbegripet kermeter), keramiska produkter samt blandning
ar, innehållande uran anrikat på U 235, plutonium eller för
eningar av dessa produkter:
– – Uran anrikat på U 235 och föreningar av sådant uran; legering

ar, dispersioner (inbegipet kermeter), keramiska produkter samt
blandningar, innehållande uran anrikat på U 235 eller för
eningar av sådant uran:
2844 20 25

– – – Ferrouran

Fri

gi F/S

2844 20 35

– – – Andra (Euratom)

Fri

gi F/S

– – Plutonium och plutoniumföreningar; legeringar, dispersioner

(inbegripet kermeter), keramiska produkter samt blandningar,
innehållande plutonium eller plutoniumföreningar:
– – – Blandningar av uran och plutonium:

2844 20 51

– – – – Ferrouran

Fri

gi F/S

2844 20 59

– – – – Andra (Euratom)

Fri

gi F/S

2844 20 99

– – – Andra

Fri

gi F/S

2844 30

– Uran utarmat på U 235 och föreningar av sådant uran;

torium och toriumföreningar; legeringar, dispersioner (in
begripet kermeter), keramiska produkter samt blandningar,
innehållande uran utarmat på U 235, torium eller föreningar
av dessa produkter:
– – Uran utarmat på U 235; legeringar, dispersioner (inbegripet

kermeter), keramiska produkter samt blandningar, innehållande
uran utarmat på U 235 eller föreningar av sådant uran:
2844 30 11

– – – Kermeter

5,5

—

2844 30 19

– – – Andra

2,9

—

5,5

—

Fri

—

Fri

—

– – Torium; legeringar, dispersioner (inbegripet kermeter), kera

miska produkter samt blandningar, innehållande torium eller
toriumföreningar:
2844 30 51

– – – Kermeter
– – – Andra:

2844 30 55

– – – – Obearbetat; avfall och skrot (Euratom)
– – – – Bearbetat:

2844 30 61

– – – – – Stång, profiler, tråd, plåt och band (Euratom)
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1,5 (1)

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

2844 30 69

– – – – – Andra (Euratom)
– – Föreningar av uran utarmat på U 235 eller av torium, även

blandade med varandra:
2844 30 91

– – – Av torium eller av uran utarmat på U 235, även blandade

med varandra (Euratom), med undantag av toriumsalter
2844 30 99

– – – Andra

2844 40

– Radioaktiva grundämnen, isotoper och föreningar som inte

omfattas av nr 2844 10, 2844 20 eller 2844 30; legeringar,
dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter
samt blandningar, innehållande dessa grundämnen, isotoper
eller föreningar; radioaktiva återstoder:
2844 40 10

– – Uran utvunnet ur U 233 och föreningar av sådant uran; lege

ringar, dispersioner (inbegripet kermeter), keramiska produkter
samt blandningar utvunna ur U 233 eller föreningar av dessa
produkter
– – Andra:

2844 40 20

– – – Icke naturliga radioaktiva isotoper (Euratom)

Fri

—

2844 40 30

– – – Föreningar av icke naturliga radioaktiva isotoper (Euratom)

Fri

—

2844 40 80

– – – Andra

Fri

—

2844 50 00

– Förbrukade (bestrålade) bränsleelement till kärnreaktorer

Fri

gi F/S

5,5

—

5,5

—

5,5

—

3,2

—

3,2

—

3,2

—

3,2

—

(Euratom)
2845

Isotoper som inte omfattas av nr 2844; oorganiska och orga
niska föreningar av sådana isotoper, även inte kemiskt defi
nierade:

2845 10 00

– Tungt vatten (deuteriumoxid) (Euratom)

2845 90

– Andra slag:

2845 90 10

– – Deuterium och föreningar av deuterium; väte och föreningar av

väte anrikade på deuterium; blandningar och lösningar innehål
lande dessa produkter (Euratom)
2845 90 90

– – Andra

2846

Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordarts
metaller, yttrium eller skandium eller av blandningar av dessa
metaller:

2846 10 00

– Ceriumföreningar

2846 90

– Andra slag:

2846 90 10

– – Föreningar av lantan, praseodym, neodym eller samarium (2)

2846 90 20

– – Föreningar av europium, gadolinium, terbium, dysprosium, hol

mium, erbium, tulium, ytterbium, lutetium eller yttrium (2)
2846 90 30

– – Skandiumföreningar

(1) Autonom tullsats: Fri.
(2) Statistiskt Taric-nummer: se bilaga 10.
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2846 90 90

– – Föreningar av blandningar av metaller

3,2

—

2847 00 00

Hydrogenperoxid (väteperoxid), även i fast form (i förening
med karbamid)

5,5

kg H2O2

[2848]
2849

Karbider, även inte kemiskt definierade:

2849 10 00

– Kalciumkarbid

5,5

—

2849 20 00

– Kiselkarbid (karborundum)

5,5

—

2849 90

– Andra slag:

2849 90 10

– – Borkarbid

4,1

—

2849 90 30

– – Volframkarbider

5,5

—

2849 90 50

– – Aluminiumkarbid; kromkarbider; molybdenkarbider; vanadin

5,5

—

5,3

—

karbid; tantalkarbider; titankarbid
2849 90 90

– – Andra

2850 00

Hydrider, nitrider, azider, silicider och borider, även inte ke
miskt definierade, med undantag av sådana föreningar som
även utgör karbider enligt nr 2849:

2850 00 20

– Hydrider; nitrider

4,6

—

2850 00 60

– Azider; silicider

5,5

—

2850 00 90

– Borider

5,3

—

[2851]
2852

Oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver, även ke
miskt definierade, med undantag av amalgamer:

2852 10 00

– Kemiskt definierade

5,5

—

2852 90 00

– Andra

5,5

—

2853

Fosfider, även inte kemiskt definierade, med undantag av
järnfosfid (fosforjärn); andra oorganiska föreningar (inbegri
pet destillerat vatten eller ledningsförmågevatten samt vatten
av motsvarande renhetsgrad); flytande luft (även med ädel
gaserna avlägsnade); komprimerad luft; amalgamer, med un
dantag av amalgamer av ädla metaller:

2853 10 00

– Cyanklorid (cyanogenklorid)

5,5

—

2853 90

– Andra slag:

2853 90 10

– – Destillerat vatten eller ledningsförmågevatten samt vatten av

2,7

—

4,1

—

5,5

—

motsvarande renhetsgrad
2853 90 30

– – Flytande luft (även med ädelgaserna avlägsnade); komprimerad

luft
2853 90 90

– – Andra slag
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KAPITEL 29
ORGANISKA KEMIKALIER
Anmärkningar
1. Om inte annat föreskrivs ska HS-numren i detta kapitel endast tillämpas för
a) isolerade kemiskt definierade organiska föreningar, även innehållande fö
roreningar,
b) blandningar av två eller flera isomerer av samma organiska förening (även
innehållande föroreningar), med undantag av blandningar av isomerer (an
dra än stereoisomerer) av mättade eller omättade acykliska kolväten (ka
pitel 27),
c) produkter enligt nr 2936–2939, sockeretrar, sockeracetaler och sockerestrar
samt salter av sockeretrar, sockeracetaler och sockerestrar enligt nr 2940,
även som produkter enligt nr 2941, även om produkterna inte är kemiskt
definierade,
d) produkter nämnda i a, b eller c ovan, lösta i vatten,
e) produkter nämnda i a, b eller c ovan, lösta i andra lösningsmedel, under
förutsättning dels att lösningen är en förvaringsform som är normal och
nödvändig och som är motiverad uteslutande av säkerhetsskäl eller av
transporttekniska skäl, dels att lösningsmedlet inte gör produkten mera
lämpad för speciell användning än för allmänt bruk,
f) produkter nämnda i a, b, c, d eller e ovan, försatta med ett stabili
seringsmedel (inbegripet klumpförebyggande medel) som är nödvändigt
för konservering eller transport av dessa produkter,
g) produkter nämnda i a, b, c, d, e eller f ovan, försatta med ett damnings
hindrande medel eller med ett färgämne eller ett luktämne för att underlätta
deras identifiering eller av säkerhetsskäl, under förutsättning att tillsatserna
inte gör produkten mera lämpad för speciell användning än för allmänt
bruk,
h) följande produkter, utspädda till standardstyrka, för framställning av azo
färgämnen: diazoniumsalter, kopplingskomponenter för sådana salter samt
diazoterbara aminer och salter av sådana aminer.
2. Detta kapitel omfattar inte
a) varor enligt nr 1504 samt rå glycerol enligt nr 1520,
b) etanol (etylalkohol) (nr 2207 eller2208),
c) metan och propan (nr 2711),
d) de kolföreningar som är nämnda i anmärkning 2 till kapitel 28,
e) immunologiska produkter enligt nr 3002,
f) karbamid (urinämne) (nr 3102 eller 3105),
g) färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung (nr 3203), syntetiska
organiska färgämnen, syntetiska organiska produkter av sådana slag som
används som optiska vitmedel eller som luminoforer (nr 3204) samt färg
ämnen i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln (nr
3212),
h) enzymer (nr 3507),
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ij) metaldehyd, hexametylentetramin och liknande ämnen som föreligger i
former (t.ex. tabletter, stavar eller liknande former) som visar att de ska
användas som bränsle samt flytande eller till vätska förtätade gasformiga
bränslen i behållare av sådana slag som används för fyllning av cigaret
tändare eller liknande tändare och som har en rymd av högst 300 cm3 (nr
3606),
k) produkter som föreligger som laddningar till brandsläckningsapparater eller
som brandsläckningsbomber, enligt nr 3813; bläckborttagningmedel i de
taljhandelsförpackningar, enligt nr 3824,
l) optiska element, t.ex. av etylendiamintartrat (nr 9001).
3. Varor som skulle kunna inbegripas i två eller flera HS-nummer i detta kapitel
ska klassificeras enligt det sista av de nummer som kan komma i fråga.
4. I nr 2904–2906, 2908–2911 och 2913–2920 ska alla omnämnanden av halo
gen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivat också gälla alla kombinationer av dessa
derivat, t.ex. sulfohalogen-, nitrohalogen-, nitrosulfo- och nitrosulfohalogen
derivat.
Nitro- och nitrosogrupper anses inte som ”kvävefunktioner” enligt nr 2929.
Med ”syrefunktion” i nr 2911, 2912, 2914, 2918 och 2922 avses endast de
syrefunktioner som karakteriserar de föreningar som är omnämnda i nr
2905–2920.
5. A) Estrar som är bildade av organiska föreningar med syrafunktion enligt
underavdelning I–VII till detta kapitel och organiska föreningar enligt
dessa underavdelningar ska klassificeras enligt samma nummer som den
förening, vilken är placerad sist i dessa underavdelningar.
B) Estrar som är bildade av etanol och organiska föreningar med syrafunktion
enligt underavdelning I–VII till detta kapitel ska klassificeras enligt
samma nummer som motsvarande föreningar med syrafunktion.
C) Om inte annat följer av anmärkning 1 till avdelning VI eller av anmärk
ning 2 till kapitel 28 ska
1) oorganiska salter av organiska föreningar, såsom föreningar med syra-,
fenol- eller enolfunktion och organiska baser, enligt underavdelning
I–X till detta kapitel eller enligt nr 2942, klassificeras enligt samma
nummer som den organiska föreningen,
2) salter som är bildade av organiska föreningar enligt underavdelning
I–X eller enligt nr 2942 klassificeras enligt det nummer som står sist
i kapitlet av dem som omfattar den bas eller syra (inbegripet föreningar
med fenol- eller enolfunktion) varav salterna är bildade,
3) koordinationsföreningar, andra än produkter som kan klassificeras en
ligt underavdelning XI i detta kapitel eller enligt nr 2941 ska klas
sificeras enligt det nummer i kapitel 29 som kommer sist bland dem
som svarar mot de fragment som bildas genom klyvning av alla metall
bindningar, med undantag av metallkolbindningar.
D) Metallalkoholater ska klassificeras enligt samma nummer som motsva
rande alkoholer, dock med undantag av alkoholater med etanol (nr 2905).
E) Halogenider av karboxylsyror ska klassificeras enligt samma nummer som
motsvarande syror.
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6. Föreningar enligt nr 2930 och 2931 är organiska föreningar, vilkas molekyler,
utom väte-, syre- eller kväveatomer, innehåller atomer av andra ickemetaller
eller av metaller (såsom svavel, arsenik eller bly) direkt bundna vid kolatomer.
Nr 2930 (svavelorganiska föreningar) och nr 2931 (andra metallorganiska
föreningar och organiska föreningar av ickemetaller) omfattar inte sulfooch halogenderivat (inbegripet kombinerade derivat) vilka, bortsett från väte,
syre och kväve, endast innehåller sådana vid kol direkt bundna svavel- och
halogenatomer som ger dem karaktär av sulfo- eller halogenderivat (eller
kombinerade derivat).
7. Nr 2932, 2933 och 2934 omfattar inte epoxider med tre atomer i ringen,
ketonperoxider, cykliska polymerer av aldehyder eller av tioaldehyder, anhyd
rider av polykarboxylsyror, cykliska estrar av polyalkoholer eller polyfenoler
med flerbasiska syror samt imider av flerbasiska syror.
Dessa bestämmelser gäller uteslutande när den heterocykliska strukturen upp
kommit som ett resultat enbart av de ovan uppräknade ringbildande funktio
nerna.
8. I nr 2937 förstås med
a) hormoner: även hormonfrigörande eller hormonstimulerande faktorer, hor
moninhibitorer och hormonantagonister (anti-hormoner),
b) använda främst som hormoner: inte bara hormonderivat och strukturellt
analoga ämnen som används främst för sin hormonella verkan, utan
även de derivat och strukturellt analoga ämnen som främst används som
mellanled i syntes av produkter enligt detta nummer.
Anmärkningar till undernummer
1. Inom varje HS-nummer i detta kapitel ska derivat av en kemisk förening (eller
en grupp av kemiska föreningar) klassificeras enligt samma varunummer som
denna förening (eller grupp av föreningar), under förutsättning att de inte
omfattas av något annat varunummer med mera specificerad varubeskrivning
och att det inte finns något slumpnummer (med texten ”andra slag” eller
”andra”) i den serie av varunummer som kan komma i fråga.
2. Anmärkning 3 till kapitel 29 ska inte tillämpas för undernumren i detta
kapitel.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

I. KOLVÄTEN SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OCH
NITROSODERIVAT AV KOLVÄTEN

2901

Acykliska kolväten:

2901 10 00

– Mättade
– Omättade:

2901 21 00

– – Eten

Fri

—

2901 22 00

– – Propen

Fri

—

2901 23 00

– – Buten och butenisomerer

Fri

—

2901 24 00

– – Butadien-(1,3) och isopren

Fri

—

2901 29 00

– – Andra

Fri

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

2902

Cykliska kolväten:
– Cyklaner, cyklener och cykloterpener:

2902 11 00

– – Cyklohexan

Fri

—

2902 19 00

– – Andra

Fri

—

2902 20 00

– Bensen (bensol)

Fri

—

2902 30 00

– Toluen (toluol)

Fri

—

– Xylener (xyloler):

2902 41 00

– – o-Xylen

Fri

—

2902 42 00

– – m-Xylen

Fri

—

2902 43 00

– – p-Xylen

Fri

—

2902 44 00

– – Blandade xylenisomerer

Fri

—

2902 50 00

– Styren (styrol)

Fri

—

2902 60 00

– Etylbensen

Fri

—

2902 70 00

– Kumen

Fri

—

2902 90 00

– Andra slag

Fri

—

2903

Halogenderivat av kolväten:

5,5

—

– Mättade klorderivat av acykliska kolväten:

2903 11 00

– – Monoklormetan (metylklorid) och monokloretan (etylklo

rid)
2903 12 00

– – Diklormetan (metylenklorid)

5,5

—

2903 13 00

– – Triklormetan (kloroform)

5,5

—

2903 14 00

– – Tetraklormetan (koltetraklorid)

5,5

—

2903 15 00

– – Etylendiklorid (ISO) (1,2-dikloretan)

5,5

—

2903 19 00

– – Andra

5,5

—

– Omättade klorderivat av acykliska kolväten:

2903 21 00

– – Vinylklorid (monokloreten)

5,5

—

2903 22 00

– – Trikloreten

5,5

—

2903 23 00

– – Tetrakloreten (perkloretylen)

5,5

—

2903 29 00

– – Andra

5,5

—

5,5

—

5,5

—

– Fluor-, brom- eller jodderivat av acykliska kolväten:

2903 31 00

– – Etylendibromid (ISO) (1,2-dibrometan)

2903 39

– – Andra:
– – – Bromider:

2903 39 11

– – – – Brommetan (metylbromid)
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

2903 39 15

– – – – Dibrommetan

Fri

—

2903 39 19

– – – – Andra

5,5

—

– – – Mättade fluorider:

2903 39 21

– – – – Difluormetan

5,5

—

2903 39 23

– – – – Trifluormetan

5,5

—

2903 39 24

– – – – Pentafluoretan och 1,1,1-trifluoretan (1)

5,5

—

2903 39 25

– – – – 1,1-difluoretan

5,5

—

2903 39 26

– – – – 1,1,1,2-tetrafluoretan

5,5

—

2903 39 27

– – – – Pentafluorpropaner, hexafluorpropaner och heptafluorpro

5,5

—

paner (1)
2903 39 28

– – – – Perfluorerade mättade fluorider

5,5

—

2903 39 29

– – – – Andra mättade fluorider (1)

5,5

—

– – – Omättade fluorider:

2903 39 31

– – – – 2,3,3,3-tetrafluorpropen

5,5

—

2903 39 35

– – – – 1,3,3,3-tetrafluorpropen

5,5

—

2903 39 39

– – – – Andra omättade fluorider

5,5

—

2903 39 80

– – – Jodider

5,5

—

– Halogenderivat av acykliska kolväten innehållande två eller

flera olika halogener:
2903 71 00

– – Klordifluormetan

5,5

—

2903 72 00

– – Diklortrifluoretaner

5,5

—

2903 73 00

– – Diklorfluoretaner

5,5

—

2903 74 00

– – Klordifluoretaner

5,5

—

2903 75 00

– – Diklorpentafluorpropaner

5,5

—

2903 76

– – Bromklordifluormetan, bromtrifluormetan och dibromtet

rafluoretaner:
2903 76 10

– – – Bromklordifluormetan

5,5

—

2903 76 20

– – – Bromtrifluormetan

5,5

—

2903 76 90

– – – Dibromtetrafluoretaner

5,5

—

2903 77

– – Andra, fullständigt halogenerade enbart med fluor och

5,5

—

klor:
2903 77 60

– – – Triklorfluormetan,

diklordifluormetan, triklortrifluoretaner,
diklortetrafluoretaner och klorpentafluoretan

2903 77 90

– – – Andra

5,5

—

2903 78 00

– – Andra fullständigt halogenerade derivat

5,5

—

2903 79

– – Andra:

(1) Statistiskt Taric-nummer: se bilaga 10.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

5,5

—

5,5

—

5,5

—

2903 79 30

– – – Halogenerade endast med brom och klor, fluor och klor eller

med fluor och brom
2903 79 80

– – – Andra
– Halogenderivat av cyklaner, cyklener och cykloterpener:

2903 81 00

– – 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan (HCH (ISO)), inbegripet lin

dan (ISO, INN)
2903 82 00

– – Aldrin (ISO), klordan (ISO) och heptaklor (ISO)

5,5

—

2903 83 00

– – Mirex (ISO)

5,5

—

2903 89

– – Andra:

2903 89 10

– – – 1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoetyl)cyklohexan;

Fri

—

5,5

—

5,5

—

5,5

—

tetrabrom

cyklooktan
2903 89 80

– – – Andra
– Halogenderivat av aromatiska kolväten:

2903 91 00

– – Klorbensen, o-diklorbensen och p-diklorbensen

2903 92 00

– – Hexaklorbensen (ISO) och DDT (ISO) [klofenotan (INN),

1,1,1-triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etan]
2903 93 00

– – Pentaklorbensen (ISO)

5,5

—

2903 94 00

– – Hexabromobifenyler

5,5

—

2903 99

– – Andra:

2903 99 10

– – – 2,3,4,5,6-pentabromoetylbensen

Fri

—

2903 99 80

– – – Andra

5,5

—

2904

Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även halogenera
de:

2904 10 00

– Derivat med enbart sulfonsyragrupper, samt salter och etyle

5,5

—

5,5

—

strar av sådana derivat
2904 20 00

– Derivat med enbart nitrogrupper eller enbart nitrosogrupper
– Perfluoroktansulfonsyra, salter av perfluoroktansulfonsyra

och perfluoroktansulfonylfluorid:
2904 31 00

– – Perfluoroktansulfonsyra

5,5

—

2904 32 00

– – Ammoniumperfluoroktansulfonat

5,5

—

2904 33 00

– – Litiumperfluoroktansulfonat

5,5

—

2904 34 00

– – Kaliumperfluoroktansulfonat

5,5

—

2904 35 00

– – Andra salter av perfluoroktansulfonsyra

5,5

—

2904 36 00

– – Perfluoroktansulfonylfluorid

5,5

—

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 267
▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

– Andra slag:

2904 91 00

– – Triklornitrometan (klorpikrin)

5,5

—

2904 99 00

– – Andra

5,5

—

5,5

—

5,5

—

5,5

—

II. ALKOHOLER SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITROOCH NITROSODERIVAT AV ALKOHOLER

2905

Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitroso
derivat av sådana alkoholer:
– Mättade monoalkoholer:

2905 11 00

– – Metanol (metylalkohol)

2905 12 00

– – Propanol-(1) (propylalkohol) och propanol-(2) (isopropylal

kohol)
2905 13 00

– – Butanol-(1) (n-butylalkohol)

2905 14

– – Andra butanoler:

2905 14 10

– – – 2-metylpropanol-(2) (tert-butylalkohol)

4,6

—

2905 14 90

– – – Andra

5,5

—

2905 16

– – Oktanol (oktylalkohol) och oktanolisomerer:

2905 16 20

– – – Oktanol-(2)

Fri

—

2905 16 85

– – – Andra

5,5

—

2905 17 00

– – Dodekanol-(1) (laurylalkohol), hexadekanol-(1) (cetylalko

5,5

—

5,5

—

5,5

—

hol) och oktadekanol-(1) (stearylalkohol)
2905 19 00

– – Andra
– Omättade monoalkoholer:

2905 22 00

– – Acykliska terpenalkoholer

2905 29

– – Andra:

2905 29 10

– – – Allylalkohol

5,5

—

2905 29 90

– – – Andra

5,5

—

– Dioler:

2905 31 00

– – Etylenglykol (etandiol)

5,5

—

2905 32 00

– – Propylenglykol (propandiol-(1,2))

5,5

—

2905 39

– – Andra:

2905 39 20

– – – Butan-1,3-diol

Fri

—

5,5

—

– – – Butan-1,4-diol:

2905 39 26

– – – – Butan-1,4-diol eller tetrametylenglykol (1,4-butandiol) med

en biobaserad (1) kolhalt på 100 viktprocent

(1) Definition enligt standarden EN 16575.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

2905 39 28

– – – – Andra

5,5

—

2905 39 30

– – – 2,4,7,9-tetrametyldec-5-yn-4,7-diol

Fri

—

2905 39 95

– – – Andra

5,5

—

– Andra polyoler:

2905 41 00

– – 2-etyl-2-(hydroximetyl)propandiol-(1,3) (trimetylolpropan)

5,5

—

2905 42 00

– – Pentaerytritol

5,5

—

2905 43 00

– – Mannitol

9,6 + 125,8 €/
100 kg/net

—

7,7 + 16,1 €/
100 kg/net

—

9,6 + 37,8 €/
100 kg/net (1)

—

7,7 + 23 €/
100 kg/net

—

9,6 + 53,7 €/
100 kg/net (1)

—

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol):
– – – I vattenlösning:

2905 44 11

– – – – Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på

halten D-glucitol
2905 44 19

– – – – Annan

– – – Annan:

2905 44 91

– – – – Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på

halten D-glucitol
2905 44 99

– – – – Annan

2905 45 00

– – Glycerol

3,8

—

2905 49 00

– – Andra

5,5

—

Fri

—

– Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av acykliska alko

holer:
2905 51 00

– – Etklorvynol (INN)

2905 59

– – Andra:

2905 59 91

– – – 2,2-bis(bromometyl)propandiol

Fri

—

2905 59 98

– – – Andra

5,5

—

2906

Cykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosode
rivat av sådana alkoholer:

5,5

—

5,5

—

5,5

—

– Cyklan-, cyklen- och cykloterpenalkoholer:

2906 11 00

– – Mentol

2906 12 00

– – Cyklohexanol, metylcyklohexanoler och dimetylcyklohex

anoler
2906 13

– – Steroler och inositoler:

2906 13 10

– – – Steroler

(1) Värdetullsatsen nedsatt till 9 % (suspension) tills vidare, på en autonom bas.
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Konventionell tull
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Extra mängden
het

1

2

3

4

2906 13 90

– – – Inositoler

Fri

—

2906 19 00

– – Andra

5,5

—

– Aromatiska alkoholer:

2906 21 00

– – Bensylalkohol

5,5

—

2906 29 00

– – Andra

5,5

—

3

—

2,1

—

5,5

—

III. FENOLER OCH FENOLALKOHOLER SAMT HALO
GEN-, SULFO-, NITRO- OCH NITROSODERIVAT AV SÅ
DANA FÖRENINGAR

2907

Fenoler; fenolalkoholer:
– Monofenoler:

2907 11 00

– – Fenol (hydroxibensen) och salter av fenol

2907 12 00

– – Kresoler och salter av kresoler

2907 13 00

– – Oktylfenol, nonylfenol och deras isomerer; salter av dessa

föreningar
2907 15

– – Naftoler och salter av naftoler:

2907 15 10

– – – 1-naftol

Fri

—

2907 15 90

– – – Andra

5,5

—

2907 19

– – Andra:

2907 19 10

– – – Xylenoler och salter av xylenoler

2,1

—

2907 19 90

– – – Andra

5,5

—

– Polyfenoler; fenolalkoholer:

2907 21 00

– – Resorcinol och salter av resorcinol

5,5

—

2907 22 00

– – Hydrokinon (kinol) och salter av hydrokinon

5,5

—

2907 23 00

– – 4,4′-isopropylidendifenol (bisfenol A, difenylolpropan) och

5,5

—

5,5

—

salter av denna förening
2907 29 00

– – Andra

2908

Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av fenoler eller fe
nolalkoholer:
– Derivat innehållande enbart halogensubstituenter samt salter

av sådana derivat:
2908 11 00

– – Pentaklorfenol (ISO)

5,5

—

2908 19 00

– – Andra

5,5

—

5,5

—

5,5

—

– Andra slag:

2908 91 00

– – Dinoseb (ISO) och salter av dinoseb

2908 92 00

– – 4,6-dinitro-o-kresoler (DNOC (ISO)) och salter av 4,6-di

nitro-o-kresoler
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5,5

—

5,5

—

2908 99 00

– – Andra

IV. ETRAR, ALKOHOLPEROXIDER, ETERPEROXIDER,
KETONPEROXIDER, EPOXIDER MED TRE ATOMER I
RINGEN, ACETALER OCH HEMIACETALER SAMT HA
LOGEN-, SULFO-, NITRO- OCH NITROSODERIVAT AV
SÅDANA FÖRENINGAR

2909

Etrar, eteralkoholer, eterfenoler, eteralkoholfenoler, alkoholpe
roxider, eterperoxider, ketonperoxider (även inte kemiskt de
finierade) samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av
sådana föreningar:
– Acykliska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderi

vat av sådana etrar:
2909 11 00

– – Dietyleter

2909 19

– – Andra:

2909 19 10

– – – Tert-butyl(etyl)eter (etyl(tert-butyl)eter, ETBE)

5,5

—

2909 19 90

– – – Andra

5,5

—

2909 20 00

– Cyklan-, cyklen- och cykloterpenetrar samt halogen-, sulfo-,

5,5

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

nitro- och nitrosoderivat av sådana etrar
2909 30

– Aromatiska etrar samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosode

rivat av sådana etrar:
2909 30 10

– – Difenyleter
– – Derivat som halogenerats enbart med brom:

2909 30 31

– – – Pentabromodifenyleter;

1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabro

mofenoxi)bensen
2909 30 35

– – – 1,2-bis(2,4,6-tribromofenoxi)etan avsedd att användas vid till

verkning av akrylnitril-butadien-styren (ABS) (1)
2909 30 38

– – – Andra

5,5

—

2909 30 90

– – Andra

5,5

—

– Eteralkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat

av eteralkoholer:
2909 41 00

– – 2,2′-oxidietanol (dietylenglykol, digol)

5,5

—

2909 43 00

– – Monobutyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol

5,5

—

2909 44 00

– – Andra monoalkyletrar av etylenglykol eller dietylenglykol

5,5

—

2909 49

– – Andra:

2909 49 11

– – – 2-(2-kloretoxi)etanol

Fri

—

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 271
▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

5,5

—

5,5

—

5,5

—

2909 49 80

– – – Andra

2909 50 00

– Eterfenoler, eteralkoholfenoler samt halogen-, sulfo-, nitro-

och nitrosoderivat av sådana föreningar
2909 60 00

– Alkoholperoxider, eterperoxider, ketonperoxider samt halo

gen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar
2910

Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar med tre
atomer i ringen samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat
av sådana föreningar:

2910 10 00

– Oxiran (etylenoxid)

5,5

—

2910 20 00

– Metyloxiran (propylenoxid)

5,5

—

2910 30 00

– 1-klor-2,3-epoxipropan (epiklorhydrin)

5,5

—

2910 40 00

– Dieldrin (ISO, INN)

5,5

—

2910 50 00

– Endrin (ISO)

5,5

—

2910 90 00

– Andra slag

5,5

—

2911 00 00

Acetaler och hemiacetaler, även med annan syrefunktion, samt
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

5

—

V. FÖRENINGAR MED ALDEHYDFUNKTION

2912

Aldehyder, även med annan syrefunktion; cykliska polymerer
av aldehyder; paraformaldehyd:
– Acykliska aldehyder utan annan syrefunktion:

2912 11 00

– – Metanal (formaldehyd)

5,5

—

2912 12 00

– – Etanal (acetaldehyd)

5,5

—

2912 19 00

– – Andra slag

5,5

—

– Cykliska aldehyder utan annan syrefunktion:

2912 21 00

– – Bensaldehyd

5,5

—

2912 29 00

– – Andra

5,5

—

– Aldehydalkoholer, aldehydetrar, aldehydfenoler och aldehy

der med annan syrefunktion:
2912 41 00

– – Vanillin (4-hydroxi-3-metoxibensaldehyd)

5,5

—

2912 42 00

– – Etylvanillin (3-etoxi-4-hydroxibensaldehyd)

5,5

—

2912 49 00

– – Andra

5,5

—

2912 50 00

– Cykliska polymerer av aldehyder

5,5

—

2912 60 00

– Paraformaldehyd

5,5

—

2913 00 00

Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av produkter enligt
nr 2912

5,5

—
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VI. FÖRENINGAR MED KETON- ELLER KINONFUNK
TION

2914

Ketoner och kinoner, även med annan syrefunktion, samt ha
logen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar:
– Acykliska ketoner utan annan syrefunktion:

2914 11 00

– – Aceton

5,5

—

2914 12 00

– – Butanon (etylmetylketon)

5,5

—

2914 13 00

– – 4-metylpentan-2-on (metylisobutylketon)

5,5

—

2914 19

– – Andra:

2914 19 10

– – – 5-metylhexan-2-on

Fri

—

2914 19 90

– – – Andra

5,5

—

– Cyklan-, cyklen- och cykloterpenketoner utan annan syre

funktion:
2914 22 00

– – Cyklohexanon och metylcyklohexanoner

5,5

—

2914 23 00

– – Jononer och metyljononer

5,5

—

2914 29 00

– – Andra

5,5

—

– Aromatiska ketoner utan annan syrefunktion:

2914 31 00

– – Fenylaceton (fenylpropan-2-on)

5,5

—

2914 39 00

– – Andra

5,5

—

2914 40

– Ketonalkoholer och ketonaldehyder:

2914 40 10

– – 4-hydroxi-4-metylpentan-2-on (diacetonalkohol)

5,5

—

2914 40 90

– – Andra

3

—

2914 50 00

– Ketonfenoler och ketoner med annan syrefunktion

5,5

—

– Kinoner:

2914 61 00

– – Antrakinon

5,5

—

2914 62 00

– – Koenzym Q10 (ubidekarenon (INN))

5,5

—

2914 69

– – Andra:

2914 69 10

– – – 1,4-naftokinon

Fri

—

2914 69 80

– – – Andra

5,5

—

– Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat:

2914 71 00

– – Klordekon (ISO)

5,5

—

2914 79 00

– – Andra

5,5

—
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VII. KARBOXYLSYROR OCH DERAS ANHYDRIDER,
HALOGENIDER, PEROXIDER OCH PEROXISYROR
SAMT HALOGEN-, SULFO-, NITRO- OCH NITROSODE
RIVAT AV SÅDANA FÖRENINGAR

2915

Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider,
halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitrooch nitrosoderivat av sådana föreningar:
– Myrsyra samt salter och estrar av myrsyra:

2915 11 00

– – Myrsyra

5,5

—

2915 12 00

– – Salter av myrsyra

5,5

—

2915 13 00

– – Estrar av myrsyra

5,5

—

– Ättiksyra och salter av ättiksyra; ättiksyraanhydrid:

2915 21 00

– – Ättiksyra

5,5

—

2915 24 00

– – Ättiksyraanhydrid

5,5

—

2915 29 00

– – Andra

5,5

—

– Estrar av ättiksyra:

2915 31 00

– – Etylacetat

5,5

—

2915 32 00

– – Vinylacetat

5,5

—

2915 33 00

– – n-butylacetat

5,5

—

2915 36 00

– – Acetat av dinoseb (ISO)

5,5

—

2915 39 00

– – Andra

5,5

—

2915 40 00

– Mono-, di- och triklorättiksyra samt salter och estrar av

5,5

—

4,2

—

dessa syror
2915 50 00

– Propionsyra samt salter och estrar av propionsyra

2915 60

– Butansyror och pentansyror samt salter och estrar av dessa

syror:
– – Butansyror samt salter och estrar av butansyror:

2915 60 11

– – – 1-isopropyl-2,2-dimetyltrimetylendiisobutyrat

Fri

—

2915 60 19

– – – Andra

5,5

—

2915 60 90

– – Pentansyror samt salter och estrar av pentansyror

5,5

—

2915 70

– Palmitinsyra och stearinsyra samt salter och estrar av dessa

syror:
2915 70 40

– – Palmitinsyra samt salter och estrar av palmitinsyra

5,5

—

2915 70 50

– – Stearinsyra samt salter och estrar av stearinsyra

5,5

—

2915 90

– Andra slag:

2915 90 30

– – Laurinsyra samt salter och estrar av laurinsyra

5,5

—

2915 90 70

– – Andra

5,5

—

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 274
▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

2916

Omättade acykliska monokarboxylsyror, cykliska monokar
boxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider
och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av
sådana föreningar:
– Omättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydri

der, halogenider, peroxider och peroxisyror; derivat av så
dana föreningar:
2916 11 00

– – Akrylsyra och salter av akrylsyra

6,5

—

2916 12 00

– – Estrar av akrylsyra

6,5

—

2916 13 00

– – Metakrylsyra och salter av metakrylsyra

6,5

—

2916 14 00

– – Estrar av metakrylsyra

6,5

—

2916 15 00

– – Oljesyra, linolsyra och linolensyra samt salter och estrar av

6,5

—

6,5

—

dessa syror
2916 16 00

– – Binapakryl (ISO)

2916 19

– – Andra:

2916 19 10

– – – Undecylensyror samt salter och estrar av undecylensyror

5,9

—

2916 19 40

– – – Krotonsyra

Fri

—

2916 19 95

– – – Andra

6,5

—

2916 20 00

– Cyklan-, cyklen- och cykloterpenmonokarboxylsyror samt

6,5

—

deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror;
derivat av sådana föreningar
– Aromatiska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, ha

logenider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana för
eningar:
2916 31 00

– – Bensoesyra samt salter och estrar av bensoesyra

6,5

—

2916 32 00

– – Bensoylperoxid och bensoylklorid

6,5

—

2916 34 00

– – Fenylättiksyra och salter av fenylättiksyra

Fri

—

2916 39

– – Andra:

2916 39 10

– – – Estrar av fenylättiksyra

Fri

—

2916 39 90

– – – Andra

6,5

—

2917

Polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, perox
ider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat
av sådana föreningar:
– Acykliska polykarboxylsyror samt deras anhydrider, haloge

nider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana för
eningar:
2917 11 00

– – Oxalsyra samt salter och estrar av oxalsyra

6,5

—

2917 12 00

– – Adipinsyra samt salter och estrar av adipinsyra

6,5

—

2917 13

– – Azelainsyra och sebacinsyra samt salter och estrar av dessa

Fri

—

6

—

6,5

—

syror:
2917 13 10

– – – Sebacinsyra

2917 13 90

– – – Andra

2917 14 00

– – Maleinsyraanhydrid
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6,5

—

6,3

—

6,3

—

6

—

2917 19

– – Andra:

2917 19 10

– – – Malonsyra samt salter och estrar av malonsyra

2917 19 20

– – – Etan-1,2-dikarboxylsyra eller butandisyra (bärnstenssyra) med

en biobaserad (1) kolhalt på 100 viktprocent
2917 19 80

– – – Andra

2917 20 00

– Cyklan-, cyklen- och cykloterpenpolykarboxylsyror samt de

ras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; de
rivat av sådana föreningar
– Aromatiska polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halo

genider, peroxider och peroxisyror; derivat av sådana för
eningar:
2917 32 00

– – Dioktylortoftalater

6,5

—

2917 33 00

– – Dinonylortoftalater och didecylortoftalater

6,5

—

2917 34 00

– – Andra estrar av ortoftalsyra

6,5

—

2917 35 00

– – Ftalsyraanhydrid

6,5

—

2917 36 00

– – Tereftalsyra och salter av tereftalsyra

6,5

—

2917 37 00

– – Dimetyltereftalat

6,5

—

2917 39

– – Andra:

2917 39 20

– – – Ester eller anhydrid av tetrabromftalsyra; bensen-1,2,4-trikar

Fri

—

6,5

—

boxylsyra; isoftaloyldiklorid, innehållande högst 0,8 viktpro
cent tereftaloyldiklorid; naftalen-1,4,5,8-tetrakarboxylsyra; tet
raklorftalsyraanhydrid; natrium-3,5-bis(metoxikarbonyl)ben
sensulfonat
2917 39 95

– – – Andra

2918

Karboxylsyror med annan syrefunktion samt deras anhydri
der, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-,
nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar:
– Karboxylsyror med alkoholfunktion men utan annan syre

funktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och
peroxisyror; derivat av sådana föreningar:
2918 11 00

– – Mjölksyra samt salter och estrar av mjölksyra

6,5

—

2918 12 00

– – Vinsyra

6,5

—

2918 13 00

– – Salter och estrar av vinsyra

6,5

—

2918 14 00

– – Citronsyra

6,5

—

2918 15 00

– – Salter och estrar av citronsyra

6,5

—

2918 16 00

– – Glukonsyra samt salter och estrar av glukonsyra

6,5

—

2918 17 00

– – 2,2-difenyl-2-hydroxiättiksyra (bensilsyra)

6,5

—

2918 18 00

– – Klorbensilat (ISO)

6,5

—

(1) Definition enligt standarden EN 16575.
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6,3

—

2918 19

– – Andra slag:

2918 19 30

– – – Cholsyra och 3α,12α-dihydroxi-5β-cholan-24-syra (desoxi

cholsyra) samt salter och estrar av dessa syror
2918 19 40

– – – 2,2-bis(hydroximetyl)propionsyra

Fri

—

2918 19 98

– – – Andra

6,5

—

6,5

—

6,5

—

– Karboxylsyror med fenolfunktion men utan annan syrefunk

tion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och pe
roxisyror; derivat av sådana föreningar:
2918 21 00

– – Salicylsyra och salter av salicylsyra

2918 22 00

– – o-acetylsalicylsyra samt salter och estrar av o-acetylsalicyl

syra
2918 23 00

– – Andra estrar av salicylsyra samt salter av sådana estrar

6,5

—

2918 29 00

– – Andra slag

6,5

—

2918 30 00

– Karboxylsyror med aldehyd- eller ketonfunktion men utan

6,5

—

6,5

—

annan syrefunktion samt deras anhydrider, halogenider, pe
roxider och peroxisyror; derivat av sådana föreningar
– Andra slag:

2918 91 00

– – 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorfenoxiättiksyra) samt salter och

estrar av denna förening
2918 99

– – Andra:

2918 99 40

– – – 2,6-dimetoxibensoesyra; dikamba (ISO); natriumfenoxiacetat

Fri

—

2918 99 90

– – – Andra

6,5

—

VIII. ESTRAR AV OORGANISKA SYROR AV ICKEME
TALLER OCH DERAS SALTER SAMT HALOGEN-, SUL
FO-, NITRO- OCH NITROSODERIVAT AV SÅDANA
FÖRENINGAR

2919

Estrar av fosforsyra och deras salter, inbegripet laktofosfater;
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana förening
ar:

2919 10 00

– Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat

6,5

—

2919 90 00

– Andra

6,5

—

2920

Estrar av andra oorganiska syror av ickemetaller (med un
dantag av estrar av hydrogenhalogenider) och deras salter;
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana förening
ar:
– Estrar av tiofosforsyra (fosfortioater) och deras salter; halo

gen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar:
2920 11 00

– – Paration (ISO) och parationmetyl (ISO) (metylparation)

6,5

—

2920 19 00

– – Andra

6,5

—

– Fosfitestrar och deras salter; halogen-, sulfo-, nitro- och nit

rosoderivat av sådana föreningar:
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2920 21 00

– – Dimetylfosfit

6,5

—

2920 22 00

– – Dietylfosfit

6,5

—

2920 23 00

– – Trimetylfosfit

6,5

—

2920 24 00

– – Trietylfosfit

6,5

—

2920 29 00

– – Andra

6,5

—

2920 30 00

– Endosulfan (ISO)

6,5

—

2920 90

– Andra slag:

2920 90 10

– – Estrar av svavelsyra eller kolsyra och deras salter samt halo

6,5

—

6,5

—

gen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar
2920 90 70

– – Andra

IX. FÖRENINGAR MED KVÄVEFUNKTION

2921

Föreningar med aminofunktion:
– Acykliska monoaminer och derivat av sådana aminer; salter

av sådana föreningar:
2921 11 00

– – Mono-, di- och trimetylamin samt salter av dessa aminer

6,5

kg met.am.

2921 12 00

– – 2-(N,N-dimetylamino)etylkloridhydroklorid

6,5

—

2921 13 00

– – 2-(N,N-dietylamino)etylkloridhydroklorid

6,5

—

2921 14 00

– – 2-(N,N-diisopropylamino)etylkloridhydroklorid

6,5

—

2921 19

– – Andra:

2921 19 40

– – – 1,1,3,3-tetrametylbutylamin

Fri

—

2921 19 50

– – – Dietylamin och salter av dietylamin

5,7

—

2921 19 99

– – – Andra

6,5

—

6

—

6,5

—

6

—

6,3

—

– Acykliska polyaminer och derivat av sådana aminer; salter

av sådana föreningar:
2921 21 00

– – Etylendiamin och salter av etylendiamin

2921 22 00

– – Hexametylendiamin och salter av hexametylendiamin

2921 29 00

– – Andra

2921 30

– Mono- och polyaminer av cyklaner, cyklener och cykloterpe

ner samt derivat av sådana aminer; salter av sådana för
eningar:
2921 30 10

– – Cyklohexylamin och cyklohexyldimetylamin samt salter av

dessa föreningar
2921 30 91

– – Cyklohex-1,3-ylendiamin (1,3-diaminocyklohexan)

Fri

—

2921 30 99

– – Andra

6,5

—

– Aromatiska monoaminer och derivat av sådana aminer; sal

ter av sådana föreningar:
2921 41 00

– – Anilin och salter av anilin

6,5

—

2921 42 00

– – Anilinderivat och salter av anilinderivat

6,5

—
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6,5

—

6,5

—

6,5

—

Fri

—

6,5

—

Fri

—

2921 43 00

– – Toluidiner och derivat av toluidiner; salter av dessa för

eningar
2921 44 00

– – Difenylamin och derivat av difenylamin; salter av dessa

föreningar
2921 45 00

– – 1-naftylamin (α-naftylamin), 2-naftylamin (β-naftylamin)

och derivat av dessa aminer; salter av dessa föreningar
2921 46 00

– – Amfetamin (INN), bensfetamin (INN), dexamfetamin (INN),

etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN),
levamfetamin (INN), mefenorex (INN) och fentermin (INN);
salter av sådana föreningar
2921 49 00

– – Andra slag
– Aromatiska polyaminer och derivat av sådana aminer; salter

av sådana föreningar:
2921 51

– – o-, m- och p-fenylendiamin, tolylendiaminer samt derivat av

dessa aminer; salter av dessa föreningar:
– – – o-, m- och p-fenylendiamin, tolylendiaminer samt halogen-,

sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av dessa aminer; salter av
dessa föreningar:
2921 51 11

– – – – m-fenylendiamin med en renhetsgrad av minst 99 vikt
procent, innehållande:
— högst 1 viktprocent vatten,
— högst 200 mg/kg o-fenylendiamin och
— högst 450 mg/kg p-fenylendiamin

2921 51 19

– – – – Andra

6,5

—

2921 51 90

– – – Andra

6,5

—

2921 59

– – Andra slag:

2921 59 50

– – – m-fenylenbis(metylamin);

Fri

—

6,5

—

2,2′-dikloro-4,4′-metylendianilin;
4,4′-bi-o-toluidin; 1,8-naftylendiamin

2921 59 90

– – – Andra

2922

Aminoföreningar med syrefunktion:
– Aminoalkoholer, andra än sådana som har mer än ett slags

syrefunktion, samt deras etrar och estrar; salter av sådana
föreningar:
2922 11 00

– – Monoetanolamin och salter av monoetanolamin

6,5

—

2922 12 00

– – Dietanolamin och salter av dietanolamin

6,5

—

2922 14 00

– – Dextropropoxifen (INN) och salter av dextropropoxifen

Fri

—

2922 15 00

– – Trietanolamin

6,5

—

2922 16 00

– – Dietanolammoniumperfluoroktansulfonat

6,5

—

2922 17 00

– – Metyldietanolamin och etyldietanolamin

6,5

—

2922 18 00

– – 2-(N,N-diisopropylamino)etanol

6,5

—
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6,5

—

2922 19 00

– – Andra
– Aminonaftoler och andra aminofenoler, andra än sådana

som har mer än ett slags syrefunktion, samt deras etrar
och estrar; salter av sådana föreningar:
2922 21 00

– – Aminohydroxinaftalensulfonsyror och salter av dessa syror

6,5

—

2922 29 00

– – Andra

6,5

—

Fri

—

6,5

—

– Aminoaldehyder, aminoketoner och aminokinoner, andra än

sådana som har mer än ett slags syrefunktion; salter av
sådana föreningar:
2922 31 00
2922 39 00

– – Amfepramon

(INN), metadon (INN) och normetadon
(INN); salter av sådana föreningar

– – Andra
– Aminosyror, andra än sådana som har mer än ett slags sy

refunktion och deras estrar; salter av sådana föreningar:
2922 41 00

– – Lysin och estrar av lysin; salter av dessa föreningar

6,3

—

2922 42 00

– – Glutaminsyra och salter av glutaminsyra

6,5

—

2922 43 00

– – Antranilsyra och salter av antranilsyra

6,5

—

2922 44 00

– – Tilidin (INN) och salter av tilidin

Fri

—

2922 49

– – Andra:

2922 49 20

– – – ß-alanin

Fri

—

2922 49 85

– – – Andra

6,5

—

2922 50 00

– Aminoalkoholfenoler, aminosyrafenoler och andra aminoför

6,5

—

eningar med syrefunktion
2923

Kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider; leci
tiner och andra fosfoaminolipider, även inte kemiskt definie
rade:

2923 10 00

– Kolin och salter av kolin

6,5

—

2923 20 00

– Lecitiner och andra fosfoaminolipider

5,7

—

2923 30 00

– Tetraetylammoniumperfluoroktansulfonat

6,5

—

2923 40 00

– Didecyldimetylammoniumperfluoroktansulfonat

6,5

—

2923 90 00

– Andra slag

6,5

—

2924

Föreningar med karboxamidfunktion; föreningar av kolsyra
med amidfunktion:

Fri

—

6,5

—

6,5

—

– Acykliska amider (inbegripet acykliska karbamater) och de

rivat av dessa amider; salter av sådana föreningar:
2924 11 00

– – Meprobamat (INN)

2924 12 00

– – Fluoracetamid (ISO), monokrotofos (ISO) och fosfamidon

(ISO)
2924 19 00

– – Andra

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 280
▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

6,5

—

6,5

—

– Cykliska amider (inbegripet cykliska karbamater) och deri

vat av dessa amider; salter av sådana föreningar:
2924 21 00

– – Ureiner och derivat av ureiner; salter av sådana föreningar

2924 23 00

– – 2-acetamidobensoesyra (N-acetylantranilsyra) och salter av

2-acetamidobensoesyra
2924 24 00

– – Etinamat (INN)

Fri

—

2924 25 00

– – Alaklor (ISO)

6,5

—

2924 29

– – Andra:

2924 29 10

– – – Lidocain (INN)

Fri

—

2924 29 70

– – – Andra

6,5

—

2925

Föreningar med karboximidfunktion (inbegripet sackarin och
dess salter) och föreningar med iminofunktion:
– Imider och imidderivat; salter av dessa föreningar:

2925 11 00

– – Sackarin och salter av sackarin

6,5

—

2925 12 00

– – Glutetimid (INN)

Fri

—

2925 19

– – Andra:

2925 19 20

– – – 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-oktabrom-N,N′-etylendiftalimid; N,N′-etylen

Fri

—

6,5

—

bis(4,5-dibromohexahydro-3,6-metanftalimid)
2925 19 95

– – – Andra
– Iminer och iminderivat; salter av dessa föreningar:

2925 21 00

– – Klordimeform (ISO)

6,5

—

2925 29 00

– – Andra

6,5

—

2926

Föreningar med nitrilfunktion:

2926 10 00

– Akrylnitril

6,5

—

2926 20 00

– 1-cyanoguanidin (dicyandiamid)

6,5

—

2926 30 00

– Fenproporex (INN) och salter av fenproporex; metadon

6,5

—

6,5

—

6

—

(INN) intermediärt (4-cyan-2-dimetylamin-4,4-difenylbutan)
2926 40 00

– alfa-fenylacetoacetonitril

2926 90

– Andra slag:

2926 90 20

– – Isoftalonitril

2926 90 70

– – Andra

6,5

—

2927 00 00

Diazo-, azo- och azoxiföreningar

6,5

—

2928 00

Organiska derivat av hydrazin eller hydroxylamin:

2928 00 10

– N,N-bis(2-metoxietyl)hydroxylamin

Fri

—

2928 00 90

– Andra

6,5

—

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 281
▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

2929

Föreningar med annan kvävefunktion:

2929 10 00

– Isocyanater

6,5

—

2929 90 00

– Andra slag

6,5

—

X. METALLORGANISKA FÖRENINGAR OCH ORGA
NISKA FÖRENINGAR AV ICKEMETALLER, HETERO
CYKLISKA FÖRENINGAR, NUKLEINSYROR OCH SAL
TER AV NUKLEINSYROR SAMT SULFONAMIDER

2930

Svavelorganiska föreningar:

2930 20 00

– Tiokarbamater och ditiokarbamater

6,5

—

2930 30 00

– Mono-, di- och tetrasulfider av tiuram

6,5

—

2930 40

– Metionin:

2930 40 10

– – Metionin (INN)

Fri

—

2930 40 90

– – Andra

6,5

—

2930 60 00

– 2-(N,N-dietylamino)etantiol

6,5

—

2930 70 00

– Bis(2-hydroxietyl)sulfid(tiodiglykol (INN))

6,5

—

2930 80 00

– Aldikarb (ISO), kaptafol (ISO) och metamidofos (ISO)

6,5

—

2930 90

– Andra slag:

2930 90 13

– – Cystein och cystin

6,5

—

2930 90 16

– – Derivat av cystein eller cystin

6,5

—

2930 90 30

– – DL-2-hydroxi-4-(metyltio)butyralsyra

Fri

—

2930 90 40

– – 2,2′-tiodietylbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propionat]

Fri

—

2930 90 50

– – Blandning av isomerer av 4-metyl-2,6-bis(metyltio)-m-fenylen

Fri

—

6,5

—

diamin och 2-metyl-4,6-bis(metyltio)-m-fenylendiamin
2930 90 98

– – Andra

2931

Andra organiska-oorganiska föreningar:

2931 10 00

– Tetrametylbly och tetraetylbly

6,5

—

2931 20 00

– Tributyltennföreningar

6,5

—

– Andra organiska fosforderivat:

2931 31 00

– – Dimetylmetylfosfonat

6,5

—

2931 32 00

– – Dimetylpropylfosfonat

6,5

—

2931 33 00

– – Dietyletylfosfonat

6,5

—

2931 34 00

– – Natrium-3-(trihydroxisilyl)propylmetylfosfonat

6,5

—

2931 35 00

– – 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosfinan-2,4,6-trioxid

6,5

—

2931 36 00

– – (5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)metyl-metyl-

6,5

—

metylfosfonat
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6,5

—

6,5

—

2931 37 00

– – Bis[(5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)metyl]-

metylfosfonat
2931 38 00

– – Salt av metylfosfonsyra och (aminoiminometyl)urea (1 : 1)

2931 39

– – Andra:

2931 39 20

– – – Metylfosfonoyldifluorid (metylfosfonsyradifluorid)

6,5

—

2931 39 30

– – – Metylfosfonoyldiklorid (metylfosfonsyradiklorid)

6,5

—

2931 39 50

– – – Etidronsyra (INN) (1-hydroxietan-1,1-difosfonsyra) och salter

6,5

—

6,5

—

av etidronsyra
2931 39 60

– – – (Nitrilotrimetandiyl)tris(fosfonsyra), {etan-1,2-diylbis[nitrilo

bis(metylen)]}tetrakis(fosfonsyra),
[(bis{2-[bis(fosfonome
tyl)amino]etyl}amino)metyl]fosfonsyra, {hexan-1,6-diylbis[
nitrilobis(metylen)]}tetrakis(fosfonsyra), {[(2-hydroxietyl)imi
no]bis(metylen)}bis(fosfonsyra), och [(bis{6-[bis(fosfonome
tyl)amino]hexyl}amino)metyl]fosfonsyra; salter av sådana
föreningar
2931 39 90

– – – Andra

6,5

—

2931 90 00

– Andra

6,5

—

2932

Heterocykliska föreningar med enbart syre som heteroa
tom(er):
– Föreningar med en icke kondenserad furanring (även hydro

generad) i sin struktur:
2932 11 00

– – Tetrahydrofuran

6,5

—

2932 12 00

– – 2-furaldehyd (furfuraldehyd)

6,5

—

2932 13 00

– – Furfurylalkohol och tetrahydrofurfurylalkohol

6,5

—

2932 14 00

– – Sukralos

6,5

—

2932 19 00

– – Andra

6,5

—

2932 20

– Laktoner:

2932 20 10

– – Fenolftalein;

Fri

—

1-hydroxi-4-[1-(4-hydroxi-3-metoxikarbonyl-1naftyl)-3-oxo-1H,3H-benso[de]isokromen-1-yl]-6-oktadecyloxi2-naftylsyra; 3′-kloro-6′-cyklohexylaminospiro[isobensofuran1(3H),9′-xanten]-3-on; 6′-(N-etyl-p-toluidino)-2′-metylspiro[iso
bensofuran-1(3H),9′-xanten]-3-on; metyl-6-dokosyloxi-1-hyd
roxi-4-[1-(4-hydroxi-3-metyl-1-fenantryl)-3-oxo-1H,3H-naf
to(1,8-cd)pyran-1-yl]naftalen-2-karboxylat

2932 20 20

– – gamma-butyrolakton

6,5

—

2932 20 90

– – Andra

6,5

—

– Andra slag:

2932 91 00

– – Isosafrol

6,5

—

2932 92 00

– – 1-(1,3-bensoedioxol-5-yl)propan-2-on

6,5

—

2932 93 00

– – Piperonal

6,5

—
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2932 94 00

– – Safrol

6,5

—

2932 95 00

– – Tetrahydrocannabinoler (alla isomerer)

6,5

—

2932 99 00

– – Andra

6,5

—

2933

Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroa
tom(er):
– Föreningar med en icke kondenserad pyrazolring (även hyd

rogenerad) i sin struktur:
2933 11

– – Fenazon (antipyrin) och derivat av fenazon:

2933 11 10

– – – Propyfenazon (INN)

Fri

—

2933 11 90

– – – Andra

6,5

—

2933 19

– – Andra:

2933 19 10

– – – Fenylbutazon (INN)

Fri

—

2933 19 90

– – – Andra

6,5

—

6,5

—

Fri

—

6,5

—

– Föreningar med en icke kondenserad imidazolring (även

hydrogenerad) i sin struktur:
2933 21 00

– – Hydantoin och derivat av hydantoin

2933 29

– – Andra:

2933 29 10

– – – Nafazolinhydroklorid (INNM) och nafazolinnitrat (INNM);

fentolamin (INN); tolazolinhydroklorid (INNM)
2933 29 90

– – – Andra
– Föreningar med en icke kondenserad pyridinring (även hyd

rogenerad) i sin struktur:
2933 31 00

– – Pyridin och salter av pyridin

5,3

—

2933 32 00

– – Piperidin och salter av piperidin

6,5

—

2933 33 00

– – Alfentanil (INN), anileridin (INN), besitramid (INN), bro

6,5

—

Fri

—

mazepam (INN), difenoxin (INN), difenoxylat (INN), dipi
panon (INN), fentanyl (INN), ketobemidon (INN), metylfe
nidat (INN), pentazocin (INN), petidin (INN), petidin (INN)
intermediärt A, fencyclidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN),
pipradol (INN), piritramid (INN), propiram (INN) och tri
meperidin (INN); salter av sådana föreningar
2933 39

– – Andra:

2933 39 10

– – – Iproniazid (INN); ketobemidonhydroklorid (INNM); pyridos

tigminbromid (INN)
2933 39 20

– – – 2,3,5,6-tetraklorpyridin

Fri

—

2933 39 25

– – – 3,6-diklorpyridin-2-karboxylsyra

Fri

—

2933 39 35

– – – 2-hydroxietylammonium-3,6-diklorpyridin-2-karboxylat

Fri

—

2933 39 40

– – – 2-butoxietyl(3,5,6-triklor-2-pyridyloxi)acetat

Fri

—
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Fri

—

4

—

2933 39 45

– – – 3,5-diklor-2,4,6-trifluorpyridin

2933 39 50

– – – Fluroxipyrmetylester (ISO)

2933 39 55

– – – 4-metylpyridin

Fri

—

2933 39 99

– – – Andra

6,5

—

Fri

—

– Föreningar med ett kinolinringsystem eller ett isokinolinring

system (även hydrogenerade) i sin struktur, inte vidare kon
denserade:
2933 41 00

– – Levorfanol (INN) och salter av levorfanol

2933 49

– – Andra:

2933 49 10

– – – Halogenderivat av kinolin; derivat av kinolinkarboxylsyra

5,5

—

2933 49 30

– – – Dextrometorfan (INN) och salter av dextrometorfan

Fri

—

2933 49 90

– – – Andra

6,5

—

6,5

—

Fri

—

6,5

—

6,5

—

Fri

—

– Föreningar med en pyrimidinring (även hydrogenerad) eller

en piperazinring i sin struktur:
2933 52 00

– – Malonylkarbamid (barbitursyra) och salter av malonylkar

bamid
2933 53

– – Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), bu

talbital (INN), butobarbital, cyklobarbital (INN), metylfeno
barbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN),
sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) och vinylbital
(INN); salter av dessa föreningar:
2933 53 10

– – – Fenobarbital (INN), barbital (INN) och salter av dessa för

eningar
2933 53 90

– – – Andra

2933 54 00

– – Andra derivat av malonylkarbamid (barbitursyra); salter

av dessa föreningar
2933 55 00

– – Loprazolam (INN), meklokvalon (INN), metakvalon (INN)

och zipeprol (INN); salter av dessa föreningar
2933 59

– – Andra:

2933 59 10

– – – Diazinon (ISO)

Fri

—

2933 59 20

– – – 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktan (trietylendiamin)

Fri

—

2933 59 95

– – – Andra

6,5

—

6,5

—

5,5

—

Fri

—

– Föreningar med en icke kondenserad triazinring (även hyd

rogenerad) i sin struktur:
2933 61 00

– – Melamin

2933 69

– – Andra:

2933 69 10

– – – Atrazin (ISO); propazin (ISO); simazin (ISO); hexahydro-

1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin (hexogen, trimetylentrinitramin)
2933 69 40

– – – Metenamin (INN) (hexametylentetramin); 2,6-di-tert-butyl-4-

[4,6-bis(oktyltio)-1,3,5-triazin-2-ylamino]fenol

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 285
▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

6,5

—

2933 69 80

– – – Andra
– Laktamer:

2933 71 00

– – 6-hexanlaktam (epsilon-kaprolaktam)

6,5

—

2933 72 00

– – Klobazam (INN) och metyprylon (INN)

Fri

—

2933 79 00

– – Andra

6,5

—

– Andra slag:

2933 91

– – Alprazolam

(INN), kamazepam (INN), klordiazepoxid
(INN), klonazepam (INN), klorazepat, delorazepam (INN),
diazepam (INN), estazolam (INN), etylloflazepat (INN), flu
diazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN),
halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN),
mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), ni
metazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN),
oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyro
valeron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) och
triazolam (INN); salter av dessa föreningar:

2933 91 10

– – – Klordiazepoxid (INN)

Fri

—

2933 91 90

– – – Andra

6,5

—

2933 92 00

– – Azinfosmetyl (ISO)

6,5

—

2933 99

– – Andra slag:

2933 99 20

– – – Indol, 3-metylindol (skatol), 6-allyl-6,7-dihydro-5H-diben

5,5

—

s[c,e]azepin (azapetin), fenindamin (INN) samt salter av dessa
föreningar; imipraminhydroklorid (INNM)
2933 99 50

– – – 2,4-di-tert-butyl-6-(5-klorbensotriazol-2-yl)fenol

Fri

—

2933 99 80

– – – Andra

6,5

—

2934

Nukleinsyror och salter av nukleinsyror, även inte kemiskt
definierade; andra heterocykliska föreningar:

2934 10 00

– Föreningar med en icke kondenserad tiazolring (även hydro

6,5

—

6,5

—

6,5

—

generad) i sin struktur
2934 20

– Föreningar med ett bensotiazolringsystem (även hydrogene

rat) i sin struktur, inte vidare kondenserade:
2934 20 20

– – Di(bensotiazol-2-yl)disulfid; bensotiazol-2-tiol (merkaptobenso

tiazol) och salter av denna förening
2934 20 80

– – Andra

2934 30

– Föreningar med ett fentiazinringsystem (även hydrogenerat)

i sin struktur, inte vidare kondenserade:
2934 30 10

– – Tietylperazin (INN); tioridazin (INN) och salter av tioridazin

Fri

—

2934 30 90

– – Andra

6,5

—
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Fri

—

Fri

—

6,5

—

– Andra slag:

2934 91 00

– – Aminorex (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN),

kloxazolam (INN), dextromoramid (INN), haloxazolam
(INN), ketazolam (INN), mesokarb (INN), oxazolam (INN),
pemolin (INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN) och
sufentanil (INN); salter av dessa föreningar
2934 99

– – Andra:

2934 99 60

– – – Klorprotixen (INN); tenalidin (INN) samt tartrater och malea

ter av tenalidin; furazolidon (INN); 7-aminocefalosporansyra;
salter och estrar av (6R,7R)-3-acetoximetyl-7-[(R)-2-formy
loxi-2-fenylacetamid]-8-oxo-5-tia-1-azabicyklo[4.2.0]okt-2en-2-karboxylsyra; 1-[2-(1,3-dioxan-2-yl)etyl]-2-metylpyrid
inbromid
2934 99 90

– – – Andra

2935

Sulfonamider:

2935 10 00

– N-metylperfluoroktansulfonamid

6,5

—

2935 20 00

– N-etylperfluoroktansulfonamid

6,5

—

2935 30 00

– N-etyl-N-(2-hydroxietyl)perfluoroktansulfonamid

6,5

—

2935 40 00

– N-(2-hydroxietyl)-N-metylperfluoroktansulfonamid

6,5

—

2935 50 00

– Andra perfluoroktansulfonamider

6,5

—

2935 90

– Andra:

2935 90 30

– – 3-{1-[7-(hexadekylsulfonylamino)-1H-indol-3-yl]-3-oxo-

Fri

—

6,5

—

1H,3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,N-dimetyl-1H-indol-7-sulfo
namid; metosulam (ISO)
2935 90 90

– – Andra

XI. PROVITAMINER, VITAMINER OCH HORMONER

2936

Provitaminer och vitaminer, naturliga eller syntetiskt repro
ducerade (inbegripet naturliga koncentrat), sådana derivat av
provitaminer eller vitaminer som används främst som vitami
ner samt blandningar av dessa ämnen med varandra, även i
lösning:
– Vitaminer och vitaminderivat, oblandade:

2936 21 00

– – Vitamin A och derivat av vitamin A

Fri

—

2936 22 00

– – Vitamin B1 och derivat av vitamin B1

Fri

—

2936 23 00

– – Vitamin B2 och derivat av vitamin B2

Fri

—

2936 24 00

– – D- och DL-pantotensyra (vitamin B3 och vitamin B5) samt

Fri

—

derivat av dessa vitaminer

2936 25 00

– – Vitamin B6 och derivat av vitamin B6

Fri

—

2936 26 00

– – Vitamin B12 och derivat av vitamin B12

Fri

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

2936 27 00

– – Vitamin C och derivat av vitamin C

Fri

—

2936 28 00

– – Vitamin E och derivat av vitamin E

Fri

—

2936 29 00

– – Andra vitaminer och vitaminderivat

Fri

—

2936 90 00

– Andra slag, inbegripet naturliga koncentrat

Fri

—

2937

Hormoner, prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener,
naturliga eller syntetiskt reproducerade; derivat och struk
turellt analoga ämnen därav, inbegripet kedjemodifierade po
lypeptider, använda främst som hormoner:

Fri

g

– Polypeptidhormoner, proteinhormoner och glykoproteinhor

moner, samt derivat och strukturella analoger av sådana
hormoner:
2937 11 00

– – Somatotropin, samt derivat och strukturella analoger av

somatotropin
2937 12 00

– – Insulin och salter av insulin

Fri

g

2937 19 00

– – Andra

Fri

g

Fri

g

– Binjurebarkhormoner samt derivat och strukturella analoger

av binjurebarkhormoner:
2937 21 00

– – Kortison, hydrokortison, prednison (dehydrokortison) och

prednisolon (dehydrohydrokortison)
2937 22 00

– – Halogenerade derivat av binjurebarkhormoner

Fri

g

2937 23 00

– – Östrogener och progestogener

Fri

g

2937 29 00

– – Andra

Fri

g

2937 50 00

– Prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener samt derivat

Fri

g

Fri

g

6,5

—

6

—

och strukturella analoger av sådana ämnen
2937 90 00

– Andra

XII. GLYKOSIDER OCH ALKALOIDER, NATURLIGA
ELLER SYNTETISKT REPRODUCERADE, SAMT SAL
TER, ETRAR, ESTRAR OCH ANDRA DERIVAT AV SÅ
DANA ÄMNEN

2938

Glykosider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt sal
ter, etrar, estrar och andra derivat av glykosider:

2938 10 00

– Rutin (rutosid) och rutinderivat

2938 90

– Andra slag:

2938 90 10

– – Digitalisglykosider

2938 90 30

– – Glycyrrhizinsyra och glycyrrhizater

5,7

—

2938 90 90

– – Andra

6,5

—

2939

Alkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt sal
ter, etrar, estrar och andra derivat av alkaloider:
– Opiumalkaloider och derivat av sådana alkaloider; salter av

sådana ämnen:
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

2939 11 00

– – Koncentrat av vallmohalm; buprenorfin (INN), kodein, di

hydrokodein (INN), etylmorfin, etorfin (INN), heroin, hyd
rokodon (INN), hydromorfon (INN), morfin, nikomorfin
(INN), oxykodon (INN), oxymorfon (INN), folkodin (INN),
tebakon (INN) och tebain; salter av sådana ämnen
2939 19 00

– – Andra

2939 20 00

– Kinabarkalkaloider och derivat av sådana alkaloider; salter

av sådana ämnen
2939 30 00

– Koffein och salter av koffein
– Efedriner och salter av efedriner:

2939 41 00

– – Efedrin och salter av efedrin

Fri

—

2939 42 00

– – Pseudoefedrin (INN) och salter av pseudoefedrin

Fri

—

2939 43 00

– – Katin (INN) och salter av katin

Fri

—

2939 44 00

– – Norefedrin och salter av norefedrin

Fri

—

2939 49 00

– – Andra

Fri

—

– Teofyllin och aminofyllin (teofyllinetylendiamin) samt derivat

av dessa alkaloider; salter av sådana ämnen:
2939 51 00

– – Fenetyllin (INN) och salter av fenetyllin

Fri

—

2939 59 00

– – Andra

Fri

—

– Alkaloider ur rågmjöldryga och derivat av sådana alkaloi

der; salter av sådana ämnen:
2939 61 00

– – Ergometrin (INN) och salter av ergometrin

Fri

—

2939 62 00

– – Ergotamin (INN) och salter av ergotamin

Fri

—

2939 63 00

– – Lysergsyra och salter av lysergsyra

Fri

—

2939 69 00

– – Andra

Fri

—

Fri

—

– Andra, av växtursprung:

2939 71 00

– – Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin (INN),

metamfetaminracemat; salter, estrar och andra derivat av
sådana ämnen
2939 79

– – Andra:

2939 79 10

– – – Nikotin och dess salter, etrar, estrar och andra derivat

Fri

—

2939 79 90

– – – Andra

Fri

—

2939 80 00

– Andra

Fri

—

6,5

—

XIII. ANDRA ORGANISKA FÖRENINGAR

2940 00 00

Sockerarter, kemiskt rena, andra än sackaros, laktos, maltos,
glukos och fruktos; sockeretrar, sockeracetaler och sockere
strar samt salter av sockeretrar, sockeracetaler eller sockere
strar, andra än produkter enligt nr 2937, 2938 och 2939
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sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

2941

Antibiotika:

2941 10 00

– Penicilliner samt penicillinderivat med penicillinsyrastruktur;

salter av dessa ämnen
2941 20

– Streptomyciner och streptomycinderivat; salter av dessa äm

nen:
2941 20 30

– – Dihydrostreptomycin, salter, estrar och hydrater därav

5,3

—

2941 20 80

– – Andra

Fri

—

2941 30 00

– Tetracykliner och tetracyklinderivat; salter av dessa ämnen

Fri

—

2941 40 00

– Kloramfenikol och kloramfenikolderivat; salter av dessa äm

Fri

—

nen
2941 50 00

– Erytromycin och erytromycinderivat; salter av dessa ämnen

Fri

—

2941 90 00

– Andra slag

Fri

—

2942 00 00

Andra organiska föreningar

6,5

—

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 290
▼B
KAPITEL 30
FARMACEUTISKA PRODUKTER
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte
a) födoämnen och drycker (t.ex. dietiska, berikade eller för diabetiker avsedda
födoämnen, näringstillskott, stärkande drycker och mineralvatten), andra än
näringslösningar för intravenös administration (avdelning IV),
b) preparat, t.ex. tabletter, tuggummin eller plåster (transdermala system),
avsedda att hjälpa rökare att sluta röka (nr 2106 eller 3824),
c) gips, bränd eller finmalen speciellt för dentalt bruk (nr 2520),
d) vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av sådana
oljor, lämpliga för medicinskt bruk (nr 3301),
e) preparat enligt nr 3303–3307, även om de har terapeutiska eller profylak
tiska egenskaper,
f) tvål och såpa samt andra produkter enligt nr 3401 med tillsats av medi
kamenter,
g) preparat på basis av gips, avsedda för dentalt bruk (nr 3407),
h) blodalbumin, inte berett för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk (nr 3502).
2. Med immunologiska produkter i nr 3002 förstås peptider och proteiner (andra
än varor enligt nr 2937) som är direkt involverade i regleringen av immuno
logiska processer, exempelvis monoklonala antikroppar (MABs), fragment av
antikroppar, konjugat av antikroppar, konjugat av fragment av antikroppar,
interleukiner, interferoner, kemokiner och vissa tumör nekrosis-faktorer
(TNF), tillväxtfaktorer, hematopoietiner och kolonistimulerande faktorer.
3. Vid tillämpning av nr 3003 och 3004 och anmärkning 4 d till detta kapitel ska
följande produkter anses som
a) oblandade
1) oblandade produkter lösta i vatten,
2) alla varor enligt kapitel 28 och 29,
3) enkla växtextrakter enligt nr 1302, endast standardiserade eller i lös
ning, oavsett lösningsmedlets art,
b) blandade
1) kolloidala lösningar och suspensioner (andra än kolloidalt svavel),
2) växtextrakter erhållna genom behandling av blandningar av vegetabi
liska material,
3) salter och koncentrat erhållna genom indunstning av naturligt mineral
vatten.
4. Nr 3006 ska tillämpas endast för följande produkter, vilka ska klassificeras
enligt detta nummer och inte enligt något annat nummer i tulltaxan:
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a) Steril katgut, liknande sterila suturmaterial för kirurgiskt bruk (inbegripet
sterila resorberbara trådar för kirurgiskt eller dentalt bruk) samt sterilt lim
för användning inom kirurgin för tillslutning av sår.
b) Steril laminaria och sterila laminariastift.
c) Sterila resorberbara blodstillande medel för kirurgiskt eller dentalt bruk;
sterila adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk, även resorberba
ra.
d) Strålningsabsorberande röntgenkontrastmedel samt diagnostiska reagens
för invärtes eller utvärtes bruk, som utgör oblandade produkter i avdelade
doser eller består av två eller flera ingredienser som har blandats med
varandra för sådant bruk.
e) Blodgrupperingsreagens.
f) Tandcement och andra tandfyllningsmedel; bencement.
g) Lådor, askar, etuier o.d. med utrustning för första förband.
h) Kemiska preventivmedel baserade på hormoner, på andra varor enligt nr
2937 eller på spermiedödande ämnen.
ij) Gelberedningar avsedda för användning i human- eller veterinärmedicin
som smörjmedel för kroppsdelar vid kirurgiska ingrepp eller kroppsunder
sökningar eller som kontaktmedel mellan kroppen och medicinska instru
ment.
k) Läkemedelsavfall, dvs. farmaceutiska produkter som är otjänliga för sitt
ursprungligen avsedda syfte, t.ex. på grund av sista förbrukningsdag.
l) Artiklar, igenkännliga för att användas för stomier, nämligen anatomiskt
utformade påsar för kolostomi, ileostomi och urostomi samt basplattor
(adhesive wafers or faceplates) till sådana påsar.

Anmärkningar till undernummer
1. För nr 3002 13 och 3002 14 ska följande behandlas:
a) Som oblandade produkter: rena produkter, även innehållande föroreningar.
b) Som produkter som har blandats:
1) Produkter nämnda i a ovan, lösta i vatten eller annat lösningsmedel.
2) Produkter nämnda i a och b.1 ovan, med tillsats av ett stabili
seringsmedel som är nödvändigt för konservering eller transport av
produkterna.
3) Produkter nämnda i a, b.1 och b.2 ovan, med annan tillsats.
2. Nr 3003 60 och 3004 60 omfattar medikamenter innehållande artemisinin
(INN) för oralt intag i kombination med andra farmaceutiska aktiva substan
ser, eller innehållande någon av följande aktiva substanser, även i kombina
tion med andra farmaceutiska aktiva substanser: amodiakin (INN), artelinsyra
eller dess salter, artenimol (INN), artemotil (INN), artemeter (INN), artesunat
(INN), klorokin (INN), dihydroartemisinin (INN), lumefantrin (INN), meflo
kin (INN), piperakin (INN), pyrimetamin (INN) eller sulfadoxin (INN).

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 292
▼B
Kompletterande anmärkning
1. Nr 3004 omfattar även örtmediciner och preparat baserade på följande verk
samma ämnen: vitaminer, mineraler, essentiella aminosyror eller fettsyror, i
förpackningar för försäljning i detaljhandeln. Dessa produkter klassificeras
enligt nr 3004 om det av etiketten, förpackningen eller den medföljande
bruksanvisningen framgår
a) för vilka specifika sjukdomar, åkommor eller symptom produkten är av
sedd att användas,
b) koncentrationen av de verksamma ämnen som ingår i produkten,
c) doseringsföreskrift, och
d) administrationssätt.
Detta nummer omfattar även homeopatika som uppfyller kriterierna enligt
ovannämnda punkterna a, c och d.
Vad gäller preparat baserade på vitaminer, mineraler, essentiella aminosyror
eller fettsyror ska halten av ett av dessa ämnen per rekommenderad daglig
dos enligt etiketten vara betydligt högre än det rekommenderade dagliga intag
som erfordras för att vidmakthålla hälsa eller välbefinnande.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

3001

Körtlar och andra organ för organoterapeutiskt bruk, torka
de, även pulveriserade; extrakter av körtlar eller andra organ
eller av deras sekret, för organoterapeutiskt bruk; heparin och
salter av heparin; andra ämnen och material från människor
eller djur, beredda för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk,
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

3001 20

– Extrakter av körtlar eller andra organ eller av deras sekret:

3001 20 10

– – Från människor

Fri

—

3001 20 90

– – Andra

Fri

—

3001 90

– Andra slag:

3001 90 20

– – Från människor

Fri

—

– – Andra:

3001 90 91

– – – Heparin och salter av heparin

Fri

—

3001 90 98

– – – Andra

Fri

—

3002

Människoblod; djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt
eller diagnostiskt bruk; immunsera, andra fraktioner av blod
och immunologiska produkter, även modifierade eller erhållna
genom biotekniska processer; vacciner, toxiner, kulturer av
mikroorganismer (med undantag av jäst) och liknande pro
dukter:

Fri

—

– Immunsera, andra fraktioner av blod och immunologiska

produkter, även modifierade eller erhållna genom biotek
niska processer:
3002 11 00

– – Testkit för malariadiagnostik
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Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

3002 12 00

– – Immunsera och andra fraktioner av blod

3002 13 00

– – Immunologiska produkter, oblandade, som inte föreligger i

avdelade doser eller i former eller förpackningar för för
säljning i detaljhandeln
3002 14 00

– – Immunologiska produkter, blandade, som inte föreligger i

avdelade doser eller i former eller förpackningar för för
säljning i detaljhandeln
3002 15 00

– – Immunologiska produkter som föreligger i avdelade doser

eller i former eller förpackningar för försäljning i detalj
handeln
3002 19 00

– – Andra

Fri

—

3002 20 00

– Vacciner för människor

Fri

—

3002 30 00

– Vacciner för djur

Fri

—

3002 90

– Andra slag:

3002 90 10

– – Människoblod

Fri

—

3002 90 30

– – Djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnostiskt

Fri

—

bruk
3002 90 50

– – Kulturer av mikroorganismer

Fri

—

3002 90 90

– – Andra

Fri

—

3003

Medikamenter (med undantag av varor enligt nr 3002, 3005
eller 3006) bestående av två eller flera beståndsdelar som har
blandats med varandra för terapeutiskt eller profylaktiskt
bruk men som inte föreligger i avdelade doser eller i former
eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln:

3003 10 00

– Innehållande penicilliner, penicillinderivat med penicillinsy

Fri

—

Fri

—

rastruktur, streptomyciner eller streptomycinderivat
3003 20 00

– Andra, innehållande antibiotika
– Andra, innehållande hormoner eller andra produkter enligt

nr 2937:
3003 31 00

– – Innehållande insulin

Fri

—

3003 39 00

– – Andra

Fri

—

– Andra, innehållande alkaloider eller derivat av alkaloider:

3003 41 00

– – Innehållande efedrin eller dess salter

Fri

—

3003 42 00

– – Innehållande pseudoefedrin (INN) eller dess salter

Fri

—

3003 43 00

– – Innehållande norefedrin eller dess salter

Fri

—

3003 49 00

– – Andra

Fri

—

3003 60 00

– Andra, innehållande aktiva substanser mot malaria som be

Fri

—

Fri

—

skrivs i anmärkning 2 till undernummer till detta kapitel
3003 90 00

– Andra slag
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

3004

Medikamenter (med undantag av varor enligt nr 3002, 3005
eller 3006) bestående av blandade eller oblandade produkter
för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, föreliggande i avde
lade doser (inbegripet doser i form av system för transdermal
administration) eller i former eller förpackningar för försälj
ning i detaljhandeln:

3004 10 00

– Innehållande penicilliner, penicillinderivat med penicillinsy

rastruktur, streptomyciner eller streptomycinderivat
3004 20 00

– Andra, innehållande antibiotika
– Andra, innehållande hormoner eller andra produkter enligt

nr 2937:
3004 31 00

– – Innehållande insulin

3004 32 00

– – Innehållande

3004 39 00

binjurebarkhormoner eller
strukturella analoger av dessa ämnen

derivat

eller

– – Andra
– Andra, innehållande alkaloider eller derivat av alkaloider:

3004 41 00

– – Innehållande efedrin eller dess salter

Fri

—

3004 42 00

– – Innehållande pseudoefedrin (INN) eller dess salter

Fri

—

3004 43 00

– – Innehållande norefedrin eller dess salter

Fri

—

3004 49 00

– – Andra

Fri

—

3004 50 00

– Andra, innehållande vitaminer eller andra produkter enligt

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

nr 2936
3004 60 00

– Andra, innehållande aktiva substanser mot malaria som be

skrivs i anmärkning 2 till undernummer till detta kapitel
3004 90 00

– Andra slag

3005

Vadd, förbandsgas, bindor och liknande artiklar (t.ex. färdiga
förband, häftplåster och kataplasmer), impregnerade eller
överdragna med farmaceutiska ämnen eller föreliggande i for
mer eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln för
medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt ändamål:

3005 10 00

– Häftplåster och andra artiklar belagda med ett häftande

skikt
3005 90

– Andra slag:

3005 90 10

– – Vadd samt varor av vadd
– – Andra:
– – – Av textilmaterial:

3005 90 31

– – – – Förbandsgas och artiklar av förbandsgas

Fri

—

3005 90 50

– – – – Andra

Fri

—

3005 90 99

– – – Andra

Fri

—
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

6,5 (1)

—

3006

Farmaceutiska produkter enligt anmärkning 4 till detta kapi
tel:

3006 10

– Steril katgut, liknande sterila suturmaterial för kirurgiskt

bruk (inbegripet sterila resorberbara trådar för kirurgiskt
eller dentalt bruk) samt sterilt lim för användning inom kir
urgin för tillslutning av sår; steril laminaria och sterila lami
nariastift; sterila resorberbara blodstillande medel för kir
urgiskt eller dentalt bruk; sterila adhesionsbarriärer för kir
urgiskt eller dentalt bruk, även resorberbara:
3006 10 10

– – Steril katgut

3006 10 30

– – Sterila adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk, även

resorberbara
3006 10 90

– – Andra

Fri

—

3006 20 00

– Blodgrupperingsreagens

Fri

—

3006 30 00

– Strålningsabsorberande röntgenkontrastmedel; diagnostiska

Fri

—

reagens för invärtes eller utvärtes bruk
3006 40 00

– Tandcement och andra tandfyllningsmedel; bencement

Fri

—

3006 50 00

– Lådor, askar, etuier o.d. med utrustning för första förband

Fri

—

3006 60 00

– Kemiska preventivmedel baserade på hormoner, på andra

Fri

—

6,5 (1)

—

6,5 (1)

—

Fri

—

varor enligt nr 2937 eller på spermiedödande ämnen
3006 70 00

– tw 98%
– Andra:

3006 91 00

– – Artiklar, igenkännliga för att användas för stomier

3006 92 00

– – Läkemedelsavfall

(1) Autonom tullsats: Fri.
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KAPITEL 31
GÖDSELMEDEL
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte
a) djurblod enligt nr 0511,
b) isolerade kemiskt definierade föreningar (andra än sådana som motsvarar
beskrivningarna i anmärkning 2 a, 3 a, 4 a eller 5 nedan),
c) odlade kaliumkloridkristaller (andra än optiska element) med en vikt av
minst 2,5 g per styck, enligt nr 3824; optiska element av kaliumklorid (nr
9001).
2. Nr 3102 ska tillämpas endast för följande varor, under förutsättning att de inte
föreligger i sådana former eller förpackningar som är beskrivna i nr 3105:
a) Varor som motsvarar någon av nedan angivna beskrivningar:
1) Natriumnitrat, även rent.
2) Ammoniumnitrat, även rent.
3) Dubbelsalter av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat, även rena.
4) Ammoniumsulfat, även rent.
5) Dubbelsalter (även rena) och blandningar av kalciumnitrat och ammo
niumnitrat.
6) Dubbelsalter (även rena) och blandningar av kalciumnitrat och magne
siumnitrat.
7) Kalciumcyanamid, även ren eller behandlad med olja.
8) Karbamid (urinämne), även ren.
b) Gödselmedel som består av varor beskrivna i a ovan, blandade med va
randra.
c) Gödselmedel som består av ammoniumklorid eller av varor beskrivna i a
eller b ovan, blandade med krita, gipssten eller andra oorganiska ämnen
utan gödselverkan.
d) Flytande gödselmedel som består av varor enligt a.2 eller a.8 ovan eller av
blandningar av dessa varor, lösta i vatten eller ammoniak.
3. Nr 3103 ska tillämpas endast för följande varor, under förutsättning att de inte
föreligger i sådana former eller förpackningar som är beskrivna i nr 3105:
a) Varor som motsvarar någon av nedan angivna beskrivningar:
1) Basisk slagg.
2) Naturliga fosfater enligt nr 2510, brända eller mer värmebehandlade än
vad som behövs för att avlägsna föroreningar.
3) Superfosfater (även dubbel- och trippelsuperfosfater).
4) Kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat) som innehåller minst
0,2 viktprocent fluor beräknat på vattenfri torrsubstans.
b) Gödselmedel som består av varor beskrivna i a ovan (oavsett fluorhalt),
blandade med varandra.
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c) Gödselmedel som består av varor beskrivna i a eller b ovan (oavsett
fluorhalt), blandade med krita, gipssten eller andra oorganiska ämnen
utan gödselverkan.
4. Nr 3104 ska tillämpas endast för följande varor, under förutsättning att de inte
föreligger i sådana former eller förpackningar som är beskrivna i nr 3105:
a) Varor som motsvarar någon av nedan angivna beskrivningar:
1) Råa naturliga kaliumsalter (t.ex. karnallit, kainit och sylvinit).
2) Kaliumklorid, även ren, annan än sådan som avses i anmärkning 1 c
ovan.
3) Kaliumsulfat, även rent.
4) Kaliummagnesiumsulfat, även rent.
b) Gödselmedel som består av varor beskrivna i a ovan, blandade med va
randra.
5. Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och diammonium
hydrogenortofosfat (diammoniumfosfat), även rena, samt blandningar av dessa
föreningar med varandra, ska klassificeras enligt nr 3105.
6. Med andra gödselmedel i nr 3105 avses endast produkter av sådana slag som
används som gödselmedel och vilka som väsentlig beståndsdel innehåller
åtminstone ett av grundämnena kväve, fosfor eller kalium.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Animaliska eller vegetabiliska gödselmedel, även blandade
med varandra eller kemiskt behandlade; gödselmedel fram
ställda genom blandning eller kemisk behandling av anima
liska eller vegetabiliska produkter

Fri

—

6,5

kg N

6,5

kg N

3101 00 00

3102

Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska:

3102 10

– Karbamid (urinämne), även löst i vatten:

3102 10 10

– – Karbamid innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat

på vattenfri torrsubstans
3102 10 90

– – Annan
– Ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoni

umsulfat och ammoniumnitrat:
3102 21 00

– – Ammoniumsulfat

6,5

kg N

3102 29 00

– – Andra slag

6,5

kg N

3102 30

– Ammoniumnitrat, även löst i vatten:

3102 30 10

– – Löst i vatten

6,5

kg N

3102 30 90

– – Annan

6,5

kg N

3102 40

– Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller

andra oorganiska ämnen utan gödselverkan:
3102 40 10

– – Innehållande högst 28 viktprocent kväve

6,5

kg N

3102 40 90

– – Innehållande mer än 28 viktprocent kväve

6,5

kg N
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

6,5 (1)

kg N

6,5

kg N

6,5

kg N

6,5

kg N

3102 50 00

– Natriumnitrat

3102 60 00

– Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoni

umnitrat
3102 80 00

– Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vat

ten eller ammoniak
3102 90 00

– Andra slag, inbegripet blandningar som inte omfattas av de

föregående undernumren
3103

Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska:
– Superfosfater:

3103 11 00

– – Innehållande minst 35 viktprocent fosforpentaoxid (P2O5)

4,8

kg P2O5

3103 19 00

– – Andra

4,8

kg P2O5

3103 90 00

– Andra slag

Fri

kg P2O5

3104

Kaligödselmedel, mineraliska eller kemiska:

3104 20

– Kaliumklorid:

3104 20 10

– – Innehållande högst 40 viktprocent kalium, räknat som K2O,

Fri

kg K2O

Fri

kg K2O

Fri

kg K2O

beräknat på vattenfri torrsubstans

3104 20 50

– – Innehållande mer än 40 viktprocent men högst 62 viktprocent

kalium, räknat som K2O, beräknat på vattenfri torrsubstans
3104 20 90

– – Innehållande mer än 62 viktprocent kalium, räknat som K2O,

beräknat på vattenfri torrsubstans

3104 30 00

– Kaliumsulfat

Fri

kg K2O

3104 90 00

– Andra slag

Fri

kg K2O

3105

Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller
tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium; andra gödsel
medel; varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande
former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg:

3105 10 00

– Varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former

6,5

—

6,5

—

eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg
3105 20

– Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både

kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel):
3105 20 10

– – Innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vat

tenfri torrsubstans
3105 20 90

– – Andra slag

6,5

—

3105 30 00

– Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat)

6,5

—

(1) Tullsats för ”naturligt chilenskt natriumnitrat” (Taric-nr 3102 50 00 10): Fri. För denna gynnsamma behandling i tullhänseende
erfordras att de formaliteter och villkor som fastställs i avsnitt II F i de inledande bestämmelserna är uppfyllda.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

6,5

—

3105 40 00

– Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och

blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenorto
fosfat (diammoniumfosfat)
– Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller

både kväve och fosfor:
3105 51 00

– – Innehållande nitrater och fosfater

6,5

—

3105 59 00

– – Andra

6,5

—

3105 60 00

– Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både

3,2

—

6,5 (1)

—

3,2 (1)

—

fosfor och kalium
3105 90

– Andra slag:

3105 90 20

– – Innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vat

tenfri torrsubstans
3105 90 80

– – Andra

(1) Tullsats för ”naturligt chilenskt kaliumnatriumnitrat, bestående av en i naturen förekommande blandning av natriumnitrat och
kaliumnitrat (kaliumnitrat kan ingå med upp till 44 %) innehållande högst 16,3 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans”
(Taric-nr 3105 90 20 10 och 3105 90 80 10): Fri. För denna gynnsamma behandling i tullhänseende erfordras att de formaliteter och
villkor som fastställs i avsnitt II F i de inledande bestämmelserna är uppfyllda.
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KAPITEL 32
GARVÄMNES- OCH FÄRGÄMNESEXTRAKTER; GARVSYROR OCH
GARVSYRADERIVAT; PIGMENT OCH ANDRA FÄRGÄMNEN;
LACKER OCH ANDRA MÅLNINGSFÄRGER; KITT OCH ANDRA
TÄTNINGS- OCH UTFYLLNINGSMEDEL; TRYCKFÄRGER, BLÄCK
OCH TUSCH
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte

a) isolerade kemiska grundämnen och isolerade kemiskt definierade förening
ar, med undantag av sådana som omfattas av nr 3203 eller 3204, oorga
niska produkter av sådana slag som används som luminoforer (nr 3206),
glas som erhållits genom smältning av kiseldioxid eller kvarts och som
föreligger i sådana former som sägs i nr 3207 samt färgämnen i former
eller förpackningar för försäljning i detalhjandeln, enligt nr 3212,

b) tannater och andra tanninderivat av produkter enligt nr 2936–2939, 2941
eller 3501–3504,

c) tätnings- och utfyllningsmedel av asfalt (asfaltmastix) samt andra bitumi
nösa tätnings- och utfyllningsmedel (nr 2715).

2. Nr 3204 ska också tillämpas för blandningar av stabiliserade diazoniumsalter
med kopplingskomponenter för framställning av azofärgämnen.

3. Nr 3203, 3204, 3205 och 3206 ska också tillämpas för preparat på basis av
färgämnen (inbegripet, vad gäller nr 3206, pigment enligt nr 2530 eller kapitel
28 samt fjäll och pulver av metall), av sådana slag som används för att färga
alla slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid tillverkning av
färgberedningar. Dessa nummer ska emellertid inte tillämpas för pigment
som är dispergerade i annat medium än vatten, när dispersionerna föreligger
i flytande form eller i pastaform och är av sådana slag som används vid
tillverkning av målningsfärger (nr 3212), och inte heller för andra preparat
enligt nr 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 eller 3215.

4. Nr 3208 tillämpas också för lösningar (andra än kollodium) av produkter
nämnda i nr 3901–3913 i flyktiga organiska lösningsmedel, när lösningsmed
lets vikt överstiger 50 % av lösningens vikt.

5. Med färgämnen avses i detta kapitel inte produkter av sådana slag som an
vänds som fyllmedel i oljefärger, även om de också skulle vara lämpliga som
pigment i kallvattenfärger.

6. Med brons- och färgfolier i nr 3212 avses endast tunna blad av sådana slag
som används för tryckning av t.ex. bokomslag och mössband och som består
av

a) metallpulver (inbegripet pulver av ädel metall) eller pigment som är agg
lomererade med lim, gelatin eller annat bindemedel,

b) metall (inbegripet ädel metall) eller pigment som är anbragta på ett un
derlag av annat material.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

6,5 (1)

—

3201

Garvämnesextrakter av vegetabiliskt ursprung; garvsyror
(tanniner) samt salter, etrar, estrar och andra derivat av garv
syror:

3201 10 00

– Kvebrachoextrakt

3201 20 00

– Mimosaextrakt (wattleextrakt)

3201 90

– Andra slag:

3201 90 20

– – Sumakextrakt, valoneaextrakt, ekextrakt eller kastanjextrakt

5,8

—

3201 90 90

– – Andra

5,3

—

3202

Syntetiska organiska garvämnen; oorganiska garvämnen;
garvningspreparat, även innehållande naturliga garvämnen;
enzymatiska garveripreparat:

3202 10 00

– Syntetiska organiska garvämnen

5,3

—

3202 90 00

– Andra slag

5,3

—

3203 00

Färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung (inbegri
pet färgämnesextrakter men inte djurkol), även kemiskt defi
nierade; preparat enligt anmärkning 3 till detta kapitel på
basis av färgämnen av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung:

3203 00 10

– Färgämnen av vegetabiliskt ursprung och preparat på basis av

Fri

—

2,5

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

sådana färgämnen
3203 00 90

– Färgämnen av animaliskt ursprung och preparat på basis av så

dana färgämnen
3204

Syntetiska organiska färgämnen, även kemiskt definierade;
preparat enligt anmärkning 3 till detta kapitel på basis av
syntetiska organiska färgämnen; syntetiska organiska produk
ter av sådana slag som används som optiska vitmedel eller som
luminoforer, även kemiskt definierade:
– Syntetiska organiska färgämnen samt preparat enligt an

märkning 3 till detta kapitel på basis av sådana färgämnen:
3204 11 00

– – Dispersionsfärgämnen samt preparat på basis av sådana

färgämnen
3204 12 00

– – tw 98%

3204 13 00

– – Basiska färgämnen samt preparat på basis av sådana färg

ämnen

(1) Värdetullsatsen nedsatt till 3 % (suspension) tills vidare, på en autonom bas.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

6,5

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

6

—

3204 14 00

– – Direktfärgämnen samt preparat på basis av sådana färg

ämnen
3204 15 00

– – Kypfärgämnen (inbegripet kypfärgämnen som i förefintligt

skick är användbara som pigment) samt preparat på basis
av sådana färgämnen
3204 16 00

– – Reaktivfärgämnen samt preparat på basis av sådana färg

ämnen
3204 17 00

– – Pigment samt preparat på basis av pigment

3204 19 00

– – Andra, inbegripet blandningar av två eller flera färgämnen

enligt nr 3204 11–3204 19
3204 20 00

– Syntetiska organiska produkter av sådana slag som används

som optiska vitmedel
3204 90 00

– Andra slag

6,5

—

3205 00 00

Substratpigment; preparat enligt anmärkning 3 till detta ka
pitel på basis av substratpigment

6,5

—

6

—

3206

Andra färgämnen; preparat enligt anmärkning 3 till detta ka
pitel, som inte omfattas av nr 3203, 3204 eller 3205; oorga
niska produkter av sådana slag som används som luminoforer,
även kemiskt definierade:
– Pigment och preparat på basis av titandioxid:

3206 11 00

– – Innehållande minst 80 viktprocent titandioxid, beräknat på

torrsubstansen
3206 19 00

– – Andra

6,5

—

3206 20 00

– Pigment och preparat på basis av kromföreningar

6,5

—

6,5

—

6,5

—

4,9 (1)

—

6,5

—

5,3

—

– Andra färgämnen och preparat:

3206 41 00

– – Ultramarin och preparat på basis av ultramarin

3206 42 00

– – Litopon och andra pigment och preparat på basis av zink

sulfid
3206 49

– – Andra:

3206 49 10

– – – Magnetit

3206 49 70

– – – Andra

3206 50 00

– Oorganiska produkter av sådana slag som används som lu

minoforer

(1) Autonom tullsats: Fri.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

6,5

—

3207

Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger, icke
frittad emalj- och glasyrmassa, engober, flytande lysterfärger
och liknande preparat av sådana slag som används inom ke
ramik-, emaljerings- eller glasindustrin; fritta och annat glas i
form av pulver, korn eller flingor:

3207 10 00

– Beredda pigment, beredda opakmedel, beredda färger och

liknande preparat
3207 20

– Icke frittad emalj- och glasyrmassa, engober och liknande

preparat:
3207 20 10

– – Engober

5,3

—

3207 20 90

– – Andra

6,3

—

3207 30 00

– Flytande lysterfärger och liknande preparat

5,3

—

3207 40

– Fritta och annat glas i form av pulver, korn eller flingor:

3207 40 40

– – Glas i form av flingor med en längd av minst 0,1 mm men

Fri

—

3,7

—

högst 3,5 mm och en tjocklek av minst 2 mikrometer men
högst 5 mikrometer; glas i form av pulver eller korn med en
kiseldioxidhalt av minst 99 viktprocent
3207 40 85

– – Annat

3208

Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av
syntetiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga poly
merer, dispergerade eller lösta i icke vattenhaltigt medium;
lösningar enligt anmärkning 4 till detta kapitel:

3208 10

– På basis av polyestrar:

3208 10 10

– – Lösningar enligt anmärkning 4 till detta kapitel

6,5

—

3208 10 90

– – Andra

6,5

—

3208 20

– På basis av akryl- eller vinylpolymerer:

3208 20 10

– – Lösningar enligt anmärkning 4 till detta kapitel

6,5

—

3208 20 90

– – Andra

6,5

—

3208 90

– Andra slag:

Fri

—

Fri

—

6,5

—

– – Lösningar enligt anmärkning 4 till detta kapitel:

3208 90 11

– – – Polyuretan av 2,2′-(tert-butylimino)dietanol och 4,4′-metylen

dicyklohexyldiisocyanat, löst i N,N-dimetylacetamid, med en
polymerhalt av minst 48 viktprocent
3208 90 13

– – – Sampolymer av p-kresol och divinylbensen, löst i N,N-dime

tylacetamid, med en polymerhalt av minst 48 viktprocent
3208 90 19

– – – Andra

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 304
▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

– – Andra:

3208 90 91

– – – På basis av syntetiska polymerer

6,5

—

3208 90 99

– – – På basis av kemiskt modifierade naturliga polymerer

6,5

—

3209

Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av
syntetiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga poly
merer, dispergerade eller lösta i vattenhaltigt medium:

3209 10 00

– På basis av akryl- eller vinylpolymerer

6,5

—

3209 90 00

– Andra slag

6,5

—

3210 00

Andra målningsfärger och lacker, även opigmenterade (in
begripet kallvattenfärger); beredda kallvattenfärger av sådana
slag som används för färgning av läder:

3210 00 10

– Lacker (även opigmenterade) och andra målningsfärger på basis

6,5

—

av torkande oljor
3210 00 90

– Andra slag

6,5

—

3211 00 00

Beredda sickativ

6,5

—

3212

Pigment (inbegripet pulver och fjäll av metall) dispergerade i
icke vattenhaltigt medium, i flytande form eller i pastaform, av
sådana slag som används vid tillverkning av målningsfärger;
brons- och färgfolier; färgämnen i former eller förpackningar
för försäljning i detaljhandeln:

3212 10 00

– Brons- och färgfolier

6,5

—

3212 90 00

– Andra slag

6,5

—

3213

Konstnärsfärger, färger för skolbruk, plakatfärger, brytnings
färger, hobbyfärger och liknande färger i form av tabletter
eller i tuber, burkar, flaskor, skålar eller i liknande former
eller förpackningar:

3213 10 00

– Färger i satser

6,5

—

3213 90 00

– Andra slag

6,5

—

3214

Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och ut
fyllningsmedel; spackelfärger; icke eldfasta preparat för ytbe
läggning av fasader, innerväggar, golv, innertak o.d.:

3214 10

– Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och

5

—

utfyllningsmedel; spackelfärger:
3214 10 10

– – Fönsterkitt, ympvax, hartscement och andra tätnings- och ut

fyllningsmedel o.d.
3214 10 90

– – Spackelfärger

5

—

3214 90 00

– Andra slag

5

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

3215

Tryckfärger, bläck, tusch och liknande färger, även koncent
rerade eller i fast form:
– Tryckfärger:

3215 11 00

– – Svarta

6,5

—

3215 19 00

– – Andra

6,5

—

3215 90

– Andra slag:

3215 90 20

– – Bläckpatroner (utan integrerat skrivhuvud) för införande i ap

Fri

—

6,5

—

parater enligt nr 8443 31, 8443 32 eller 8443 39, med meka
niska eller elektriska komponenter; bläck i fast, särskilt kon
struerad form för införande i apparater enligt nr 8443 31,
8443 32 eller 8443 39
3215 90 70

– – Andra
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KAPITEL 33
ETERISKA

OLJOR
OCH
RESINOIDER;
PARFYMERINGS-,
SKÖNHETS- OCH KROPPSVÅRDSMEDEL

Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte
a) naturliga balsamer och växtextrakter enligt nr 1301 och 1302,
b) tvål och såpa samt andra produkter enligt nr 3401,
c) balsamterpentin, extraherad terpentin, sulfatterpentin och andra produkter
enligt nr 3805.
2. Uttrycket ”luktämnen” i nr 3302 avser endast ämnen enligt nr 3301, doftande
beståndsdelar som isolerats ur luktämnen eller syntetiska smakämnen.
3. Nr 3303–3307 ska tillämpas för bland annat produkter, även oblandade (andra
än vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av sådana
oljor), lämpliga för användning som varor enligt dessa nummer och förelig
gande i förpackningar av sådana slag som säljs i detaljhandeln för sådan
användning.
4. Med andra parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel i nr 3307 avses
också bl.a följande produkter: parfympåsar; luktgivande preparat som verkar
genom bränning; parfympapper och sminkpapper; lösningar för kontaktlinser
eller konstgjorda ögon; vadd, filt och bondad duk, impregnerade, överdragna
eller belagda med parfym eller kosmetiska preparat; kroppsvårdsmedel för
djur.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

7

—

4,4

—

7

—

4,4

—

7

—

4,4

—

3301

Eteriska oljor (även avterpeniserade), inbegripet ”concretes”
och ”absolutes”; resinoider; extraherade oleoresiner; koncent
rat av eteriska oljor i fett, icke flyktig olja, vax e.d., erhållna
genom så kallad enfleurage eller maceration; terpenhaltiga bi
produkter erhållna vid avterpenisering av eteriska oljor; vat
ten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av
sådana oljor:
– Eteriska oljor från citrusfrukter:

3301 12

– – Apelsinolja:

3301 12 10

– – – Inte avterpeniserad

3301 12 90

– – – Avterpeniserad

3301 13

– – Citronolja:

3301 13 10

– – – Inte avterpeniserad

3301 13 90

– – – Avterpeniserad

3301 19

– – Andra:

3301 19 20

– – – Inte avterpeniserade

3301 19 80

– – – Avterpeniserade
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

– Eteriska oljor, andra än från citrusfrukter:

3301 24

– – Pepparmyntolja (Mentha piperita):

3301 24 10

– – – Inte avterpeniserad

Fri

—

3301 24 90

– – – Avterpeniserad

2,9

—

3301 25

– – Oljor av andra myntor:

3301 25 10

– – – Inte avterpeniserade

Fri

—

3301 25 90

– – – Avterpeniserade

2,9

—

3301 29

– – Andra:

Fri

—

2,9 (1)

—

Fri

—

– – – Nejlikolja, niaouliolja och kanangaolja (ylangylangolja):

3301 29 11

– – – – Inte avterpeniserade

3301 29 31

– – – – Avterpeniserade
– – – Andra:

3301 29 41

– – – – Inte avterpeniserade
– – – – Avterpeniserade:

3301 29 71

– – – – – Pelargonolja (geraniumolja); jasminblomolja; vetiveriaolja

2,3

—

3301 29 79

– – – – – Lavendelolja och lavandinolja

2,9

—

3301 29 91

– – – – – Andra

2,9 (1)

—

3301 30 00

– Resinoider

2

—

3301 90

– Andra slag:

3301 90 10

– – Terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av ete

2,3

—

riska oljor
– – Extraherade oleoresiner:

3301 90 21

– – – Av lakrits och av humle

3,2

—

3301 90 30

– – – Andra

Fri

—

3301 90 90

– – Andra

3

—

3302

tw 98%:

3302 10

– Av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin eller

vid industriell tillverkning av drycker:
– – Av sådana slag som används vid tillverkning av drycker:
– – – Beredningar innehållande samtliga smakämnen som känne

tecknar en viss dryck:

(1) Autonom tullsats: 2,3.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

– – – – Med en verklig alkoholhalt överstigande 0,5 volymprocent

17,3 MIN 1 €/%
vol/hl

— (1)

12,8

—

9 + EA (2)

—

3302 10 10

– – – – Andra:

3302 10 21

– – – – – Inte innehållande mjölkfett, sackaros, isoglukos, glukos

eller stärkelse eller innehållande mindre än 1,5 viktprocent
mjölkfett, 5 viktprocent sackaros eller isoglukos, 5 vikt
procent glukos eller stärkelse
3302 10 29

– – – – – Andra

3302 10 40

– – – Andra slag

Fri

—

3302 10 90

– – Av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin

Fri

—

3302 90

– Andra slag:

3302 90 10

– – Alkohollösningar

Fri

—

3302 90 90

– – Andra

Fri

—

3303 00

Parfymer och luktvatten:

3303 00 10

– Parfymer

Fri

—

3303 00 90

– Luktvatten

Fri

—

3304

Preparat för skönhetsvård, kosmetika eller hudvård (andra än
medikamenter), inbegripet solskyddsmedel; preparat för mani
kyr eller pedikyr:

3304 10 00

– Preparat för läppkosmetika

Fri

—

3304 20 00

– Preparat för ögonkosmetika

Fri

—

3304 30 00

– Preparat för manikyr eller pedikyr

Fri

—

– Andra slag:

3304 91 00

– – Puder, även hoppressat

Fri

—

3304 99 00

– – Andra

Fri

—

3305

Hårvårdsmedel:

3305 10 00

– Schamponeringsmedel

Fri

—

3305 20 00

– Preparat för hårpermanentning

Fri

—

3305 30 00

– Hårsprayer

Fri

—

3305 90 00

– Andra slag

Fri

—

(1) Vid import till Europeiska unionen är den extra mängdenhet som tillämpas i tullhänseende l alc. 100 %.
(2) Se bilaga 1.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

4

—

Fri

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

3306

Preparat för mun- eller tandhygien, inbegripet pastor och pul
ver för fästande av tandproteser; tråd för rengöring av utrym
men mellan tänderna (tandtråd), i detaljhandelsförpackningar:

3306 10 00

– Tandrengöringsmedel

3306 20 00

– Tråd för rengöring av utrymmen mellan tänderna (tandtråd)

3306 90 00

– Andra slag

3307

Preparat avsedda att användas före, vid eller efter rakning,
deodoranter för personligt bruk, badpreparat, hårborttag
ningsmedel samt andra parfymerings-, skönhets- och kropps
vårdsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans;
beredda rumsdesodoriseringsmedel, även oparfymerade och
även med desinficerande egenskaper:

3307 10 00

– Preparat avsedda att användas före, vid eller efter rakning

3307 20 00

– Deodoranter och medel mot transpiration, för personligt

bruk
3307 30 00

– Parfymerat badsalt och andra badpreparat
– Rumsparfymerings- och rumsdesodoriseringsmedel, inbegri

pet luktgivande preparat som används vid religiösa ceremo
nier:
3307 41 00

– – ”Agarbatti” och andra luktgivande preparat som verkar

genom bränning
3307 49 00

– – Andra

6,5

—

3307 90 00

– Andra slag

6,5

—
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KAPITEL 34
TVÅL OCH SÅPA, ORGANISKA YTAKTIVA ÄMNEN, TVÄTTMEDEL,
SMÖRJMEDEL, KONSTGJORDA VAXER, BEREDDA VAXER, PUTSOCH
SKURMEDEL,
LJUS
OCH
LIKNANDE
ARTIKLAR,
MODELLERINGSPASTOR,
SÅ KALLAD DENTALVAX SAMT
DENTALPREPARAT PÅ BASIS AV GIPS
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte
a) ätbara blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter
eller oljor av sådana slag som används som formsläppmedel (nr 1517),
b) isolerade kemiskt definierade föreningar,
c) schamponeringsmedel, tandrengöringsmedel, rakkräm, raklödder och
badpreparat, innehållande tvål, såpa eller organiska ytaktiva ämnen (nr
3305, 3306 eller 3307).
2. Med tvål och såpa i nr 3401 avses endast vattenlöslig tvål och såpa. Tvål och
såpa samt andra produkter enligt nr 3401 får innehålla tillsats av andra ämnen
(t.ex. desinfektionsmedel, slippulver, fyllmedel eller medikamenter). Produkter
som innehåller slippulver klassificeras enligt nr 3401 endast om de föreligger i
form av stänger, kakor eller gjutna stycken. I andra former ska de klassificeras
enligt nr 3405 som skurpulver och liknande preparat.
3. Med organiska ytaktiva ämnen i nr 3402 avses produkter som, då de blandas
med vatten till en koncentration av 0,5 % vid 20 °C och får stå i en timme vid
samma temperatur
a) ger en klar eller genomskinlig vätska eller en stabil emulsion utan att några
olösliga ämnen fälls ut, samt
b) minskar vattnets ytspänning till högst 4,5 × 10–2 N/m (45 dyn/cm).
4. Med oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral i nr 3403 avses de
produkter som är definierade i anmärkning 2 till kapitel 27.
5. Med konstgjorda vaxer och beredda vaxer i nr 3404 avses, med de undantag
som anges nedan, endast
a) kemiskt framställda organiska produkter med vaxkaraktär, även vattenlös
liga,
b) produkter som erhållits genom att blanda olika vaxer,
c) produkter med vaxkaraktär som är baserade på ett eller flera vaxer och
innehåller fett, harts, mineralämnen eller andra ämnen.
Numret ska inte tillämpas för
a) produkter enligt nr 1516, 3402 eller 3823, även om de har vaxkaraktär,
b) oblandade animaliska eller vegetabiliska vaxer, även raffinerade eller fär
gade, enligt nr 1521,
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c) mineralvaxer och liknande produkter enligt nr 2712, även blandade med
varandra eller enbart färgade,
d) vaxer blandade med eller dispergerade eller lösta i någon vätska (nr 3405,
3809 etc.).

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

Fri

—

3401

Tvål och såpa; organiska ytaktiva produkter och preparat
avsedda att användas som tvål, i form av stänger, kakor eller
gjutna stycken, även innehållande tvål; organiska ytaktiva
produkter och preparat för rengöring av huden, i form av
vätska eller kräm i detaljhandelsförpackningar, även innehål
lande tvål; papper, vadd, filt och bondad duk, impregnerade,
överdragna eller belagda med tvål, såpa eller annat rengö
ringsmedel:
– Tvål och organiska ytaktiva produkter och preparat, i form

av stänger, kakor eller gjutna stycken samt papper, vadd, filt
och bondad duk, impregnerade, överdragna eller belagda
med tvål, såpa eller annat rengöringsmedel:
3401 11 00

– – För kroppsvårdsändamål (inbegripet medicinska produk

ter)
3401 19 00

– – För annat ändamål

3401 20

– Tvål och såpa i annan form:

3401 20 10

– – Flingor, flagor, granuler eller pulver

Fri

—

3401 20 90

– – Andra

Fri

—

3401 30 00

– Organiska ytaktiva produkter och preparat för rengöring av

4

—

Fri

—

huden, i form av vätska eller kräm, detaljhandelsförpack
ningar, även innehållande tvål
3402

Organiska ytaktiva ämnen (andra än tvål och såpa); ytaktiva
preparat, tvättmedel (inbegripet tvätthjälpmedel) och rengö
ringsmedel, även innehållande tvål eller såpa, andra än sådana
som omfattas av nr 3401:
– Organiska ytaktiva ämnen, även i detaljhandelsförpackning

ar:
3402 11

– – Anjonaktiva:

3402 11 10

– – – Vattenlösning innehållande minst 30 men högst 50 viktpro

cent dinatriumalkyl[oxidi(bensen-sulfonat)]
3402 11 90

– – – Andra

4

—

3402 12 00

– – Katjonaktiva

4

—

3402 13 00

– – Nonjonaktiva

4

—

3402 19 00

– – Andra

4

—

3402 20

– Ytaktiva preparat, tvättmedel och rengöringsmedel, i detalj

4

—

handelsförpackningar:
3402 20 20

– – Ytaktiva preparat
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4

—

3402 20 90

– – Tvättmedel och rengöringsmedel

3402 90

– Andra slag:

3402 90 10

– – Ytaktiva preparat

4

—

3402 90 90

– – Tvättmedel och rengöringsmedel

4

—

3403

Beredda smörjmedel (inbegripet sådana beredda skäroljor,
preparat för losstagning av bultar och muttrar, rostskydds
medel och andra medel mot korrosion samt formsläppmedel
som är baserade på smörjmedel) samt preparat av sådana slag
som används för olje- eller fettbehandling av textilmaterial,
läder, pälsskinn eller andra material, med undantag av prepa
rat som innehåller som karaktärsgivande beståndsdel minst
70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa
mineral:

4,6

—

6,5

—

4,6

—

4,6

—

4,6

—

4,6

—

– Innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa

mineral:
3403 11 00

– – Preparat för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn

eller andra material
3403 19

– – Andra:

3403 19 10

– – – Innehållande minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum

eller ur bituminösa material, inte utgörande karaktärsgivande
beståndsdel
3403 19 20

– – – Smörjmedel med en biobaserad (1) kolhalt på minst 25 vikt

procent som är biologiskt nedbrytbara till minst 60 %
3403 19 80

– – – Andra
– Andra slag:

3403 91 00

– – Preparat för behandling av textilmaterial, läder, pälsskinn

eller andra material
3403 99 00

– – Andra

3404

Konstgjorda vaxer och beredda vaxer:

3404 20 00

– Av polyoxyeten (polyetenglykol)

Fri

—

3404 90 00

– Andra slag

Fri

—

3405

Puts- och polermedel för skodon, möbler, golv, karosserier,
glas eller metall, skurpasta, skurpulver och liknande preparat
(även i form av papper, vadd, filt, bondad duk, porös plast
eller poröst gummi som impregnerats, överdragits eller belagts
med sådana preparat), med undantag av vaxer enligt nr 3404:

3405 10 00

– Puts- och polermedel och liknande preparat för skodon eller

Fri

—

Fri

—

läder
3405 20 00

– Puts- och polermedel och liknande preparat för trägolv, trä

möbler eller andra trävaror

(1) Definition enligt standarden EN 16575.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

Fri

—

3405 30 00

– Polermedel och liknande preparat för karosserier, andra än

metallpolermedel
3405 40 00

– Skurpasta, skurpulver och andra skurmedel

3405 90

– Andra slag:

3405 90 10

– – Metallpolermedel

Fri

—

3405 90 90

– – Andra

Fri

—

3406 00 00

Stearinljus, paraffinljus, vaxljus o.d.

Fri

—

3407 00 00

Modelleringspastor, inbegripet sådana som är avsedda för
barn; så kallad dentalvax samt avtrycksmassor för dentalt
bruk, föreliggande i satser, i detaljhandelsförpackningar eller
i form av plattor, hästskoformade stycken, stänger e.d.; andra
preparat för dentalt bruk, på basis av gips

Fri

—
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KAPITEL 35
PROTEINER;

MODIFIERAD

STÄRKELSE;
ENZYMER

LIM OCH KLISTER;

Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte
a) jäst (nr 2102),
b) fraktioner av blod (andra än blodalbumin som inte beretts för terapeutiskt
eller profylaktiskt bruk), medikamenter och andra produkter enligt kapi
tel 30,
c) enzymatiska garveripreparat (nr 3202),
d) enzymatiska blötläggnings- eller tvättmedel samt andra produkter enligt
kapitel 34,
e) härdade proteiner (nr 3913),
f) grafiska produkter av gelatin (kapitel 49).
2. Med dextrin i nr 3505 avses nedbrytningsprodukter av stärkelse som har en
halt av reducerande socker, uttryckt som dextros, av högst 10 % av torrsub
stansen.
Produkter av detta slag som har en halt av reducerande socker som överstiger
10 % klassificeras enligt nr 1702.
Kompletterande anmärkning
1. Nr 3504 00 10 omfattar koncentrerade mjölkproteiner med en proteinhalt av
mer än 85 viktprocent, beräknat på torrsubstansen.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

3,2

—

9

—

3501

Kasein, kaseinater och andra kaseinderivat; kaseinlim:

3501 10

– Kasein:

3501 10 10

– – För tillverkning av regenatfibrer (1)

3501 10 50

– – För industriellt bruk med undantag av tillverkning av livsmedel

och foder (1)
3501 10 90

– – Annat

3501 90

– Andra slag:

3501 90 10

– – Kaseinlim

8,3

—

3501 90 90

– – Andra

6,4

—

3502

Albuminer (inbegripet koncentrat av två eller flera vasslepro
teiner innehållande mer än 80 viktprocent vassleproteiner, be
räknat på torrsubstansen), albuminater och andra albuminde
rivat:

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 315
▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

123,5 €/
100 kg/net (2)

—

Fri

—

16,7 €/
100 kg/net (2)

—

Fri

—

123,5 €/
100 kg/net

—

16,7 €/
100 kg/net

—

– Äggalbumin:

3502 11

– – Torkat:

3502 11 10

– – – Olämpligt eller avsett att göras olämpligt som livsmedel (1)

3502 11 90

– – – Annat

3502 19

– – Annat:

3502 19 10

– – – Olämpligt eller avsett att göras olämpligt som livsmedel (1)

3502 19 90

– – – Annat

3502 20

– Mjölkalbumin (inbegripet koncentrat av två eller flera vass

leproteiner):
3502 20 10

– – Olämpligt eller avsett att göras olämpligt som livsmedel (1)
– – Annat:

3502 20 91
3502 20 99
3502 90

– – – Torkat (t.ex. i ark, fjäll, flingor eller pulver)

– – – Annat

– Annat:
– – Albuminer, andra än äggalbuminer och mjölkalbumin (laktal

bumin):
3502 90 20

– – – Olämpliga eller avsedda att göras olämpliga som livsmedel (1)

Fri

—

3502 90 70

– – – Andra

6,4

—

3502 90 90

– – Albuminater och andra albuminderivat

7,7

—

3503 00

Gelatin (inbegripet gelatinfolier med kvadratisk eller rektang
ulär form, även ytbehandlade eller färgade) och gelatinderivat;
husbloss; annat lim av animaliskt ursprung, dock inte kasein
lim enligt nr 3501:

3503 00 10

– Gelatin och gelatinderivat

7,7

—

3503 00 80

– Andra slag

7,7

—

3504 00

Peptoner och peptonderivat; andra proteinämnen samt derivat
av sådana ämnen, inte nämnda eller inbegripna någon annan
stans; hudpulver, även behandlat med kromsalt:

3504 00 10

– Koncentrerade mjölkproteiner enligt kompletterande anmärkning

3,4

—

3,4

—

1 till detta kapitel
3504 00 90

– Annat

3505

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller
förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dex
trin eller annan modifierad stärkelse:

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i avsnitt II F i de inledande bestämmelserna är uppfyllda.
(2) WTO-tullkvoter.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

9 + 17,7 €/
100 kg/net

—

7,7

—

9 + 17,7 €/
100 kg/net

—

8,3 + 4,5 €/
100 kg/net MAX
11,5

—

8,3 + 8,9 €/
100 kg/net MAX
11,5

—

8,3 + 14,2 €/
100 kg/net MAX
11,5

—

8,3 + 17,7 €/
100 kg/net MAX
11,5

—

6,5

—

Fri

—

3505 10

– Dextrin och annan modifierad stärkelse:

3505 10 10

– – Dextrin

– – Annan modifierad stärkelse:

3505 10 50

– – – Företrad eller förestrad stärkelse

3505 10 90

– – – Annan

3505 20

– Lim och klister:

3505 20 10

– – Innehållande mindre än 25 viktprocent stärkelse, dextrin eller

annan modifierad stärkelse

3505 20 30

– – Innehållande minst 25 viktprocent men mindre än 55 viktpro

cent stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse

3505 20 50

– – Innehållande minst 55 viktprocent men mindre än 80 viktpro

cent stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse

3505 20 90

– – Innehållande minst 80 viktprocent stärkelse, dextrin eller annan

modifierad stärkelse

3506

tw 98%:

3506 10 00

– Produkter lämpliga för användning som lim eller klister,

förpackade för försäljning i detaljhandeln som lim eller klis
ter i förpackningar med en nettovikt av högst 1 kg
– Andra slag:

3506 91

– – Lim och klister på basis av polymerer enligt nr 3901–3913

eller på gummi:
3506 91 10

– – – Optiskt klart, bärarfritt lim och klister och optiskt klart, här

dande, flytande lim och klister av sådant slag som uteslutande
eller huvudsakligen används för tillverkning av platta bild
skärmar eller pekskärmar
3506 91 90

– – – Andra

6,5

—

3506 99 00

– – Andra

6,5

—

3507

Enzymer; enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans:

3507 10 00

– Löpe och koncentrat av löpe

6,3

—

3507 90

– Andra slag:

3507 90 30

– – Lipoproteinlipas; aspergillus alkaliskt proteinas

Fri

—

3507 90 90

– – Andra

6,3

—
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KAPITEL 36
KRUT OCH SPRÄNGÄMNEN; PYROTEKNISKA PRODUKTER;
TÄNDSTICKOR; PYROFORA LEGERINGAR; VISSA BRÄNNBARA
PRODUKTER
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte isolerade kemiskt definierade föreningar andra än
sådana som är nämnda i anmärkning 2 a och b nedan.
2. Med varor av brännbara ämnen i nr 3606 avses endast
a) metaldehyd, hexametylentetramin och liknande ämnen föreliggande i for
mer (t.ex. tabletter, stavar eller liknande former) för användning som
bränsle; bränslen på basis av alkohol och liknande beredda bränslen i
fast eller i pastaform,
b) flytande eller till vätska förtätade gasformiga bränslen i behållare av sådana
slag som används för påfyllning av cigarettändare eller liknande tändare
och som har en rymd av högst 300 cm3,
c) tjärfacklor, braständare o.d.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

3601 00 00

Krut

5,7

—

3602 00 00

Beredda sprängämnen, andra än krut

6,5

—

3603 00

Stubin; tändhattar; rivtändare, sprängkapslar och liknande
tändmedel (även elektriska):

3603 00 20

– Svartkrutsstubin

6

—

3603 00 30

– Detonerande stubin

6

—

3603 00 40

– Tändhattar och rivtändare

6,5

—

3603 00 50

– Sprängkapslar

6,5

—

3603 00 60

– Andra tändmedel

6,5

—

3603 00 80

– Elsprängkapslar

6,5

—

3604

Fyrverkeripjäser, signalraketer, regnraketer, knallsignaler och
andra pyrotekniska artiklar:

3604 10 00

– Fyrverkeripjäser

6,5

—

3604 90 00

– Andra slag

6,5

—

3605 00 00

Tändstickor, andra än pyrotekniska artiklar enligt nr 3604

6,5

—

3606

Järncerium (ferrocerium) och andra pyrofora legeringar i alla
former; varor av brännbara ämnen enligt anmärkning 2 till
detta kapitel:

3606 10 00

– Flytande eller till vätska förtätade gasformiga bränslen i be

6,5

—

6

—

6,5

—

hållare av sådana slag som används för fyllning av cigaret
tändare eller liknande tändare och som har en rymd av högst
300 cm3
3606 90

– Andra slag:

3606 90 10

– – Järncerium (ferrocerium) och andra pyrofora legeringar i alla

former
3606 90 90

– – Andra
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KAPITEL 37
VAROR FÖR FOTO- ELLER KINOBRUK
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte avfall och skrot.
2. Med ”fotografisk” avses i detta kapitel den process med vilken synliga bilder
framställs direkt eller indirekt genom inverkan av ljus eller annan form av
strålning på strålningskänsliga ytor.
Kompletterande anmärkningar
1. Om ljudfilm inkommer i två band (bestående av ett band med bild och ett
band med ljud) ska varje band klassificeras enligt sitt respektive nummer.
2. Med journalfilmer (nr 3706 90 52) avses filmer med en längd av mindre än
330 m, som visar aktuella händelser av t.ex. politisk, idrottslig, militär, veten
skaplig, litterär, etnologisk, turistisk eller social karaktär.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

3701

Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm, strålningskäns
liga, oexponerade, av annat material än papper, papp eller
textilvara; bladfilm, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för
omedelbar bildframställning, även i form av filmpaket:

3701 10 00

– Röntgenplåtar och röntgenfilm

6,5

m2

3701 20 00

– Film avsedd för omedelbar bildframställning

6,5

p/st

3701 30 00

– Andra plåtar och annan film med någon sida längre än

Fri

m2

255 mm
– Andra slag:

3701 91 00

– – För färgfotografering (polykrom)

6,5

—

3701 99 00

– – Andra

Fri

—

3702

Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, av an
nat material än papper, papp eller textilvara; film i rullar,
strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildfram
ställning:

3702 10 00

– Röntgenfilm

6,5

m2

Fri

m

– Annan film, utan hål för frammatning, med en bredd av

högst 105 mm:
3702 31

– – För färgfotografering (polykrom):

3702 31 91

– – – Negativ färgfilm
— med en bredd av minst 75 mm men högst 105 mm, och
— en längd av minst 100 m,avsedd för framställning av
filmpaket för omedelbar bildframställning (1)

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

6,5

m

3702 31 97

– – – Annan

3702 32

– – Annan, med silverhalogenidemulsion:
– – – Med en bredd av högst 35 mm:

3702 32 10

– – – – Mikrofilm; film för grafiskt bruk

6,5

—

3702 32 20

– – – – Annan

5,3

—

3702 32 85

– – – Med en bredd av mer än 35 mm

6,5

—

3702 39 00

– – Annan

6,5

—

6,5

m2

6,5

m2

6,5

m2

6,5

m2

5,3

—

5,3

p/st

5

p/st

5,3

m

6,5

—

– Annan film, utan hål för frammatning, med en bredd om

mer än 105 mm:
3702 41 00

– – Med en bredd av mer än 610 mm och en längd av mer än

200 m, avsedd för färgfotografering (polykrom)
3702 42 00

– – Med en bredd av mer än 610 mm och en längd av mer än

200 m, inte avsedd för färgfotografering
3702 43 00

– – Med en bredd av mer än 610 mm och en längd av högst

200 m
3702 44 00

– – Med en bredd av mer än 105 mm men högst 610 mm
– Annan film, avsedd för färgfotografering (polykrom):

3702 52 00

– – Med en bredd av högst 16 mm

3702 53 00

– – Med en bredd av mer än 16 mm men högst 35 mm och en

längd av högst 30 m, avsedd för diapositiv
3702 54 00

– – Med en bredd av mer än 16 mm men högst 35 mm och en

längd av högst 30 m, inte avsedd för diapositiv
3702 55 00

– – Med en bredd av mer än 16 mm men högst 35 mm och en

längd av mer än 30 m
3702 56 00

– – Med en bredd av mer än 35 mm
– Andra slag:

3702 96

– – Med en bredd av högst 35 mm och en längd av högst 30 m:

3702 96 10

– – – Mikrofilm; film för grafiskt bruk

6,5

—

3702 96 90

– – – Annan

5,3

p/st

3702 97

– – Med en bredd av högst 35 mm och en längd av mer än

30 m:
3702 97 10

– – – Mikrofilm; film för grafiskt bruk

6,5

—

3702 97 90

– – – Annan

5,3

m

3702 98 00

– – Med en bredd av mer än 35 mm

6,5

—

3703

Fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilva
ra, strålningskänsliga, oexponerade:

3703 10 00

– I rullar med en bredd av mer än 610 mm

6,5

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

3703 20 00

– Andra, avsedda för färgfotografering (polykrom)

6,5

—

3703 90 00

– Andra slag

6,5

—

3704 00

Fotografiska plåtar, fotografisk film, fotografiskt papper, foto
grafisk papp och fotografisk textilvara, exponerade men inte
framkallade:

3704 00 10

– Plåtar och film

Fri

—

3704 00 90

– Andra slag

6,5

—

3705 00

Fotografiska plåtar och fotografisk film, exponerade och fram
kallade, med undantag av kinofilm:

3705 00 10

– Film för offsetreproduktion

5,3

—

3705 00 90

– Andra slag

Fri

—

3706

Kinofilm, exponerad och framkallad, med eller utan ljudspår
eller med enbart ljudspår:

3706 10

– Med en bredd av minst 35 mm:

3706 10 20

– – Kinofilm med enbart ljudspår; negativ; mellanpositiv

Fri

m

3706 10 99

– – Annan positiv

6,5 (1)

m

3706 90

– Andra slag:

3706 90 52

– – Kinofilm med enbart ljudspår; negativ; mellanpositiv; journal

Fri

m

Fri

m

5,4 (2)

m

6

—

filmer
– – Annan, med en bredd av:

3706 90 91

– – – Mindre än 10 mm

3706 90 99

– – – Minst 10 mm

3707

Kemiska preparat för fotografiskt bruk (andra än lacker, lim,
klister och liknande preparat); oblandade produkter för foto
grafiskt bruk, föreliggande i avdelade doser eller i detaljhan
delsförpackningar, i bruksfärdigt skick:

3707 10 00

– Strålningskänsliga emulsioner

3707 90

– Andra slag:

3707 90 20

– – Framkallare och fixeringsmedel

Fri

—

3707 90 90

– – Andra

Fri

—

(1) Autonom tullsats: 5 €/100 m.
(2) Autonom tullsats: 3,5 €/100 m.
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KAPITEL 38
DIVERSE KEMISKA PRODUKTER
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte
a) isolerade kemiska grundämnen och isolerade kemiskt definierade för
eningar med undantag av
1) konstgjord grafit (nr 3801),
2) insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande me
del, tillväxtreglerande medel för växter, desinfektionsmedel, bekämp
ningsmedel mot gnagare och liknande produkter när de föreligger i
sådana former eller förpackningar som är omnämnda i nr 3808,
3) produkter som föreligger som laddningar till brandsläckningsapparater
eller som brandsläckningsbomber (nr 3813),
4) certifierade referensmaterial enligt anmärkning 2 nedan,
5) produkter enligt anmärkning 3 a och 3 c nedan,
b) blandningar av kemikalier och födoämnen eller andra ämnen med närings
värde, av sådana slag som används vid beredning av livsmedel (i allmänhet
nr 2106),
c) slagg, aska och återstoder (inbegripet slam, annat än avloppsslam) innehål
lande metaller, arsenik eller blandningar därav som uppfyller kraven i
anmärkning 3 a eller 3 b till kapitel 26 (nr 2620),
d) medikamenter (nr 3003 eller 3004); eller
e) förbrukade katalysatorer av sådana slag som används vid utvinning av
oädla metaller eller vid tillverkning av kemiska föreningar av oädla me
taller (nr 2620), förbrukade katalysatorer av sådana slag som huvudsakli
gen används för återvinning av ädla metaller (nr 7112) eller katalysatorer
som utgörs av metaller eller metallegeringar, exempelvis i form av fint
fördelat pulver eller vävt trådnät (avdelning XIV eller XV).
2. A) Med certifierade referensmaterial i nr 3822 avses referensmaterial som
åtföljs av ett certifikat där värdena på de certifierade egenskaperna anges,
vilka metoder som använts för att fastställa värdena och graden av osä
kerhet förenad med varje värde, och som är lämpliga för analys-, kalibre
rings- och referensändamål.
B) Med undantag av produkter enligt kapitlen 28 och 29 ska, vid klassifice
ring av certifierade referensmaterial, nr 3822 ha företräde framför alla
andra nummer.
3. Nr 3824 ska tillämpas för bland annat följande varor, vilka inte ska anses
inbegripna i något annat nummer i tulltaxan:
a) Odlade kristaller (andra än optiska element) av magnesiumoxid eller av
halogenider av alkalimetaller eller alkaliska jordartsmetaller, vägande minst
2,5 g per styck.
b) Finkelolja; dippelsolja (hjorthornsolja).
c) Bläckborttagningsmedel i detaljhandelsförpackningar.
d) Stencillack, andra korrigeringsvätskor och raderband (andra än sådana en
ligt nr 9612), i detaljhandelsförpackningar.
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e) Smältbara artiklar för temperaturbestämning vid keramisk bränning (t.ex.
segerkäglor).
4. Med kommunalt avfall förstås i hela tulltaxan avfall av det slag som samlas in
från hushåll, hotell, restauranger, sjukhus, butiker, kontor o.d., avfall uppsopat
från vägar och trottoarer samt bygg- och rivningsavfall. Kommunalt avfall
innehåller vanligen material av många slag såsom plast, gummi, trä, papper,
textil, glas, metaller, livsmedel, sönderbrutna möbler och andra skadade eller
kasserade artiklar. Med kommunalt avfall förstås dock inte
a) enskilda material eller artiklar som avskilts från avfallet, såsom avfall av
plast, gummi, trä, papper, textil, glas eller metaller samt förbrukade batte
rier vilka klassificeras enligt sina respektive nummer,
b) industriavfall,
c) läkemedelsavfall enligt definition i anmärkning 4 k till kapitel 30,
d) sjukvårdsavfall enligt definition i anmärkning 6 a nedan.
5. Med avloppsslam i nr 3825 förstås slam från kommunala avloppsreningsverk,
inbegripet obehandlat avfall, avskrap och ostabiliserat slam. Stabiliserat slam
som är lämpligt att använda som gödselmedel ingår inte (kapitel 31).
6. Med andra avfall i nr 3825 förstås
a) sjukvårdsavfall, dvs. kontaminerat avfall från medicinsk forskning, dia
gnos, behandling eller andra medicinska, kirurgiska, dentala eller veteri
nära förfaranden, vilket ofta innehåller patogener och farmaceutiska ämnen
och som kräver särskilda hanteringsrutiner (t.ex. begagnade förband, be
gagnade handskar och begagnade injektionsnålar),
b) avfall av organiska lösningsmedel,
c) avfall av metallbetningsvätskor, hydraulvätskor, bromsvätskor och frost
skyddsvätskor,
d) andra avfall från kemisk eller närstående industri.
Uttrycket ”andra avfall” omfattar emellertid inte avfall som främst innehåller
petroleumoljor eller oljor erhållna från bituminösa mineral (nr 2710).
7. Med biodiesel i nr 3826 förstås monoalkylestrar av fettsyror av ett slag som
används som bränsle, utvunna ur animaliska eller vegetabiliska fetter och
oljor, även använda.
Anmärkningar till undernummer
1. Nr 3808 52 och 3808 59 omfattar endast varor enligt nr 3808 som innehåller
ett eller flera av följande ämnen: alaklor (ISO), aldikarb (ISO); aldrin (ISO);
azinfosmetyl (ISO); binapakryl (ISO); kamfeklor (ISO) (toxafen); kaptafol
(ISO); klordan (ISO); klordimeform (ISO); klorbensilat (ISO); DDT (ISO)
(klofenotan (INN), 1,1,1- triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etan); dieldrin (ISO,
INN); 4,6-dinitro-o-kresol (DNOC (ISO)) eller salter av 4,6-dinitro-o-kresol;
dinoseb (ISO) och salter eller estrar av dinoseb; endosulfan (ISO); etylen
dibromid (ISO) (1,2-dibrometan); etylendiklorid (ISO) (1,2-dikloretan); fluo
racetamid (ISO); heptaklor (ISO); hexaklorbensen (ISO); 1,2,3,4,5,6-hexaklor
cyklohexan (HCH (ISO)), inbegripet lindan (ISO, INN); kvicksilverföreningar;
metamidofos (ISO); monokrotofos (ISO); oxiran (etylenoxid); paration (ISO);
parationmetyl (ISO) (metylparation); penta- och oktabromdifenyletrar; pentak
lorfenol (ISO) och salter eller estrar av pentaklorfenol; perfluoroktansulfonsyra
och salter av perfluoroktansulfonsyra; perfluoroktansulfonamider; perfluorok
tansulfonylfluorid; fosfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorfenoxiättiksy
ra) och salter eller estrar av denna förening; tributyltennföreningar.
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Nr 3808 59 omfattar även dammande pulverpreparat som innehåller en bland
ning av benomyl (ISO), karbofuran (ISO) och tiram (ISO).
2. Nr 3808 61 till 3808 69 omfattar endast varor enligt nr 3808 som innehåller
alfacypermetrin (ISO), bendiokarb (ISO), bifentrin (ISO), klorfenapyr (ISO),
cyflutrin (ISO), deltametrin (INN, ISO), etofenprox (INN), fenitrotion (ISO),
lambda-cyhalotrin (ISO), malation (ISO), pirimifosmetyl (ISO) eller propoxur
(ISO).
3. Nr 3824 81 till 3824 88 omfattar endast blandningar och preparat som inne
håller en eller flera av följande substanser: oxiran (etylenoxid), polybromerade
bifenyler (PBB), polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade terfenyler
(PCT), tris(2,3-dibrompropyl)fosfat, aldrin (ISO), kamfeklor (ISO) (toxafen),
klordan (ISO), klordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-triklor2,2-bis(p-klorfenyl)etan), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO),
heptaklor (ISO), mirex (ISO), 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan (HCH (ISO)),
inbegripet lindan (ISO, INN), pentaklorbensen (ISO), hexaklorbensen (ISO),
perfluoroktansulfonsyra, salter av perfluoroktansulfonsyra, perfluoroktansulfo
namider, perfluoroktansulfonylfluorid eller tetra-, penta-, hexa-, hepta- eller
oktabromdifenyletrar.
4. Med avfall av organiska lösningsmedel i nr 3825 41 och 3825 49 förstås
avfall som främst innehåller organiska lösningsmedel, otjänliga i det skick
de föreligger att användas som primära produkter, även om de är avsedda
för återvinning av lösningsmedlen.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

3,6

—

3801

Konstgjord grafit; kolloidal och halvkolloidal grafit; preparat
på basis av grafit eller annat kol, i pastaform eller i form av
block, plattor eller andra halvfabrikat:

3801 10 00

– Konstgjord grafit

3801 20

– Kolloidal eller halvkolloidal grafit:

3801 20 10

– – Kolloidal grafit suspenderad i olja; halvkolloidal grafit

6,5

—

3801 20 90

– – Annan

4,1

—

3801 30 00

– Kolhaltig elektrodmassa och liknande massor för invändig

5,3

—

3,7

—

beklädnad av ugnar
3801 90 00

– Andra slag

3802

Aktiverat kol; aktiverade naturliga mineraliska produkter;
djurkol, inbegripet använt djurkol:

3802 10 00

– Aktiverat kol

3,2

—

3802 90 00

– Andra slag

5,7

—

3803 00

Tallolja (tallsyra), även raffinerad:

3803 00 10

– Rå tallolja

Fri

—

3803 00 90

– Andra slag

4,1

—

3804 00 00

tw 98%

5

—

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 324
▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4

—

3805

Balsamterpentin, extraherad terpentin, sulfatterpentin och an
dra terpentinoljor, framställda genom destillation eller annan
behandling av barrträ; rå dipenten; sulfitterpentin och annan
rå para-cymen; ”pine oil” innehållande α-terpineol som hu
vudbeståndsdel:

3805 10

– Balsamterpentin, extraherad terpentin och sulfatterpentin:

3805 10 10

– – Balsamterpentin

3805 10 30

– – Extraherad terpentin

3,7

—

3805 10 90

– – Sulfatterpentin

3,2

—

3805 90

– Andra slag:

3805 90 10

– – ”Pine oil”

3,7

—

3805 90 90

– – Andra

3,4

—

3806

Kolofonium och hartssyror samt derivat av dessa ämnen;
hartssprit och hartsoljor; naturhartser modifierade genom ut
smältning:

3806 10 00

– Kolofonium och hartssyror

5

—

3806 20 00

– Salter av kolofonium, av hartssyror eller av derivat av kolo

fonium eller hartssyror, andra än salter av kolofoniumad
dukter

4,2

—

3806 30 00

– Estrar bildade av hartssyror och glycerol eller annan polyol

6,5

—

3806 90 00

– Andra slag

4,2

—

3807 00

Trätjära; trätjäroljor; trätjärkreosot; rå metanol; vegetabiliskt
beck; bryggeriharts och liknande preparat på basis av kolofo
nium, hartssyror eller vegetabiliskt beck:

3807 00 10

– Trätjära

2,1

—

3807 00 90

– Andra slag

4,6

—

3808

Insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel, groningshind
rande medel, tillväxtreglerande medel för växter, desinfek
tionsmedel, bekämpningsmedel mot gnagare och liknande pro
dukter, föreliggande i former eller förpackningar för försälj
ning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artik
lar (t.ex. band, vekar och ljus, preparerade med svavel, samt
flugpapper):

6

—

6

—

– Varor enligt anmärkning 1 till undernummer till detta kapi

tel:
3808 52 00

– – DDT (ISO) (klofenotan (INN)), i förpackningar med ett

nettoviktinnehåll av högst 300 g
3808 59 00

– – Andra
– Varor enligt anmärkning 2 till undernummer till detta kapi

tel:
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6

—

6

—

6

—

3808 61 00

– – I förpackningar med ett nettoviktinnehåll av högst 300 g

3808 62 00

– – I förpackningar med ett nettoviktinnehåll över 300 g men

högst 7,5 kg
3808 69 00

– – Andra
– Andra:

3808 91

– – Insektsbekämpningsmedel:

3808 91 10

– – – På basis av pyretroider

6

—

3808 91 20

– – – På basis av klorkolväten

6

—

3808 91 30

– – – På basis av karbamater

6

—

3808 91 40

– – – På basis av fosfororganiska föreningar

6

—

3808 91 90

– – – Andra

6

—

3808 92

– – Svampbekämpningsmedel:

4,6

—

6

—

– – – Oorganiska:

3808 92 10

– – – – Preparat på basis av kopparföreningar

3808 92 20

– – – – Andra
– – – Andra:

3808 92 30

– – – – På basis av ditiokarbamater

6

—

3808 92 40

– – – – På basis av bensimidazoler

6

—

3808 92 50

– – – – På basis av diazoler eller triazoler

6

—

3808 92 60

– – – – På basis av diaziner eller morfoliner

6

—

3808 92 90

– – – – Andra

6

—

3808 93

– – Ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande medel samt

tillväxtreglerande medel för växter:
– – – Ogräsbekämpningsmedel:

3808 93 11

– – – – På basis av fenoxifytohormoner

6

—

3808 93 13

– – – – På basis av triaziner

6

—

3808 93 15

– – – – På basis av amider

6

—

3808 93 17

– – – – På basis av karbamater

6

—

3808 93 21

– – – – På basis av dinitroanilinderivat

6

—

3808 93 23

– – – – På basis av karbamid-, uracil- eller sulonylkarbamidderivat

6

—

3808 93 27

– – – – Andra

6

—

3808 93 30

– – – Groningshindrande medel

6

—

3808 93 90

– – – Tillväxtreglerande medel för växter

6,5

—

3808 94

– – Desinfektionsmedel:

3808 94 10

– – – På basis av kvaternära ammoniumsalter

6

—
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3808 94 20

– – – På basis av halogenföreningar

6

—

3808 94 90

– – – Andra

6

—

3808 99

– – Andra:

3808 99 10

– – – Bekämpningsmedel mot gnagare

6

—

3808 99 90

– – – Andra

6

—

3809

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller
för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat
(t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används
inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande
industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

3809 10

– På basis av stärkelse eller stärkelseprodukter:

3809 10 10

– – Innehållande mindre än 55 viktprocent stärkelse eller stärkelse

8,3 + 8,9 €/
100 kg/net MAX
12,8

—

8,3 + 12,4 €/
100 kg/net MAX
12,8

—

8,3 + 15,1 €/
100 kg/net MAX
12,8

—

8,3 + 17,7 €/
100 kg/net MAX
12,8

—

6,3

—

6,3

—

6,3

—

6,5

—

4,1

—

5

—

produkter

3809 10 30

– – Innehållande minst 55 viktprocent men mindre än 70 viktpro

cent stärkelse eller stärkelseprodukter

3809 10 50

– – Innehållande minst 70 viktprocent men mindre än 83 viktpro

cent stärkelse eller stärkelseprodukter

3809 10 90

– – Innehållande minst 83 viktprocent stärkelse eller stärkelsepro

dukter

– Andra slag:

3809 91 00

– – Av sådana slag som används inom textilindustrin eller inom

liknande industrier
3809 92 00

– – Av sådana slag som används inom pappersindustrin eller

inom liknande industrier
3809 93 00

– – Av sådana slag som används inom läderindustrin eller

inom liknande industrier
3810

Betmedel för metaller; flussmedel och andra preparat, utgö
rande hjälpmedel vid lödning eller svetsning; pulver och pas
tor för lödning eller svetsning, bestående av metall och andra
ämnen; preparat av sådana slag som används för fyllning eller
beläggning av svetselektroder eller svetstråd:

3810 10 00

– Betmedel för metaller; pulver och pastor för lödning eller

svetsning, bestående av metall och andra ämnen
3810 90

– Andra slag:

3810 90 10

– – Preparat av sådana slag som används för fyllning eller belägg

ning av svetselektroder och svetstråd
3810 90 90

– – Andra
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3811

Preparat för motverkande av knackning, oxidation, korrosion
eller hartsbildning, viskositetsförbättrande preparat och andra
beredda tillsatsmedel för mineraloljor (inbegripet bensin) eller
för andra vätskor som används för samma ändamål som mi
neraloljor:
– Preparat för motverkande av knackning:

3811 11

– – På basis av blyföreningar:

3811 11 10

– – – På basis av tetraetylbly

6,5

—

3811 11 90

– – – Andra

5,8

—

3811 19 00

– – Andra

5,8

—

5,3

—

– Tillsatsmedel för smörjoljor:

3811 21 00

– – Innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bitumi

nösa mineral
3811 29 00

– – Andra

5,8

—

3811 90 00

– Andra slag

5,8

—

3812

Beredda vulkningsacceleratorer; sammansatta mjuknings
medel för gummi eller plast, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans; antioxidanter och andra sammansatta sta
biliseringsmedel för gummi eller plast:

3812 10 00

– Beredda vulkningsacceleratorer

6,3

—

3812 20

– Sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast:

3812 20 10

– – Reaktionsblandning innehållande bensyl-3-isobutyryloxi-1-iso

Fri

—

6,5

—

6,5

—

propyl-2,2-dimetylpropylftalat
2,2,4-trimetylpentylftalat
3812 20 90

och

bensyl-3-isobutyryloxi-

– – Andra
– Antioxidanter och andra sammansatta stabiliseringsmedel

för gummi eller plast:
3812 31 00

– – Blandningar av oligomerer av 2,2,4-trimetyl-1,2-dihydroki

nolin (TMQ)
3812 39

– – Andra:

3812 39 10

– – – Antioxidanter

6,5

—

3812 39 90

– – – Andra

6,5

—

3813 00 00

Preparat och laddningar
brandsläckningsbomber

6,5

—

6,5

—

till

brandsläckningsapparater;

3814 00

Sammansatta organiska lösnings- och spädningsmedel, inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans; beredda färg- el
ler lackborttagningsmedel:

3814 00 10

– På basis av butylacetat
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6,5

—

6,5

—

6,5

—

Fri

—

6,5

—

Fri

—

3814 00 90

– Andra slag

3815

Reaktionsinitiatorer, reaktionsacceleratorer samt beredda ka
talysatorer, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
– Katalysatorer utfällda på en bärsubstans:

3815 11 00

– – Med nickel eller nickelföreningar som aktiv beståndsdel

3815 12 00

– – Med ädel metall eller föreningar av ädel metall som aktiv

beståndsdel
3815 19

– – Andra:

3815 19 10

– – – Katalysatorer i form av korn av vilka minst 90 viktprocent
har en partikelstorlek av högst 10 mikrometer, bestående av
en oxidblandning på en bärare av magnesiumsilikat, inne
hållande, efter vikten räknat
— minst 20 % men högst 35 % koppar,
— minst 2 % men högst 3 % vismut,
samt med en skrymdensitet av minst 0,2 men högst 1,0

3815 19 90

– – – Andra

3815 90

– Andra slag:

3815 90 10

– – Katalysatorer bestående av etyltrifenylfosfoniumacetat i form

av lösning i metanol
3815 90 90

– – Andra

6,5

—

3816 00 00

Eldfast cement, eldfast murbruk, eldfast betong och liknande
eldfasta beredningar, andra än produkter enligt nr 3801

2,7

—

3817 00

Blandningar av alkylbensener och blandningar av alkylnafta
lener, andra än sådana som omfattas av nr 2707 eller 2902:

3817 00 50

– Linjär alkylbensen

6,3

—

3817 00 80

– Andra

6,3

—

3818 00

Kemiska grundämnen, dopade för användning inom elektro
niken, i form av skivor, plattor eller liknande former; kemiska
föreningar, dopade för användning inom elektroniken:

3818 00 10

– Dopad kisel

Fri

—

3818 00 90

– Andra slag

Fri

—

3819 00 00

Hydrauliska bromsvätskor och andra beredda vätskor för
hydraulisk kraftöverföring, inte innehållande, eller innehål
lande mindre än 70 viktprocent, oljor erhållna ur petroleum
eller ur bituminösa mineral

6,5

—

3820 00 00

Frysskyddsmedel och beredda flytande avisningsmedel

6,5

—

3821 00 00

Beredda närsubstrat för odling eller bevarande av mikroorga
nismer (inbegripet virus och likartade organismer) eller av
växtceller, mänskliga celler eller djurceller

5

—
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Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på under
lag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller laborato
riebruk, även utan underlag, andra än sådana som omfattas
av nr 3002 eller 3006; certifierade referensmaterial

Fri

—

3822 00 00

3823

Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tek
niska fettalkoholer:
– Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering:

3823 11 00

– – Stearinsyra

5,1

—

3823 12 00

– – Oleinsyra

4,5

—

3823 13 00

– – Tallfettsyra

2,9

—

3823 19

– – Andra:

3823 19 10

– – – Destillerade fettsyror

2,9

—

3823 19 30

– – – Fettsyradestillat

2,9

—

3823 19 90

– – – Andra

2,9

—

3823 70 00

– Tekniska fettalkoholer

3,8

—

3824

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska
produkter samt preparat från kemiska eller närstående indu
strier (inbegripet sådana som består av blandningar av natur
produkter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

3824 10 00

– Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor

6,5

—

3824 30 00

– Osintrade metallkarbider, blandade med varandra eller med

5,3

—

6,5

—

metalliska bindemedel
3824 40 00

– Beredda tillsatsmedel för cement, murbruk eller betong

3824 50

– Murbruk och betong, inte eldfasta:

3824 50 10

– – Färdigblandad betong

6,5

—

3824 50 90

– – Andra

6,5

—

3824 60

– Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905 44:

7,7 + 16,1 €/
100 kg/net

—

9,6 + 37,8 €/
100 kg/net (1)

—

7,7 + 23 €/
100 kg/net

—

9,6 + 53,7 €/
100 kg/net (1)

—

– – I vattenlösning:

3824 60 11

– – – Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på hal

ten D-glucitol
3824 60 19

– – – Annan

– – Annan:

3824 60 91

– – – Innehållande högst 2 viktprocent D-mannitol beräknat på hal

ten D-glucitol
3824 60 99

– – – Annan

(1) Värdetullsatsen nedsatt till 9 % (suspension) tills vidare, på en autonom bas.
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6,5

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

– Blandningar innehållande halogenerade derivat av metan,

etan eller propan:
3824 71 00

– – Innehållande klorfluorkarboner (CFC), även innehållande

klorfluorkolväten (HCFC), perfluorkarboner (PFC) eller
fluorkolväten (HFC)
3824 72 00

– – Innehållande bromklordifluormetan, bromtrifluormetan el

ler dibromtetrafluoretaner
3824 73 00

– – Innehållande bromfluorkolväten (HBFC)

3824 74 00

– – Innehållande klorfluorkolväten (HCFC), även innehållande

perfluorkarboner (PFC) eller fluorkolväten (HFC), dock
inte innehållande klorfluorkarboner (CFC)
3824 75 00

– – Innehållande koltetraklorid

6,5

—

3824 76 00

– – Innehållande 1,1,1-trikloretan (metylkloroform)

6,5

—

3824 77 00

– – Innehållande brommetan (metylbromid) eller bromklorme

6,5

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

tan
3824 78

– – Innehållande perfluorkarboner (PFC) eller fluorkolväten

(HFC), dock inte innehållande klorfluorkarboner (CFC) el
ler klorfluorkolväten (HCFC):
3824 78 10

– – – Innehållande endast 1,1,1-trifluoretan och pentafluoretan (1)

3824 78 20

– – – Innehållande endast 1,1,1-trifluoretan, pentafluoretan och

1,1,1,2-tetrafluoretan (1)
3824 78 30

– – – Innehållande endast difluormetan och pentafluoretan (1)

3824 78 40

– – – Innehållande endast difluormetan, pentafluoretan och 1,1,1,2-

tetrafluoretan (1)
3824 78 80

– – – Innehållande omättade fluorkolväten (1)

6,5

—

3824 78 90

– – – Andra (1)

6,5

—

3824 79 00

– – Andra

6,5

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

– Varor enligt anmärkning 3 till undernummer till detta kapi

tel:
3824 81 00

– – Innehållande oxiran (etylenoxid)

3824 82 00

– – Innehållande polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade

terfenyler (PCT) eller polybromerade bifenyler (PBB)
3824 83 00

– – Innehållande tris(2,3-dibrompropyl)fosfat

3824 84 00

– – Innehållande aldrin (ISO), kamfeklor (ISO) (toxafen), klor

dan (ISO), klordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN),
1,1,1-triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etan), dieldrin (ISO, INN),
endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptaklor (ISO) eller mirex
(ISO)
3824 85 00

– – Innehållande 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan (HCH (ISO)),

inbegripet lindan (ISO, INN)

(1) Statistiskt Taric-nummer: se bilaga 10.
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6,5

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

5,7

—

6,5

—

6

—

5,1

—

3,2

—

3824 86 00

– – Innehållande pentaklorbensen (ISO) eller hexaklorbensen

(ISO)
3824 87 00

– – Innehållande perfluoroktansulfonsyra, salter av perfluorok

tansulfonsyra, perfluoroktansulfonamider eller perfluorok
tansulfonylfluorid
3824 88 00

– – Innehållande tetra-, penta-, hexa-, hepta- eller oktabromdi

fenyletrar
– Andra:

3824 91 00

– – Blandningar och preparat som till största delen består av

(5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)metyl-metylmetylfosfonat och bis[(5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafos
finan-5-yl)metyl]metylfosfonat
3824 99

– – Andra:

3824 99 10

– – – Petroleumsulfonater med undantag av petroleumsulfonater av

alkalimetaller, av ammonium eller av etanolaminer; tiofenhal
tiga sulfonsyror av oljor ur bituminösa mineral och salter av
dessa syror
3824 99 15

– – – Jonbytare

3824 99 20

– – – Getter för vakuumrör

3824 99 25

– – – Salter av träsyra (t.ex. kalciumsalter); rått kalciumtartrat; rått

kalciumcitrat
3824 99 30

– – – Naftensyror, vattenolösliga salter av naftensyror samt estrar

av naftensyror
– – – Andra:

3824 99 45

– – – – Pannstensförhindrande medel och liknande preparat

6,5

—

3824 99 50

– – – – Preparat för galvanoteknik

6,5

—

3824 99 55

– – – – Blandningar av mono-, di- och trifettsyraestrar av glycerol

6,5

—

(emulgatorer för fetter)
– – – – Patroner och påfyllningsbehållare, fyllda, för elektroniska

cigaretter; preparat för användning i patroner och påfyll
ningsbehållare för elektroniska cigaretter:
3824 99 56

– – – – – Innehållande produkter enligt nr 2939 79 10

6,5

—

3824 99 57

– – – – – Andra

6,5

—

3824 99 58

– – – – Nikotinplåster (transdermala system) för rökavvänjning

Fri

—

Fri

—

– – – – Produkter och preparat för farmaceutiskt och kirurgiskt

bruk:
3824 99 61

– – – – – Mellanprodukter från framställning av antibiotika, erhållna

genom fermentering av Streptomyces tenebrarius, även
torkade, avsedda att användas för tillverkning av för män
niskor avsedda medikamenter enligt nr 3004 (1)

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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3824 99 62

– – – – – Mellanprodukter från framställningen av monensinsalter

Fri

—

3824 99 64

– – – – – Andra

6,5

—

3824 99 65

– – – – Hjälpmedel för gjuterier (andra än sådana som omfattas av

6,5

—

6,5

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

6,5

—

nr 3824 10 00)
3824 99 70

– – – – Eldfasta, vattenfasta och liknande preparat som används

inom byggnadsindustrin
– – – – Andra:

3824 99 75

– – – – – Skivor av litiumniobat, odopade

3824 99 80

– – – – – Blandning av aminer, utgörande derivat av dimeriserade

fettsyror med en genomsnittlig molekylvikt av minst 520
men högst 550
3824 99 85

– – – – – 3-(1-etyl-1-metylpropyl)isoxazol-5-ylamin, i form av en

lösning i toluen
3824 99 86

– – – – – Blandningar som till största delen består av dimetylmetyl

fosfonat, oxiran och fosforpentaoxid (P2O5)
– – – – – Kemiska produkter eller preparat, som till större delen

består av organiska föreningar, inte nämnda eller in
begripna någon annanstans:
3824 99 92

– – – – – – I flytande form vid 20 °C

6,5

—

3824 99 93

– – – – – – Andra

6,5

—

3824 99 96

– – – – – Andra

6,5

—

3825

Restprodukter från kemiska eller närstående industrier, inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans; kommunalt avfall;
avloppsslam; andra avfall specificerade i anmärkning 6 till
detta kapitel:

3825 10 00

– Kommunalt avfall

6,5

—

3825 20 00

– Avloppsslam

6,5

—

3825 30 00

– Sjukvårdsavfall

6,5

—

– Avfall av organiska lösningsmedel:

3825 41 00

– – Halogenerade

6,5

—

3825 49 00

– – Andra

6,5

—

3825 50 00

– Avfall av metallbetningsvätskor, hydraulvätskor, bromsväts

6,5

—

kor och frostskyddsvätskor
– Andra avfall från kemisk eller närstående industri:

3825 61 00

– – Främst innehållande organiska beståndsdelar

6,5

—

3825 69 00

– – Andra slag

6,5

—

3825 90

– Andra:

3825 90 10

– – Alkalisk järnoxid för rening av gas

5

—
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

6,5

—

6,5

—

6,5

—

3825 90 90

– – Andra

3826 00

Biodiesel och blandningar av biodiesel, inte innehållande, eller
innehållande mindre än 70 viktprocent, oljor erhållna ur pe
troleum eller ur bituminösa mineral:

3826 00 10

– Monoalkylestrar av fettsyror, innehållande minst 96,5 viktprocent

estrar (FAMAE)
3826 00 90

– Andra
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AVDELNING VII
PLASTER OCH PLASTVAROR; GUMMI OCH GUMMIVAROR
Anmärkningar
1.

Varor som föreligger i satser som består av två eller flera separata bestånds
delar, av vilka åtminstone någon omfattas av denna avdelning, ska, om
beståndsdelarna är avsedda att efter hopblandning ge en produkt enligt av
delning VI eller VII, klassificeras enligt det nummer som är tillämpligt för
denna produkt, under förutsättning
a) att det av förpackningssättet framgår att beståndsdelarna är avsedda att
användas tillsammans utan att först omförpackas,
b) att beståndsdelarna föreligger tillsammans, samt
c) att beståndsdelarna, antingen på grund av sin beskaffenhet eller på grund
av de inbördes proportioner vari de föreligger, är igenkännliga som pro
dukter avsedda att komplettera varandra.

2.

Med undantag för varor enligt nr 3918 och 3919 ska plastvaror och gum
mivaror, som är försedda med sådant bokstavstryck e.d. eller med sådant
bildtryck, som inte är av endast underordnad betydelse i förhållande till
varornas huvudsakliga användning, klassificeras enligt kapitel 49.
KAPITEL 39
PLASTER OCH PLASTVAROR

Anmärkningar
1.

Med plast förstås i hela tulltaxan sådana material enligt nr 3901–3914 som
kan eller har kunnat formas (antingen i polymerisationsögonblicket eller i ett
senare stadium) under yttre påverkan (vanligen av värme och tryck, i vissa
fall i närvaro av ett lösningsmedel eller ett mjukningsmedel) genom gjutning,
strängsprutning, valsning eller någon annan process till former som bibehålls
när den yttre påverkan upphör.
I hela tulltaxan ska ordet plast även avse vulkanfiber. Detta ord avser emel
lertid inte material som anses utgöra textilmaterial enligt avdelning XI.

2.

Detta kapitel omfattar inte
a) smörjmedel enligt nr 2710 och 3403,
b) vaxer enligt nr 2712 och 3404,
c) isolerade kemiskt definierade organiska föreningar (kapitel 29),
d) heparin och salter av heparin (nr 3001),
e) lösningar (andra än kollodium) av produkter nämnda i nr 3901–3913 i
flyktiga organiska lösningsmedel när lösningsmedlets vikt överstiger
50 % av lösningens vikt (nr 3208); brons- och färgfolier enligt nr 3212,
f) organiska ytaktiva ämnen och preparat enligt nr 3402,
g) naturhartser modifierade genom utsmältning samt hartsestrar (nr 3806),
h) beredda tillsatsmedel för mineraloljor (inbegripet bensin) eller för andra
vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor (nr 3811),
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ij) beredda hydrauliska vätskor på basis av polyglykoler, silikoner eller
andra polymerer enligt kapitel 39 (nr 3819),
k) reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på plastunderlag (nr
3822),
l) syntetiskt gummi enligt definition i kapitel 40 och varor av sådant gum
mi,
m) sadelmakeriarbeten (nr 4201) samt koffertar, resväskor, handväskor och
andra artiklar enligt nr 4202,
n) flätor, korgmakeriarbeten och andra artiklar enligt kapitel 46,
o) tapeter enligt nr 4814,
p) varor enligt avdelning XI (textilvaror),
q) varor enligt avdelning XII (t.ex. skodon, huvudbonader, paraplyer, para
soller, promenadkäppar, piskor och ridspön samt delar till sådana varor),
r) oäkta smycken enligt nr 7117,
s) artiklar enligt avdelning XVI (maskiner samt mekaniska och elektriska
apparater),
t) delar till luftfartyg eller fordon, enligt avdelning XVII,
u) artiklar enligt kapitel 90 (t.ex. optiska element, glasögonbågar och rit
instrument),
v) artiklar enligt kapitel 91 (t.ex. urfoder och boetter),
w) artiklar enligt kapitel 92 (t.ex. musikinstrument och delar till musikinstru
ment),
x) artiklar enligt kapitel 94 (t.ex. möbler, belysningsarmatur och andra be
lysningsartiklar, ljusskyltar och monterade eller monteringsfärdiga bygg
nader),
y) artiklar enligt kapitel 95 (t.ex. leksaker, spel och sportartiklar),
z) artiklar enligt kapitel 96 (t.ex. borstar, knappar, blixtlås, kammar, muns
tycken och skaft till rökpipor, cigarettmunstycken o.d., delar till ter
mosflaskor o.d., reservoarpennor, kulpennor och stiftpennor samt en
bens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar).
3.

Nr 3901–3911 ska endast tillämpas för varor som framställts genom kemisk
syntes och som motsvarar någon av följande beskrivningar:
a) Flytande syntetiska polyolefiner som ger mindre än 60 volymprocent des
tillat vid 300 °C, omräknat till 1 013 millibar vid destillation under redu
cerat tryck (nr 3901 och 3902).
b) Lågpolymeriserade hartser av kumaronindentyp (nr 3911).
c) Andra syntetiska polymerer med ett genomsnitt av minst 5 monomera
enheter.
d) Silikoner (nr 3910).
e) Resoler (nr 3909) och andra prepolymerer.

4.

Med sampolymerer avses alla polymerer i vilka halten av någon enskild
monomer inte uppgår till minst 95 viktprocent av det totala polymerinnehål
let.
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I detta kapitel ska, om inte annat föreskrivs, sampolymerer (inbegripet sam
polykondensat, sampolyadditionsprodukter, segmentpolymerer och ymppoly
merer) och polymerblandningar klassificeras enligt det nummer som omfattar
polymerer av den monomer som viktmässigt dominerar över varje annan
monomer. Vid tillämpning av denna bestämmelse ska monomerer vilkas
polymerer omfattas av samma nummer anses som en enda monomer.

Om ingen monomer dominerar ska sampolymerer och polymerblandningar
klassificeras enligt det nummer som står sist i tulltaxan av dem som kan
komma i fråga.

5.

Kemiskt modifierade polymerer, dvs. sådana i vilka endast sidokedjor (bi
hang) till huvudkedjan har förändrats genom kemisk reaktion, ska klassifi
ceras enligt det nummer som är tillämpligt för den omodifierade polymeren.
Denna bestämmelse gäller inte ymppolymerer.

6.

Med obearbetad form i nr 3901–3914 avses endast produkter i följande
former:

a) Vätskor och pastor, inbegripet dispersioner (emulsioner och suspensioner)
och lösningar.

b) Block av oregelbunden form, klumpar, pulver (inbegripet press- och
sprutmassor), korn, flingor o.d.

7.

Nr 3915 ska inte tillämpas för avklipp och annat avfall samt skrot av ett enda
termoplastiskt material, när materialet omvandlats till obearbetad form (nr
3901–3914).

8.

Med rör och slangar i nr 3917 avses ihåliga produkter, i form av halvfabrikat
eller i färdigbearbetat skick, av sådana slag som används eller skulle kunna
användas för att befordra eller leda gaser eller vätskor (t.ex. räfflade träd
gårdsslangar och perforerade rör). Uttrycket avser också korvskinn och andra
tillplattade slangar. Bortsett från dessa tillplattade slangar ska emellertid
ihåliga produkter, som har ett inre tvärsnitt som inte är runt, ovalt, kvadra
tiskt eller rektangulärt (i vilket fall tvärsnittets längd inte får vara mer än 1,5
gånger bredden) eller inte har formen av en regelbunden månghörning, inte
anses som slangar eller rör utan som profilerade stänger och strängar.

9.

Med vägg- eller takbeklädnad av plast i nr 3918 avses produkter som före
ligger i rullar, har en bredd av minst 45 cm, är lämpliga för vägg- eller
takdekorering och består av plast som är varaktigt anbringad på ett underlag
av annat material än papper, under förutsättning att plastskiktet är kornat,
präglat, färgat, mönstertryckt eller på annat sätt dekorerat på utsidan.

10. Med plattor, duk, film, folier och remsor i nr 3920 och 3921 avses endast
plattor, duk, film, folier och remsor (andra än sådana enligt kapitel 54) samt
block med regelbunden geometrisk form, även tryckta eller på annat sätt
ytbehandlade, oskurna eller nedskurna till kvadratisk eller rektangulär form
men inte vidare bearbetade (även om en sådan nedskärning gör dem till
bruksfärdiga artiklar).

11. Nr 3925 ska tillämpas endast för följande artiklar, under förutsättning att de
inte omfattas av något tidigare nummer i underavdelning II:

a) Cisterner, tankar (inbegripet slamavskiljare), kar och liknande behållare
med en rymd av mer än 300 l.
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b) Konstruktionsdetaljer som används t.ex. i golv, väggar eller tak.
c) Takrännor och tillbehör till takrännor.
d) Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar.
e) Balkonger, räcken, staket, grindar och liknande skrank.
f) Fönsterluckor, markiser, persienner, spjäljalusier, rullgardiner och lik
nande artiklar samt delar och tillbehör till sådana artiklar.
g) Hyllkonstruktioner av stort format, i delar, avsedda för sammansättning
och permanent installering i t.ex. butiker, verkstäder eller varumagasin.
h) Utsmyckningsdetaljer för byggnader t.ex. kupoler.
ij) Beslag och liknande tillbehör för permanent fastsättning i eller på dörrar,
fönster, trappor, väggar eller andra delar av byggnader, t.ex. dörrtrycken,
handtag, hakar, krokar, konsoler, handdukshängare, skyddsplattor för
strömställare och andra skyddsplattor.
Anmärkningar till undernummer
1.

Inom varje nummer i detta kapitel ska polymerer (inbegripet sampolymerer)
och kemiskt modifierade polymerer klassificeras i enlighet med följande
bestämmelser:
a) Om det finns ett varunummer med texten ”andra slag” eller ”andra” i
serien av varunummer
1) innebär klassificeringen enligt ett varunummer av en polymer med
prefixet ”poly” (t.ex. polyeten och polyamid-6.6) att halten av den
eller de monomerer som utgör denna polymer sammanlagt ska vara
minst 95 viktprocent av det totala polymerinnehållet,
2) ska de sampolymerer som tas upp under nr 3901 30, 3901 40,
3903 20, 3903 30 och 3904 30 klassificeras enligt dessa varunummer,
under förutsättning att halten av monomerer i dessa sampolymerer är
minst 95 viktprocent av det totala polymerinnehållet,
3) ska kemiskt modifierade polymerer klassificeras enligt ett varunummer
med texten ”andra slag” eller ”andra”, under förutsättning att de ke
miskt modifierade polymererna inte omfattas av ett mera specificerat
varunummer,
4) ska polymerer som inte uppfyller bestämmelserna i 1, 2 eller 3 ovan
klassificeras enligt det varunummer som återsår i serien av undernum
mer och som omfattar polymerer av den monomer som viktmässigt
dominerar över varje annan monomer. Dominerande monomerer i
polymerer som omfattas av samma varunummer ska därför klassifice
ras tillsammans. För polymerer i den aktuella serien av varunummer
ska således endast de dominerande monomererna jämföras.
b) Om det inte finns ett varunummer med texten ”andra slag” eller ”andra” i
samma serie ska
1) polymerer klassificeras enligt det nummer som omfattar polymerer av
den monomer som viktmässigt dominerar över varje annan monomer.
Dominerande monomerer i polymerer som omfattas av samma varu
nummer ska därför klassificeras tillsammans. För polymerer i den
aktuella serien av varunummer ska således endast de dominerande
monomererna jämföras,
2) kemiskt modiferade polymerer klassificeras enligt samma varunummer
som den omodifierade polymeren.
Blandningar av polymerer ska klassificeras enligt samma varunummer som
polymerer som erhållits av samma monomerer i samma proportioner.

2.

Med mjukningsmedel i nr 3920 43 förstås även sekundära mjukningsmedel.
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Kompletterande anmärkning
1.

I de fall där vävnader, dukvaror av trikå, filt eller bondad duk endast utgör
förstärkning omfattar kapitel 39 handskar, halvhandskar och vantar som är
impregnerade, överdragna eller belagda med porös plast, oavsett
— om de är konfektionerade av vävnader (andra än sådana enligt nr 5903),
dukvaror av trikå, filt eller bondad duk som är impregnerade, över
dragna eller belagda med porös plast, eller
— om de är konfektionerade av vävnader, dukvaror av trikå, filt eller
bondad duk som inte är impregnerade, överdragna eller belagda och
som därefter impregnerats, överdragits eller belagts med porös plast.
(Anmärkning 3 c till kapitel 56 och anmärkning 2 a.5 till kapitel 59).

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

I. PLASTER I OBEARBETAD FORM

3901

Polymerer av eten, i obearbetad form:

3901 10

– Polyeten med en specifik vikt av mindre än 0,94 (LD):

3901 10 10

– – Linjär polyeten

6,5

—

3901 10 90

– – Annan

6,5

—

3901 20

– Polyeten med en specifik vikt av minst 0,94 (HD):

3901 20 10

– – Polyeten i någon av de former som är nämnda i anmärkning
6 b till detta kapitel, med en specifik vikt av minst 0,958 vid
23 °C, innehållande per kg

Fri

—

— högst 50 mg aluminium,
— högst 2 mg kalcium,
— högst 2 mg krom,
— högst 2 mg järn,
— högst 2 mg nickel,
— högst 2 mg titan,
— högst 8 mg vanadin,
avsett för tillverkning av klorsulfonerat polyeten (1)
3901 20 90

– – Annat

6,5

—

3901 30 00

– Sampolymerer av eten och vinylacetat

6,5

—

3901 40 00

– Sampolymerer av eten-alfa-olefin, med en specifik vikt av

6,5

—

mindre än 0,94
3901 90

– Andra slag:

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

6,5

—

3901 90 30

– – Jonomerplast bestående av ett salt av en terpolymer av eten,

isobutylakrylat och metakrylsyra; A-B-A-segmentpolymer av
polystyren, etenbutensampolymer och polystyren, innehållande
högst 35 viktprocent styren, i någon av de former som är
nämnda i anmärkning 6 b till detta kapitel
3901 90 80

– – Andra

3902

Polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad
form:

3902 10 00

– Polypropen

6,5

—

3902 20 00

– Polyisobuten

6,5

—

3902 30 00

– Sampolymerer med propen

6,5

—

3902 90

– Andra slag:

3902 90 10

– – A-B-A-segmentpolymer av polystyren, etenbutensampolymer

Fri

—

Fri

—

6,5

—

och polystyren, innehållande högst 35 viktprocent styren, i nå
gon av de former som är nämnda i anmärkning 6 b till detta
kapitel
3902 90 20

– – Polybuten-(1), en sampolymer av buten-(1) och eten, innehål

lande högst 10 viktprocent eten, eller en blandning av polybu
ten-(1) med polyeten och/eller polypropen, innehållande högst
10 viktprocent polyeten och/eller högst 25 viktprocent polypro
pen, i någon av de former som är nämnda i anmärkning 6 b till
detta kapitel
3902 90 90

– – Andra

3903

Polymerer av styren, i obearbetad form:
– Polystyren:

3903 11 00

– – Expanderbar

6,5

—

3903 19 00

– – Annan

6,5

—

3903 20 00

– Sampolymerer av styren och akrylnitril (SAN)

6,5

—

3903 30 00

– Sampolymerer av akrylnitril, butadien och styren (ABS)

6,5

—

3903 90

– Andra slag:

3903 90 10

– – Sampolymerer, uteslutande av styren och allylalkohol, med ett

Fri

—

Fri

—

6,5

—

6,5

—

acetyltal av minst 175
3903 90 20

– – Bromerad polystyren, innehållande minst 58 men högst 71 vikt

procent brom, i någon av de former som är nämnda i anmärk
ning 6 b till detta kapitel
3903 90 90

– – Andra

3904

Polymerer av vinylklorid eller av andra halogenerade olefiner,
i obearbetad form:

3904 10 00

– Polyvinylklorid, inte blandad med andra ämnen

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 340
▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

– Annan polyvinylklorid:

3904 21 00

– – Inte mjukgjord

6,5

—

3904 22 00

– – Mjukgjord

6,5

—

3904 30 00

– Sampolymerer av vinylklorid och vinylacetat

6,5

—

3904 40 00

– Andra sampolymerer med vinylklorid

6,5

—

3904 50

– Polymerer av vinylidenklorid:

3904 50 10

– – Sampolymer av vinylidenklorid och akrylnitril i form av ex

Fri

—

6,5

—

6,5

—

Fri

—

panderbara kulor med en diameter av minst 4 mikrometer men
högst 20 mikrometer
3904 50 90

– – Andra
– Fluorhaltiga polymerer:

3904 61 00

– – Polytetrafluoreten

3904 69

– – Andra:

3904 69 10

– – – Polyvinylfluorid, i någon av de former som är nämnda i

anmärkning 6 b till detta kapitel
3904 69 20

– – – Fluoroelastomerer (FKM)

6,5

—

3904 69 80

– – – Andra

6,5

—

3904 90 00

– Andra slag

6,5

—

3905

Polymerer av vinylacetat eller av andra vinylestrar, i obearbe
tad form; andra vinylpolymerer i obearbetad form:
– Polyvinylacetat:

3905 12 00

– – I vattendispersion

6,5

—

3905 19 00

– – Andra

6,5

—

– Sampolymerer av vinylacetat:

3905 21 00

– – I vattendispersion

6,5

—

3905 29 00

– – Andra

6,5

—

3905 30 00

– Polyvinylalkohol, även innehållande ohydrolyserade acetat

6,5

—

6,5

—

grupper
– Andra slag:

3905 91 00

– – Sampolymerer

3905 99

– – Andra:

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 341
▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
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Extra mängden
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1

2

3

4

Fri

—

6,5

—

6,5

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

5

—

6,5

—

6,5

—

3905 99 10

– – – Polyvinylformal, i någon av de former som är nämnda i
anmärkning 6 b till detta kapitel, med en molekylvikt av
minst 10 000 men högst 40 000 samt innehållande, efter
vikten räknat
— minst 9,5 % men högst 13 % acetylgrupper, uttryckt
som vinylacetat, och
— minst 5 % men högst 6,5 % hydroxylgrupper, uttryckt
som vinylalkohol

3905 99 90

– – – Andra

3906

Akrylpolymerer i obearbetad form:

3906 10 00

– Polymetylmetakrylat

3906 90

– Andra slag:

3906 90 10

– – Poly[N-(3-hydroxiimino-1,1-dimetylbutyl)akrylamid]

3906 90 20

– – Sampolymer av 2-diisopropylaminoetylmetakrylat och dekyl

metakrylat, lösta i N,N-dimetylacetamid, med en sampolymer
halt av minst 55 viktprocent
3906 90 30

– – Sampolymer av akrylsyra och 2-etylhexylakrylat, innehållande

minst 10 men högst 11 viktprocent 2-etylhexylakrylat
3906 90 40

– – Sampolymer av akrylnitril och metylakrylat modifierad med

polybutadienakrylnitril (NBR)
3906 90 50

– – Polymerisationsprodukter av akrylsyra, alkylmetakrylat och li

ten mängd andra monomerer, avsedda att användas som för
tjockningsmedel vid framställning av pastor för textiltryck
ning (1)
3906 90 60

– – Sampolymer av metylakrylat, etylen och en monomer som in

nehåller en ändlös karboxigrupp som ersättningsprodukt, med
minst 50 viktprocents halt av metylakrylat, även blandad med
kiseldioxid
3906 90 90

– – Andra

3907

Polyacetaler, andra polyetrar samt epoxihartser, i obearbetad
form; polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar och andra
polyestrar, i obearbetad form:

3907 10 00

– Polyacetaler

3907 20

– Andra polyetrar:
– – Polyeteralkoholer:

3907 20 11

– – – Polyetenglykoler

6,5

—

3907 20 20

– – – Andra

6,5

—

– – Andra:

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

3907 20 91

– – – Sampolymer av 1-klor-2,3-epoxipropan och etylenoxid

Fri

—

3907 20 99

– – – Andra

6,5

—

3907 30 00

– Epoxihartser

6,5

—

3907 40 00

– Polykarbonater

6,5

—

3907 50 00

– Alkydhartser

6,5

—

– Polyetentereftalat:

3907 61 00

– – Med en viskositetskvot på 78 ml/g eller mer

6,5

—

3907 69 00

– – Andra

6,5

—

3907 70 00

– Polymjölksyra

6,5

—

– Andra polyestrar:

3907 91

– – Omättade:

3907 91 10

– – – Flytande

6,5

—

3907 91 90

– – – Andra

6,5

—

3907 99

– – Andra:

3907 99 05

– – – Termoplastiska, flytande kristallsampolymerer av aromatisk

Fri

—

polyester
3907 99 10

– – – Poly(etennaftalen-2,6-dikarboxylat)

Fri

—

3907 99 80

– – – Andra

6,5

—

3908

Polyamider i obearbetad form:

3908 10 00

– Polyamid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eller -6,12

6,5

—

3908 90 00

– Andra slag

6,5

—

3909

Aminoplaster, fenoplaster och polyuretaner, i obearbetad
form:

3909 10 00

– Karbamidplaster; tiokarbamidplaster

6,5

—

3909 20 00

– Melaminplaster

6,5

—

6,5

—

– Andra aminoplaster:

3909 31 00

– – Poly(metylenfenylisocyanat) (obearbetad MDI, MDI-poly

mer)
3909 39 00

– – Andra

6,5

—

3909 40 00

– Fenoplaster

6,5

—

3909 50

– Polyuretaner:

3909 50 10

– – Polyuretan av 2,2′-(tert-butylimino)dietanol och 4,4′-metylendi

Fri

—

6,5

—

cyklohexyldiisocyanat, i form av en lösning i N,N-dimetylace
tamid innehållande minst 50 viktprocent polymer
3909 50 90

– – Andra
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4

6,5

—

6,5

—

3,5

—

3910 00 00

Silikoner i obearbetad form

3911

Petroleumhartser, kumaronindenhartser, polyterpener, polys
ulfider, polysulfoner och andra produkter omnämnda i an
märkning 3 till detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans, i obearbetad form:

3911 10 00

– Petroleumhartser, kumaron-, inden- och kumaronindenhart

ser samt polyterpener
3911 90

– Andra slag:
– – Kondensations-, polykondensations- och polyadditionsproduk

ter, även kemiskt modifierade:
3911 90 11

– – – Poly(oxi-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylenoxi-1,4-fenyleniso

propyliden-1,4-fenylen) i någon av de former som är nämnda
i anmärkning 6 b till detta kapitel
3911 90 13

– – – Poly(tio-1,4-fenylen)

Fri

—

3911 90 19

– – – Andra

6,5

—

Fri

—

6,5

—

– – Andra:

3911 90 92

– – – Sampolymer av p-kresol och divinylbensen, i form av en

lösning i N,N-dimetylacetamid innehållande minst 50 viktpro
cent polymer; hydrogenererade sampolymerer av vinyltoluen
och α-metylstyren
3911 90 99

– – – Andra

3912

Cellulosa och kemiska cellulosaderivat, inte nämnda eller in
begripna någon annanstans, i obearbetad form:
– Cellulosaacetater:

3912 11 00

– – Inte mjukgjorda

6,5

—

3912 12 00

– – Mjukgjorda

6,5

—

3912 20

– Cellulosanitrater (inbegripet kollodium):

6,5

—

6

—

6,5

—

6,5

—

– – Inte mjukgjorda:

3912 20 11

– – – Kollodium och celloidin

3912 20 19

– – – Andra

3912 20 90

– – Mjukgjorda
– Cellulosaetrar:

3912 31 00

– – Karboximetylcellulosa och salter av detta ämne

3912 39

– – Andra:

3912 39 20

– – – Hydroxipropylcellulosa

Fri

—

3912 39 85

– – – Andra

6,5

—

3912 90

– Andra slag:

3912 90 10

– – Cellulosaestrar

6,4

—

3912 90 90

– – Andra

6,5

—
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1

2

3

4

5

—

3913

Naturliga polymerer (t.ex. alginsyra) och modifierade natur
liga polymerer (t.ex. härdade proteiner och kemiska derivat
av naturgummi), inte nämnda eller inbegripna någon annan
stans, i obearbetad form:

3913 10 00

– Alginsyra samt salter och estrar av alginsyra

3913 90 00

– Andra slag

6,5

—

3914 00 00

Jonbytare på basis av polymerer enligt nr 3901–3913, i obe
arbetad form

6,5

—

II. AVKLIPP OCH ANNAT AVFALL AV PLAST SAMT
PLASTSKROT; HALVFABRIKAT AV PLAST; ANDRA
PLASTVAROR

3915

Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot:

3915 10 00

– Av polymerer av eten

6,5

—

3915 20 00

– Av polymerer av styren

6,5

—

3915 30 00

– Av polymerer av vinylklorid

6,5

—

3915 90

– Av annan plast:

3915 90 11

– – Av polymerer av propen

6,5

—

3915 90 80

– – Andra

6,5

—

3916

Enfibertråd med ett största tvärmått av mer än 1 mm samt
stavar, stänger och strängar (inbegripet profilerade stänger
och strängar), även ytbehandlade men inte bearbetade på an
nat sätt, av plast:

3916 10 00

– Av polymerer av eten

6,5

—

3916 20 00

– Av polymerer av vinylklorid

6,5

—

3916 90

– Av annan plast:

3916 90 10

– – Av kondensations-, polykondensations- eller polyadditionspro

dukter, även kemiskt modifierade

6,5

—

3916 90 50

– – Av additionspolymerisationsprodukter

6,5

—

3916 90 90

– – Andra

6,5

—

3917

Rör och slangar samt rördelar (t.ex. skarvrör, knärör och
flänsar) och andra tillbehör till rör eller slangar, av plast:

3917 10

– Konsttarmar av härdade proteiner eller av cellulosaplast:

3917 10 10

– – Av härdade proteiner

5,3

—

3917 10 90

– – Av cellulosaplast

6,5

—

6,5

—

– Styva rör:

3917 21

– – Av polymerer av eten:

3917 21 10

– – – Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåttet,

även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt
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1

2

3

4

6,5

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

3917 21 90

– – – Andra

3917 22

– – Av polymerer av propen:

3917 22 10

– – – Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåttet,

även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt
3917 22 90

– – – Andra

3917 23

– – Av polymerer av vinylklorid:

3917 23 10

– – – Sömlösa och med en längd överstigande största tvärmåttet,

även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt
3917 23 90

– – – Andra

6,5

—

3917 29 00

– – Av annan plast

6,5

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

– Andra rör samt slangar:

3917 31 00

– – Böjliga slangar och rör med ett minsta bristningstryck av

27,6 MPa
3917 32 00

– – Andra, inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade med

annat material, inte försedda med kopplingsanordningar
e.d.
3917 33 00

– – Andra, inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade med

annat material, försedda med kopplingsanordningar e.d.
3917 39 00

– – Andra

6,5

—

3917 40 00

– Rördelar och andra tillbehör till rör eller slangar

6,5

—

3918

Golvbeläggningsmaterial av plast, även självhäftande, i rullar
eller i form av plattor; vägg- eller takbeklädnad av plast enligt
definition i anmärkning 9 till detta kapitel:

3918 10

– Av polymerer av vinylklorid:

3918 10 10

– – Bestående av ett underlag som impregnerats, överdragits eller

6,5

m2

belagts med polyvinylklorid
3918 10 90

– – Andra

6,5

m2

3918 90 00

– Av annan plast

6,5

m2

3919

Plattor, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta pro
dukter av plast, självhäftande, även i rullar:

3919 10

– I rullar med en bredd av högst 20 cm:
– – Remsor, som överdragits med ovulkat naturgummi eller syntet

gummi:
3919 10 12

– – – Av polyvinylklorid eller av polyeten

6,3

—

3919 10 15

– – – Av polypropen

6,3

—

3919 10 19

– – – Andra

6,3

—

3919 10 80

– – Andra

6,5

—
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4

Fri

—

6,5

—

Fri

—

3919 90

– Andra slag:

3919 90 20

– – Självhäftande, runda polerdynor av ett slag som används för

tillverkning av halvledarplattor (wafers)
3919 90 80

– – Andra

3920

Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, av plast,
inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande
sätt kombinerade med annat material:

3920 10

– Av polymerer av eten:
– – Med en tjocklek av högst 0,125 mm:
– – – Av polyeten med en specifik vikt av:
– – – – Mindre än 0,94:

3920 10 23

– – – – – Polyetylenfilm, med en tjocklek av minst 20 mikrometer

men högst 40 mikrometer, avsedd för framställning av
fotoresistfilm som används vid tillverkning av halvledare
eller tryckta kretsar (1)
3920 10 24

– – – – – Sträckfilm, inte tryckt

6,5

—

3920 10 25

– – – – – Andra

6,5

—

3920 10 28

– – – – Minst 0,94

6,5

—

3920 10 40

– – – Andra

6,5

—

Fri

—

6,5

—

– – Med en tjocklek av mer än 0,125 mm:

3920 10 81

– – – Syntetisk pappersmassa i form av fuktiga ark, tillverkad av

inte sammanhängande, fint förgrenade fibriller av polyeten,
med eller utan inblandning av cellulosafibrer i en mängd av
högst 15 viktprocent, innehållande poly(vinylalkohol) löst i
det vatten som utgör fuktningsmedlet
3920 10 89

– – – Andra

3920 20

– Av polymerer av propen:
– – Med en tjocklek av högst 0,10 mm:

3920 20 21

– – – Biaxiellt orienterad

6,5

—

3920 20 29

– – – Andra

6,5

—

3920 20 80

– – Med en tjocklek av mer än 0,10 mm

6,5

—

3920 30 00

– Av polymerer av styren

6,5

—

– Av polymerer av vinylklorid:

3920 43

– – Innehållande minst 6 viktprocent mjukningsmedel:

3920 43 10

– – – Med en tjocklek av högst 1 mm

6,5

—

3920 43 90

– – – Med en tjocklek av mer än 1 mm

6,5

—

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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4

3920 49

– – Andra:

3920 49 10

– – – Med en tjocklek av högst 1 mm

6,5

—

3920 49 90

– – – Med en tjocklek av mer än 1 mm

6,5

—

6,5

—

Fri

—

6,5

—

6,5

—

Fri

—

– Av akrylpolymerer:

3920 51 00

– – Av polymetylmetakrylat

3920 59

– – Andra:

3920 59 10

– – – Sampolymer av akryl- och metakrylestrar, i form av en film

med en tjocklek av högst 150 mikrometer
3920 59 90

– – – Andra
– Av polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar eller andra

polyestrar:
3920 61 00

– – Av polykarbonater

3920 62

– – Av polyetentereftalat:
– – – Med en tjocklek av högst 0,35 mm:

3920 62 12

– – – – Polyetentereftalatfilm, med en tjocklek av minst 72 mikro

meter men högst 79 mikrometer, avsedd för tillverkning av
böjliga magnetskivor (flexskivor) (1); polyetentereftalatfilm,
med en tjocklek av minst 100 mikrometer men högst 150
mikrometer, avsedd att användas vid tillverkning av fotopo
lymertryckplattor (1)
3920 62 19

– – – – Andra

6,5

—

3920 62 90

– – – Med en tjocklek av mer än 0,35 mm

6,5

—

3920 63 00

– – Av omättade polyestrar

6,5

—

3920 69 00

– – Av andra polyestrar

6,5

—

6,5

—

– Av cellulosa eller kemiska cellulosaderivat:

3920 71 00

– – Av cellulosaregenerat

3920 73

– – Av cellulosaacetat:

3920 73 10

– – – Film i rullar eller remsor för kino- eller fotobruk

6,3

—

3920 73 80

– – – Andra

6,5

—

3920 79

– – Av andra cellulosaderivat:

3920 79 10

– – – Av vulkanfiber

5,7

—

3920 79 90

– – – Andra

6,5

—

6,1

—

– Av annan plast:

3920 91 00

– – Av polyvinylbutyral

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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3920 92 00

– – Av polyamider

6,5

—

3920 93 00

– – Av aminoplaster

6,5

—

3920 94 00

– – Av fenoplaster

6,5

—

3920 99

– – Av annan plast:

Fri

—

6,5

—

Fri

—

Fri

—

– – – Av kondensations-, polykondensations- eller polyadditions

produkter, även kemiskt modifierade:
3920 99 21

– – – – Duk och remsor av polyimid, inte överdragna eller över

dragna eller belagda uteslutande med plast
3920 99 28

– – – – Andra
– – – Av additionspolymerisationsprodukter:

3920 99 52

3920 99 53

– – – – Polyvinylfluoridduk;

biaxiellt orienterad poly(vinylalko
hol)film innehållande minst 97 viktprocent poly(vinylalko
hol), utan överdrag, med en tjocklek av högst 1 mm

– – – – Jonbytarmembran av fluorbelagt plastmaterial, avsedda att

användas i klor-alkalielektrolysceller (1)
3920 99 59

– – – – Andra

6,5

—

3920 99 90

– – – Andra

6,5

—

3921

Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor av plast:
– Porösa produkter:

3921 11 00

– – Av polymerer av styren

6,5

—

3921 12 00

– – Av polymerer av vinylklorid

6,5

—

3921 13

– – Av polyuretaner:

3921 13 10

– – – Böjliga

6,5

—

3921 13 90

– – – Andra

6,5

—

3921 14 00

– – Av cellulosaregenerat

6,5

—

3921 19 00

– – Av annan plast

6,5

—

3921 90

– Andra produkter:
– – Av kondensations-, polykondensations- eller polyadditionspro

dukter, även kemiskt modifierade:
3921 90 10

– – – Av polyestrar

6,5

—

3921 90 30

– – – Av fenoplaster

6,5

—

– – – Av aminoplaster:
– – – – Laminerade:

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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3921 90 41

– – – – – Högtryckslaminat dekorerade på en eller båda sidor

6,5

—

3921 90 43

– – – – – Andra

6,5

—

3921 90 49

– – – – Andra

6,5

—

3921 90 55

– – – Andra

6,5

—

3921 90 60

– – Av additionspolymerisationsprodukter

6,5

—

3921 90 90

– – Andra

6,5

—

3922

Badkar, duschkar, diskhoar, tvättställ, bidéer, toalettstolar,
sitsar och lock till toalettstolar, spolcisterner och liknande sa
nitetsartiklar, av plast:

3922 10 00

– Badkar, duschkar, diskhoar och tvättställ

6,5

—

3922 20 00

– Sitsar och lock till toalettstolar

6,5

—

3922 90 00

– Andra slag

6,5

—

3923

Artiklar för transport eller förpackning av varor, av plast;
proppar, lock, kapsyler och andra förslutningsartiklar av
plast:

3923 10

– Askar, lådor, häckar och liknande artiklar:

3923 10 10

– – Askar, lådor, häckar och liknande artiklar av plast, särskilt

Fri

—

6,5

—

6,5

—

utformade eller inredda för transport eller förpackning av halv
ledarplattor (wafers), arbetsmasker eller modermasker
3923 10 90

– – Andra
– Säckar, bärkassar och påsar (inbegripet strutar):

3923 21 00

– – Av polymerer av eten

3923 29

– – Av annan plast:

3923 29 10

– – – Av polyvinylklorid

6,5

—

3923 29 90

– – – Andra

6,5

—

3923 30

– Damejeanner, flaskor, kannor o.d.:

3923 30 10

– – Med en rymd av högst 2 l

6,5

p/st

3923 30 90

– – Med en rymd av mer än 2 l

6,5

p/st

3923 40

– Spolar, cops, bobiner o.d.:

3923 40 10

– – Spolar, rullar och liknande artiklar för fotografisk film eller

5,3

—

6,5

—

kinofilm eller för band, filmer och liknande artiklar enligt nr
8523
3923 40 90

– – Andra

3923 50

– Proppar, lock, kapsyler och andra förslutningsartiklar:

3923 50 10

– – Kapsyler för flaskor

6,5

—

3923 50 90

– – Andra

6,5

—
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4

6,5

—

3923 90 00

– Andra slag

3924

Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt hygienoch toalettartiklar, av plast:

3924 10 00

– Bords- och köksartiklar

6,5

—

3924 90 00

– Andra slag

6,5

—

3925

Byggvaror av plast, inte nämnda eller inbegripna någon an
nanstans:

3925 10 00

– Cisterner, tankar, kar och liknande behållare med en rymd

6,5

—

6,5

p/st (1)

6,5

—

6,5

—

av mer än 300 l
3925 20 00

– Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar

3925 30 00

– Fönsterluckor, markiser, persienner, spjäljalusier, rullgardi

ner och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar
3925 90

– Andra slag:

3925 90 10

– – Beslag och liknande tillbehör för permanent fastsättning i eller

på dörrar, fönster, trappor, väggar eller andra delar av bygg
nader
3925 90 20

– – Kabelkanaler för elektriska ledningar

6,5

—

3925 90 80

– – Andra

6,5

—

3926

Andra plastvaror samt varor av andra material enligt nr
3901–3914:

3926 10 00

– Kontors- och skolartiklar

6,5

—

3926 20 00

– Kläder och tillbehör till kläder (inbegripet handskar, halv

6,5

—

handskar och vantar)
3926 30 00

– Beslag till möbler, karosserier o.d.

6,5

—

3926 40 00

– Statyetter och andra prydnadsföremål

6,5

—

3926 90

– Andra slag:

3926 90 50

– – Perforerade silar och andra kärl för filtrering av vatten till

avloppsledningar

6,5

—

6,5

p/st

6,5 (2)

—

★

3926 90 60

– – Ansiktsskärmar/visir

■

3926 90 97

– – Andra

(1) En dörr eller ett fönster med eller utan tillhörande karmar och tröskel betraktas som en styck.
(2) Autonom tullfrihet tillsvidare för kondomer av polyuretan (Taric-nr 3926 90 97 60).
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KAPITEL 40
GUMMI OCH GUMMIVAROR
Anmärkningar
1.

Om inte annat föreskrivs förstås i hela tulltaxan med gummi följande pro
dukter, även vulkade (mjukgummi eller hårdgummi): naturgummi, balata,
guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande naturliga produkter,
syntetgummi, faktis framställd av oljor samt regenerat av dessa produkter.

2.

Detta kapitel omfattar inte
a) varor enligt avdelning XI (textilvaror),
b) skodon och delar till skodon enligt kapitel 64,
c) huvudbonader och delar till huvudbonader (inbegripet badmössor), enligt
kapitel 65,
d) mekaniska eller elektriska maskiner och apparater samt delar till dessa,
enligt avdelning XVI (inbegripet elektrisk materiel av alla slag), av hård
gummi,
e) artiklar enligt kapitlen 90, 92, 94 och 96,
f) artiklar enligt kapitel 95 (andra än handskar; halvhandskar och vantar, för
sport och idrott och artiklar enligt nr 4011–4013).

3.

Med obearbetad form i nr 4001–4003 och 4005 avses endast produkter i
följande former:
a) Vätskor och pastor (inbegripet latex, även förvulkad, samt andra disper
sioner och lösningar).
b) Block av oregelbunden form, klumpar, balar, pulver, korn, smulor o.d.

4.

I anmärkning 1 till detta kapitel och i nr 4002 förstås med syntetgummi
a) omättade syntetiska ämnen vilka genom vulkning med svavel kan irre
versibelt överföras till icke termoplastiska ämnen som vid en temperatur
mellan 18 °C och 29 °C inte brister när de töjs till tre gånger sin ur
sprungliga längd och som efter att ha töjts till två gånger sin ursprungliga
längd inom fem minuter återgår till en längd av högst en och en halv
gång den ursprungliga längden. Vid utförandet av detta prov får ämnen
som är nödvändiga för bryggbindningen, såsom vulkningsaktivatorer och
vulkningsacceleratorer, vara tillsatta. Förekomst av ämnen som avses i
anmärkning 5 B.2 och 5 B.3 är också tillåten, men förekomst av ämnen
som inte är nödvändiga för bryggbindningen, såsom utdrygningsmedel,
mjukningsmedel och fyllmedel, är inte tillåten,
b) tioplaster (TM),
c) naturgummi modifierat genom ympning eller blandning med plast, depo
lymeriserat naturgummi, blandningar av omättade syntetiska ämnen med
mättade syntetiska högpolymera produkter, under förutsättning att alla
ovannämnda produkter uppfyller villkoren beträffande vulkning, töjning
och återgång i a ovan.
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5.

A. Nr 4001 och 4002 ska inte tillämpas för gummi eller gummiblandningar
som före eller efter koaguleringen försatts med
1. vulkmedel, acceleratorer, fördröjningsmedel eller aktivatorer (andra än
sådana som tillsatts för framställning av förvulkad gummilatex),
2. pigment eller andra färgämnen, andra än sådana som tillsatts uteslu
tande för identifieringsändamål,
3. mjukningsmedel eller utdrygningsmedel (med undantag av mineralolja
i fråga om oljeutdrygat gummi), fyllmedel, förstärkningsmedel, orga
niska lösningsmedel eller något annat ämne, med undantag av de
tillsatser som är tillåtna enligt B.
B. Förekomst av följande ämnen i gummi eller gummiblandningar ska inte
påverka dessas klassificering enligt nr 4001 eller 4002, under förutsätt
ning att gummit eller gummiblandningen bibehållit sin huvudsakliga ka
raktär av råmaterial:
1. Emulgermedel och klibbmotmedel.
2. Små mängder av nedbrytningsprodukter av emulgermedel.
3. Mycket små mängder av följande: värmekänsliga medel (i allmänhet
för att erhålla värmekänslig gummilatex), katjonytaktiva ämnen (i all
mänhet för att erhålla elektropositiv gummilatex), antioxidanter, ko
agulanter, smulningsmedel, frysskyddsmedel, peptisermedel, konserve
ringsmedel, stabilisatorer, viskositetsreglerande medel och liknande
tillsatsmedel för speciella ändamål.

6.

Med avklipp och annat avfall samt skrot i nr 4004 avses avklipp och annat
avfall från tillverkning eller bearbetning av gummi samt gummivaror som är
slutgiltigt oanvändbara för sitt ursprungliga ändamål på grund av skada eller
slitage eller av annan orsak.

7.

Tråd, helt av mjukgummi, med ett största tvärmått av mer än 5 mm, ska
(oavsett tvärsnittets form) klassificeras som remsor, stänger eller strängar
enligt nr 4008.

8.

Enligt nr 4010 klassificeras också drivremmar och transportband av textil
vävnad som är impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad med gummi
eller tillverkad av textilgarn som är impregnerat, överdraget, belagt eller
försett med hölje av gummi.

9.

Med plattor, duk och remsor i nr 4001, 4002, 4003, 4005 och 4008 avses
endast plattor, duk och remsor samt block med regelbunden geometrisk
form, som är oskurna eller enbart nedskurna till kvadratisk eller rektangulär
form, även om en sådan nedskärning gör dem till bruksfärdiga artiklar och
även om de är tryckta eller på annat sätt ytbehandlade, men däremot inte
sådana som är nedskurna till annan form eller vidare bearbetade.
Med stänger och strängar i nr 4008 avses också produkter av detta slag, som
skurits ned till viss längd eller ytbehandlats men som inte bearbetats på annat
sätt.

Kompletterande anmärkning
1.

I de fall där vävnader, dukvaror av trikå, filt eller bondad duk endast utgör
förstärkning omfattar kapitel 40 handskar, halvhandskar och vantar som är
impregnerade, överdragna eller belagda med poröst gummi, oavsett
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— om de är konfektionerade av vävnader (andra än sådana enligt nr 5906),
dukvaror av trikå, filt eller bondad duk som är impregnerade, över
dragna eller belagda med poröst gummi, eller
— om de är konfektionerade av vävnader, dukvaror av trikå, filt eller
bondad duk som inte är impregnerade, överdragna eller belagda och
som därefter impregnerats, överdragits eller belagts med poröst gummi.
(Anmärkning 3 c till kapitel 56 och anmärkning 4 sista stycket till kapitel
59.)

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

4001

Naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi
och liknande naturliga produkter, i obearbetad form eller i
form av plattor, duk eller remsor:

4001 10 00

– Naturgummilatex, även förvulkad
– Naturgummi i annan form:

4001 21 00

– – Rökt arkgummi

Fri

—

4001 22 00

– – Tekniskt specificerat naturgummi (TSNR)

Fri

—

4001 29 00

– – Annat

Fri

—

4001 30 00

– Balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och lik

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

nande naturliga produkter
4002

Syntetgummi samt faktis framställd av oljor, i obearbetad
form eller i form av plattor, duk eller remsor; blandningar
av produkter enligt nr 4001 med produkter enligt detta num
mer, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller rem
sor:
– Styren-butadiengummi

(SBR);

karboxylstyren-butadien

gummi (XSBR):
4002 11 00

– – I form av latex

4002 19

– – I annan form:

4002 19 10

– – – Styren-butadiengummi framställt genom emulsionspolymeri

sering (E-SBR), i balar
4002 19 20

– – – Blockcopolymerer av styren-butadienstyren framställda ge

nom lösningspolymerisering (SBS, termoplastiska elastome
rer), i korn, smulor eller pulver
4002 19 30

– – – Styren-butadiengummi framställt genom lösningspolymerise

ring (S-SBR), i balar
4002 19 90

– – – I annan form

Fri

—

4002 20 00

– Butadiengummi (BR)

Fri

—

– Isobuten-isoprengummi (IIR); halogenerat isobuten-isopren

gummi (CIIR och BIIR):
4002 31 00

– – Isobuten-isoprengummi (IIR)

Fri

—

4002 39 00

– – Annat

Fri

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

– Kloroprengummi (CR):

4002 41 00

– – I form av latex

Fri

—

4002 49 00

– – I annan form

Fri

—

– Nitril-butadiengummi (NBR):

4002 51 00

– – I form av latex

Fri

—

4002 59 00

– – I annan form

Fri

—

4002 60 00

– Isoprengummi (IR)

Fri

—

4002 70 00

– Etenpropengummi (EPDM)

Fri

—

4002 80 00

– Blandningar av produkter enligt nr 4001 med produkter

Fri

—

Fri

—

enligt nr 4002
– Andra slag:

4002 91 00

– – I form av latex

4002 99

– – I annan form:

4002 99 10

– – – Produkter modifierade genom tillsats av plast

2,9

—

4002 99 90

– – – Andra

Fri

—

4003 00 00

Gummiregenerat, i obearbetad form eller i form av plattor,
duk eller remsor

Fri

—

Avklipp och annat avfall samt skrot, av annat gummi än hård
gummi, även pulveriserat eller granulerat

Fri

—

Fri

—

Fri

—

4004 00 00
4005

Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i obearbe
tad form eller i form av plattor, duk eller remsor:

4005 10 00

– Med inblandning av kimrök eller kiseldioxid

4005 20 00

– Lösningar; dispersioner, andra än dispersioner enligt nr

4005 10
– Andra slag:

4005 91 00

– – Plattor, duk och remsor

Fri

—

4005 99 00

– – Andra

Fri

—

4006

Ovulkat gummi i andra former (t.ex. stänger, rör eller sträng
ar) samt varor av ovulkat gummi (t.ex. ringar och rondeller):

4006 10 00

– Slitbanor (ovulkade) för regummering av däck

Fri

—

4006 90 00

– Andra slag

Fri

—

4007 00 00

Tråd och rep av mjukgummi

3

—

4008

Plattor, duk, remsor, stänger och strängar (inbegripet profile
rade stänger och strängar), av mjukgummi:

3

—

2,9

—

– Av poröst gummi:

4008 11 00

– – Plattor, duk och remsor

4008 19 00

– – Andra
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

– Av icke poröst gummi:

4008 21

– – Plattor, duk och remsor:

4008 21 10

– – – Golvbeläggningsmaterial och mattor

3

m2

4008 21 90

– – – Andra

3

—

4008 29 00

– – Andra

2,9

—

4009

Rör och slangar av mjukgummi, även försedda med kopp
lingsanordningar e.d. (t.ex. skarvrör, knärör och flänsar):
– Inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade med annat

material:
4009 11 00

– – Inte försedda med kopplingsanordningar e.d.

3

—

4009 12 00

– – Försedda med kopplingsanordningar e.d.

3

—

– Förstärkta eller på annat sätt kombinerade med enbart me

tall:
4009 21 00

– – Inte försedda med kopplingsanordningar e.d.

3

—

4009 22 00

– – Försedda med kopplingsanordningar e.d.

3

—

– Förstärkta eller på annat sätt kombinerade med enbart tex

tilmaterial:
4009 31 00

– – Inte försedda med kopplingsanordningar e.d.

3

—

4009 32 00

– – Försedda med kopplingsanordningar e.d.

3

—

– Förstärkta eller på annat sätt kombinerade med annat ma

terial:
4009 41 00

– – Inte försedda med kopplingsanordningar e.d.

3

—

4009 42 00

– – Försedda med kopplingsanordningar e.d.

3

—

4010

Drivremmar eller transportband av mjukgummi:
– Transportband:

4010 11 00

– – Förstärkta med enbart metall

6,5

—

4010 12 00

– – Förstärkta med enbart textilmaterial

6,5

—

4010 19 00

– – Andra

6,5

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

6,5

—

– Drivremmar:

4010 31 00

– – Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kilrem

mar), skårremmar, med en utvändig omkrets av mer än
60 cm men inte överstigande 180 cm
4010 32 00

– – Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kilrem

mar), andra än skårremmar, med en utvändig omkrets av
mer än 60 cm men inte överstigande 180 cm
4010 33 00

– – Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kilrem

mar), skårremmar, med en utvändig omkrets av mer än
180 cm men inte överstigande 240 cm
4010 34 00

– – Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kilrem

mar), andra än skårremmar, med en utvändig omkrets av
mer än 180 cm men inte överstigande 240 cm
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

6,5

—

6,5

—

6,5

—

4,5

p/st

4010 35 00

– – Ändlösa synkrona remmar, med en utvändig omkrets av

mer än 60 cm men inte överstigande 150 cm
4010 36 00

– – Ändlösa synkrona remmar, med en utvändig omkrets av

mer än 150 cm men inte överstigande 198 cm
4010 39 00

– – Andra

4011

Nya däck, andra än massivdäck, av gummi:

4011 10 00

– Av sådana slag som används på personbilar (inbegripet sta

tionsvagnar och tävlingsbilar)
4011 20

– Av sådana slag som används på bussar eller lastbilar:

4011 20 10

– – Med ett belastningsindex av högst 121

4,5

p/st

4011 20 90

– – Med ett belastningsindex högre än 121

4,5

p/st

4011 30 00

– Av sådana slag som används på luftfartyg

4,5

p/st

4011 40 00

– Av sådana slag som används på motorcyklar

4,5

p/st

4011 50 00

– Av sådana slag som används på cyklar

4

p/st

4011 70 00

– Av sådana slag som används på fordon och maskiner för

4

p/st

4

p/st

4

p/st

4,5

p/st

lantbruk eller skogsbruk
4011 80 00

– Av sådana slag som används på fordon och maskiner för

byggändamål, gruvdrift eller industriell hantering
4011 90 00

– Andra

4012

Regummerade eller begagnade däck, andra än massivdäck, av
gummi; massivdäck, slitbanor samt fälgband, av gummi:
– Regummerade däck:

4012 11 00

– – Av sådana slag som används på personbilar (inbegripet

stationsvagnar och tävlingsbilar)
4012 12 00

– – Av sådana slag som används på bussar eller lastbilar

4,5

p/st

4012 13 00

– – Av sådana slag som används på luftfartyg

4,5

p/st

4012 19 00

– – Andra

4,5

p/st

4012 20 00

– Begagnade däck, andra än massivdäck

4,5

p/st

4012 90

– Andra slag:

4012 90 20

– – Massivdäck och halvmassivdäck

2,5

—

4012 90 30

– – Slitbanor

2,5

—

4012 90 90

– – Fälgband

4

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4

p/st

4013

Innerslangar av gummi:

4013 10 00

– Av sådana slag som används på personbilar (inbegripet sta

tionsvagnar och tävlingsbilar), bussar eller lastbilar
4013 20 00

– Av sådana slag som används på cyklar

4

p/st

4013 90 00

– Andra slag

4

p/st

4014

Hygieniska och farmaceutiska artiklar (inbegripet dinappar),
av mjukgummi, även med delar av hårdgummi:

4014 10 00

– Kondomer

Fri

—

4014 90 00

– Andra slag

Fri

—

4015

Kläder och tillbehör till kläder (inbegripet handskar, halv
handskar och vantar), för alla ändamål, av mjukgummi:

2

pa

2,7

pa

5

—

3,5

—

– Handskar, halvhandskar och vantar:

4015 11 00

– – För kirurgiskt bruk

4015 19 00

– – Andra

4015 90 00

– Andra slag

4016

Andra varor av mjukgummi:

4016 10 00

– Av poröst gummi
– Andra slag:

4016 91 00

– – Golvbeläggningsmaterial och mattor

2,5

—

4016 92 00

– – Radergummin

2,5

—

4016 93 00

– – Packningar, tätningar o.d.

2,5

—

4016 94 00

– – Fendrar för fartyg eller kajer, även uppblåsbara

2,5

—

4016 95 00

– – Andra uppblåsbara artiklar

2,5

—

4016 99

– – Andra:
– – – För motorfordon enligt nr 8701–8705:

4016 99 52

– – – – Delar av gummi förenat med metall

2,5

—

4016 99 57

– – – – Andra

2,5

—

– – – Andra:

4016 99 91

– – – – Delar av gummi förenat med metall

2,5

—

4016 99 97

– – – – Andra

2,5

—

4017 00 00

Hårdgummi (t.ex. ebonit) i alla former, inbegripet avfall och
skrot; varor av hårdgummi

Fri

—
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AVDELNING VIII
OBEREDDA HUDAR OCH SKINN, LÄDER, PÄLSSKINN SAMT VAROR
AV DESSA MATERIAL; SADELMAKERIARBETEN; RESEFFEKTER,
HANDVÄSKOR OCH LIKNANDE ARTIKLAR; VAROR AV TARMAR
KAPITEL 41
OBEREDDA HUDAR OCH SKINN (ANDRA ÄN PÄLSSKINN) SAMT
LÄDER
Anmärkningar
1.

Detta kapitel omfattar inte
a) avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och skinn (nr 0511),
b) fågelskinn och delar av fågelskinn med kvarsittande fjädrar eller dun,
enligt nr 0505 och 6701,
c) hudar och skinn med hårbeklädnad, oberedda, garvade eller på annat sätt
beredda (kapitel 43); följande varor ska dock klassificeras enligt kapitel
41, nämligen oberedda, med hårbeklädnad försedda hudar och skinn av
nötkreatur och andra oxdjur, av hästdjur, av får och lamm (med undantag
av astrakan, breitschwanz, karakul, persian och liknande lammskinn även
som skinn av indiskt, kinesiskt och mongoliskt lamm samt av tibetlamm),
av get och killing (med undantag av yemenget, mongolget och tibetget
eller -killing), av svin (inbegripet navelsvin) samt av stenget, gasell,
kamel, dromedar, ren, älg, hjort, rådjur och hund.

2.

A) Nr 4104–4106 omfattar inte hudar och skinn som genomgått en reversi
bel garvningsprocess (inbegripet förgarvning) (nr 4101–4103, beroende
på omständigheterna).
B) Med crust i nr 4104–4106 förstås även hudar och skinn som eftergarvats,
färgats eller fettats före torkning.

3.

Med konstläder förstås i hela tulltaxan endast material av sådant slag som är
omnämnt i nr 4115.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4101

Oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur
(inbegripet buffel) samt av hästdjur (färska eller saltade, tor
kade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men
inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda),
även avhårade eller spaltade:

4101 20

– Hela hudar och skinn, ospaltade, med en vikt per hud eller

skinn av högst 8 kg när de är enbart torkade, av högst 10 kg
när de är torrsaltade och av högst 16 kg när de är färska,
våtsaltade eller på annat sätt konserverade:

4101 20 10

– – Färska

Fri

p/st

4101 20 30

– – Våtsaltade

Fri

p/st

4101 20 50

– – Torkade eller torrsaltade

Fri

p/st

4101 20 80

– – Andra

Fri

p/st
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4101 50

– Hela hudar och skinn, med en vikt av mer än 16 kg:

4101 50 10

– – Färska

Fri

p/st

4101 50 30

– – Våtsaltade

Fri

p/st

4101 50 50

– – Torkade eller torrsaltade

Fri

p/st

4101 50 90

– – Andra

Fri

p/st

4101 90 00

– Andra, inbegripet kärnstycken (kruponger), halva kärnstyc

Fri

—

ken och bukar
4102

Oberedda skinn av får och lamm (färska eller saltade, torkade,
kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men inte
garvade, beredda till pergament eller vidare beredda), även
avhårade eller spaltade, med undantag av sådana som enligt
anmärkning 1 c inte omfattas av detta kapitel:

4102 10

– Med ullbeklädnad:

4102 10 10

– – Av lamm

Fri

p/st

4102 10 90

– – Andra

Fri

p/st

– Utan ullbeklädnad:

4102 21 00

– – Picklade

Fri

p/st

4102 29 00

– – Andra

Fri

p/st

4103

Andra oberedda hudar och skinn (färska eller saltade, torka
de, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, men
inte garvade, beredda till pergament eller vidare beredda),
även avhårade eller spaltade, med undantag av sådana som
enligt anmärkning 1 b eller 1 c inte omfattas av detta kapitel:

4103 20 00

– Av reptiler

Fri

p/st

4103 30 00

– Av svin

Fri

p/st

4103 90 00

– Andra slag

Fri

—

4104

Hudar och skinn, garvade eller som crust, av nötkreatur och
andra oxdjur (inbegripet buffel) eller av hästdjur, utan kvar
sittande hår, även spaltade men inte vidare beredda:

Fri

p/st

– I vått tillstånd (inbegripet wet-blue):

4104 11

– – Narvläder, ospaltat; spaltat narvläder:

4104 11 10

– – – Hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur (in

begripet buffel), med en yta per styck av högst 28 kvadratfot
(2,6 m2)
– – – Andra:
– – – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel):
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

p/st

4104 11 51

– – – – – Hela hudar och skinn, med en yta per styck av mer än 28

kvadratfot (2,6 m2)

4104 11 59

– – – – – Andra

Fri

p/st

4104 11 90

– – – – Andra slag

5,5

p/st

4104 19

– – Annat:

4104 19 10

– – – Hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur (in

Fri

p/st

Fri

p/st

begripet buffel), med en yta per styck av högst 28 kvadratfot
(2,6 m2)
– – – Andra:
– – – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel):

4104 19 51

– – – – – Hela hudar och skinn, med en yta per styck av mer än 28

kvadratfot (2,6 m2)

4104 19 59

– – – – – Andra

Fri

p/st

4104 19 90

– – – – Andra slag

5,5

p/st

Fri

p/st

6,5

p/st

6,5

p/st

– Torra (crust):

4104 41

– – Narvläder, ospaltat; spaltat narvläder:
– – – Hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur (in

begripet buffel), med en yta per styck av högst 28 kvadratfot
(2,6 m2):
4104 41 11

– – – – Indiska hudar (Kips), hela eller utan huvud och ben, med en

vikt av högst 4,5 kg per styck, endast vegetabiliskt garvade,
även vidare behandlade, men inte lämpliga för direkt till
verkning av lädervaror
4104 41 19

– – – – Andra slag
– – – Annat:
– – – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel):

4104 41 51

– – – – – Hela hudar och skinn, med en yta per styck av mer än 28

kvadratfot (2,6 m2)

4104 41 59

– – – – – Annat

6,5

p/st

4104 41 90

– – – – Andra slag

5,5

p/st

4104 49

– – Andra slag:
– – – Hela hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur (in

begripet buffel), med en yta per styck av högst 28 kvadratfot
(2,6 m2):
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

p/st

6,5

p/st

6,5

p/st

4104 49 11

– – – – Indiska hudar (Kips), hela eller utan huvud och ben, med en

vikt av högst 4,5 kg per styck, endast vegetabiliskt garvade,
även vidare behandlade, men inte lämpliga för direkt till
verkning av lädervaror
4104 49 19

– – – – Andra
– – – Andra:
– – – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel):

4104 49 51

– – – – – Hela hudar och skinn, med en yta per styck av mer än 28

kvadratfot (2,6 m2)

4104 49 59

– – – – – Annat

6,5

p/st

4104 49 90

– – – – Andra slag

5,5

p/st

4105

Skinn av får och lamm, garvade eller som crust, utan kvarsit
tande ull, även spaltade men inte vidare beredda:

4105 10 00

– I vått tillstånd (inbegripet wet-blue)

2

p/st

4105 30

– Torra (crust):

4105 30 10

– – Vegetabiliskt förgarvade skinn av indiska hårfår, även behand

Fri

p/st

2

p/st

2

p/st

Fri

p/st

2

p/st

lade, men uppenbart olämpliga för direkt tillverkning av läder
varor
4105 30 90

– – Andra

4106

Hudar och skinn av andra djur, garvade eller som crust, utan
kvarsittande ull eller hår, även spaltade men inte vidare be
redda:
– Av get eller killing:

4106 21 00

– – I vått tillstånd (inbegripet wet-blue)

4106 22

– – Torra (crust):

4106 22 10

– – – Vegetabiliskt förgarvade skinn av indisk get eller killing,

även behandlade, men uppenbart olämpliga för direkt tillverk
ning av lädervaror
4106 22 90

– – – Andra
– Av svin:

4106 31 00

– – I vått tillstånd (inbegripet wet-blue)

2

p/st

4106 32 00

– – Torra (crust)

2

p/st
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

p/st

2

p/st

4106 40

– Av reptiler:

4106 40 10

– – Vegetabiliskt förgarvade

4106 40 90

– – Andra
– Andra slag:

4106 91 00

– – I vått tillstånd (inbegripet wet-blue)

2

—

4106 92 00

– – Torra (crust)

2

p/st

4107

Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och
torkning, även berett till pergament, av nötkreatur och andra
oxdjur (inbegripet buffel) eller av hästdjur, utan kvarsittande
hår, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114:
– Hela hudar och skinn:

4107 11

– – Narvläder, ospaltat:
– – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel), med

en yta per styck av högst 28 kvadratfot (2,6 m2):

4107 11 11

– – – – Boxkalv

6,5

m2

4107 11 19

– – – – Annat

6,5

m2

4107 11 90

– – – Annat

6,5

m2

4107 12

– – Spaltat narvläder:
– – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel), med

en yta per styck av högst 28 kvadratfot (2,6 m2):

4107 12 11

– – – – Boxkalv

6,5

m2

4107 12 19

– – – – Annat

6,5

m2

– – – Annat:

4107 12 91

– – – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel)

5,5

m2

4107 12 99

– – – – Läder av hästdjur

6,5

m2

4107 19

– – Andra slag:

4107 19 10

– – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel), med

6,5

m2

6,5

m2

4107 19 90

en yta per styck av högst 28 kvadratfot (2,6 m2)

– – – Annat
– Andra, inbegripet sidläder:

4107 91

– – Narvläder, ospaltat:

4107 91 10

– – – Sulläder

6,5

—

4107 91 90

– – – Annat

6,5

m2
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4107 92

– – Spaltat narvläder:

4107 92 10

– – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel)

5,5

m2

4107 92 90

– – – Läder av hästdjur

6,5

m2

4107 99

– – Andra slag:

4107 99 10

– – – Läder av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel)

6,5

m2

4107 99 90

– – – Läder av hästdjur

6,5

m2

Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och
torkning, inbegripet läder berett till pergament, av får och
lamm, utan kvarsittande ull, även spaltat, annat än läder en
ligt nr 4114

3,5

m2

3,5

m2

[4108]
[4109]
[4110]
[4111]
4112 00 00

4113

Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och
torkning, inbegripet läder berett till pergament, av andra djur,
utan kvarsittande ull eller hår, även spaltat, annat än läder
enligt nr 4114:

4113 10 00

– Av get eller killing

4113 20 00

– Av svin

2

m2

4113 30 00

– Av reptiler

2

m2

4113 90 00

– Andra slag

2

m2

4114

Sämskläder (inbegripet kombinationssämskläder); lackläder
och laminerat lackläder; metalliserat läder:

4114 10

– Sämskläder (inbegripet kombinationssämskläder):

4114 10 10

– – Av får eller lamm

2,5

p/st

4114 10 90

– – Av andra djur

2,5

p/st

4114 20 00

– Lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder

2,5

m2

4115

Konstläder på basis av läder eller läderfibrer, i plattor, skivor
eller remsor, även i rullar; avklipp och annat avfall av läder
eller konstläder, olämpligt för tillverkning av lädervaror; lä
derpulver:

4115 10 00

– Konstläder på basis av läder eller läderfibrer, i plattor, ski

2,5

—

Fri

—

vor eller remsor, även i rullar
4115 20 00

– Avklipp och annat avfall av läder eller konstläder, olämpligt

för tillverkning av lädervaror; läderpulver
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KAPITEL 42
LÄDERVAROR;
SADELMAKERIARBETEN;
RESEFFEKTER,
HANDVÄSKOR OCH LIKNANDE ARTIKLAR; VAROR AV TARMAR
Anmärkningar
1.

Med läder i detta kapitel förstås även sämskläder (inbegripet kombinations
sämskläder), lackläder, laminerat lackläder och metalliserat läder.

2.

Detta kapitel omfattar inte
a) steril katgut och liknande sterila suturmaterial för kirurgiskt bruk (nr
3006),
b) kläder och tillbehör (med undantag av handskar, halvhandskar och van
tar), fodrade med pälsskinn eller konstgjord päls eller på utsidan försedda
med sådan beklädnad av pälsskinn eller konstgjord päls som inte utgör
endast besättning (nr 4303 eller 4304),
c) konfektionerade artiklar av nät (nr 5608),
d) artiklar enligt kapitel 64,
e) huvudbonader och delar till huvudbonader, enligt kapitel 65,
f) piskor, ridspön och andra artiklar enligt nr 6602,
g) manschettknappar, armband och andra oäkta smycken (nr 7117),
h) tillbehör till seldon, t.ex. separat föreliggande stigbyglar, bett, beslag och
spännen (i allmänhet avdelning XV),
ij) strängar, skinn till trummor och liknande instrument samt andra delar till
musikinstrument (nr 9209),
k) artiklar enligt kapitel 94 (t.ex. möbler, belysningsarmatur och andra be
lysningsartiklar),
l) artiklar enligt kapitel 95 (t.ex. leksaker, spel och sportartiklar),
m) knappar (inbegripet tryckknappar), knappformar och andra delar till
knappar samt knappämnen, enligt nr 9606.

3.

A) Utöver de undantag som nämns i anmärkning 2 ovan omfattar nr 4202
inte
a) bärkassar med handtag, tillverkade av plastfolie (även försedd med
tryck) och inte avsedda för långvarig användning (nr 3923),
b) artiklar av flätningsmaterial (nr 4602).
B) Artiklar enligt nr 4202 och 4203 med beståndsdelar av ädel metall, av
metall pläterad med ädel metall, av naturpärlor eller odlade pärlor eller
av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstrue
rade) klassificeras enligt dessa nummer, även om dessa beståndsdelar inte
ingår på annat sätt än som mindre väsentliga beståndsdelar, under för
utsättning att dessa beståndsdelar inte ger artiklarna deras väsentliga
karaktär. Om dessa beståndsdelar ger artiklarna deras väsentliga karaktär
ska dock artiklarna klassificeras enligt kapitel 71.
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4.

Med kläder och tillbehör till kläder i nr 4203 avses bland annat handskar,
halvhandskar och vantar (inbegripet sport-, idrotts- och skyddshandskar),
förkläden och andra skyddskläder, hängslen, bälten, axelremmar och hand
ledsremmar men däremot inte urarmband (nr 9113).

Kompletterande anmärkning
1.

Med utsida i undernumren till nr 4202 avses det yttermaterial hos artikeln
som är synligt för blotta ögat, även om materialet utgör det yttersta lagret
av ett kombinationsmaterial vilket bildar artikelns utsida.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Sadelmakeriarbeten för alla slags djur (inbegripet draglinor,
koppel, knäskydd, munkorgar, vojlockar, sadelväskor, hund
täcken o.d.), av alla slags material

2,7

—

4201 00 00

4202

Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer,
skolväskor, fodral, etuier och väskor för glasögon, kikare, ka
meror, musikinstrument eller vapen samt liknande artiklar;
ressäckar, isolerade väskor för mat eller dryck, necessärer,
ryggsäckar, handväskor, shoppingväskor, plånböcker, port
monnäer, kartfodral, cigarettetuier, tobakspungar, verktygs
väskor, sportväskor, flaskfodral, smyckeskrin, puderdosor,
matsilveretuier och liknande artiklar, av läder, konstläder,
plast (i form av plattor, duk eller folier), textilvara, vulkanfi
ber eller papp eller helt eller till största delen belagda med
sådant material eller med papper:

– Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer,

skolväskor och liknande artiklar:

4202 11

– – Med utsida av läder eller konstläder:

4202 11 10

– – – Attachéväskor, portföljer, skolväskor o.d.

3

p/st

4202 11 90

– – – Andra

3

—

4202 12

– – Med utsida av plast eller textilvara:

– – – Av plast (i form av plattor, duk eller folier):

4202 12 11

– – – – Attachéväskor, portföljer, skolväskor o.d.

9,7

p/st

4202 12 19

– – – – Andra

9,7

—

4202 12 50

– – – Av gjuten plast

5,2

—

– – – Av annat material, inbegripet vulkanfiber:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4202 12 91

– – – – Attachéväskor, portföljer, skolväskor o.d.

3,7

p/st

4202 12 99

– – – – Andra

3,7

—

4202 19

– – Andra:

4202 19 10

– – – Av aluminium

5,7

—

4202 19 90

– – – Av annat material

3,7

—

3

p/st

– Handväskor, även med axelrem, inbegripet handväskor utan

handtag:
4202 21 00

– – Med utsida av läder eller konstläder

4202 22

– – Med utsida av plast (i form av plattor, duk eller folier) eller

textilvara:
4202 22 10

– – – Av plast (i form av plattor, duk eller folier)

9,7

p/st

4202 22 90

– – – Av textilvara

3,7

p/st

4202 29 00

– – Andra

3,7

p/st

3

—

– Artiklar av sådana slag som normalt bärs i fickan eller hand

väskan:
4202 31 00

– – Med utsida av läder eller konstläder

4202 32

– – Med utsida av plast (i form av plattor, duk eller folier) eller

textilvara:
4202 32 10

– – – Av plast (i form av plattor, duk eller folier)

9,7

—

4202 32 90

– – – Av textilvara

3,7

—

4202 39 00

– – Andra

3,7

—

– Andra slag:

4202 91

– – Med utsida av läder eller konstläder:

4202 91 10

– – – Ressäckar, necessärer, ryggsäckar och sportväskor

3

—

4202 91 80

– – – Andra

3

—

4202 92

– – Med utsida av plast (i form av plattor, duk eller folier) eller

textilvara:
– – – Av plast (i form av plattor, duk eller folier):

4202 92 11

– – – – Ressäckar, necessärer, ryggsäckar och sportväskor

9,7

—

4202 92 15

– – – – Fodral till musikinstrument

6,7

—

4202 92 19

– – – – Andra

9,7

—

– – – Av textilvara:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4202 92 91

– – – – Ressäckar, necessärer, ryggsäckar och sportväskor

2,7

—

4202 92 98

– – – – Andra

2,7

—

4202 99 00

– – Andra

3,7

—

4203

Kläder och tillbehör till kläder, av läder eller konstläder:

4203 10 00

– Kläder

4

—

9

pa

– Handskar, halvhandskar och vantar:

4203 21 00

– – Speciellt utformade för att användas vid sport- eller idrotts

utövning
4203 29

– – Andra:

4203 29 10

– – – Arbetshandskar

9

pa

4203 29 90

– – – Andra

7

pa

4203 30 00

– Bälten och axelremmar

5

—

4203 40 00

– Andra tillbehör till kläder

5

—

[4204]
4205 00

Andra varor av läder eller konstläder:
– Av sådana slag som används i maskiner, apparater eller meka

niska redskap eller för annat tekniskt ändamål:
4205 00 11

– – Transportband

2

—

4205 00 19

– – Andra

3

—

4205 00 90

– Andra

2,5

—

4206 00 00

Varor av tarmar, guldslagarhinna, blåsor eller senor

1,7

—
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KAPITEL 43
PÄLSSKINN

OCH

KONSTGJORD PÄLS;
MATERIAL

VAROR

AV

DESSA

Anmärkningar
1.

Med pälsskinn förstås i hela tulltaxan, utom i fråga om oberedda pälsskinn
enligt nr 4301, garvade eller på annat sätt beredda skinn med hårbeklädnad,
av alla slags djur.

2.

Detta kapitel omfattar inte
a) fågelskinn och delar av fågelskinn med kvarsittande fjädrar eller dun,
enligt nr 0505 och 6701,
b) oberedda hudar och skinn, med hårbeklädnad, av sådana slag som om
fattas av kapitel 41 (se anmärkning 1 c till kapitel 41),
c) handskar, halvhandskar och vantar som består av läder och pälsskinn eller
av läder och konstgjord päls (nr 4203),
d) artiklar enligt kapitel 64,
e) huvudbonader och delar till huvudbonader, enligt kapitel 65,
f) artiklar enligt kapitel 95 (t.ex. leksaker, spel och sportartiklar).

3.

Nr 4303 omfattar pälsskinn och delar av pälsskinn som hopfogats med andra
material samt pälsskinn och delar av pälsskinn som sytts ihop till kläder eller
till delar eller tillbehör till kläder eller till andra artiklar.

4.

Kläder och tillbehör till kläder (med undantag av sådana som enligt anmärk
ning 2 inte omfattas av kapitlet), som är fodrade med pälsskinn eller konst
gjord päls eller som på utsidan är försedda med sådan beklädnad av päls
skinn eller konstgjord päls som inte endast utgör besättning, ska klassificeras
enligt nr 4303 eller 4304 alltefter beskaffenheten.

5.

Med konstgjord päls förstås i hela tulltaxan sådana imitationer av pälsskinn
som består av ull, hår eller andra fibrer som är fastklistrade eller fastsydda på
läder, vävnad eller annat material, men inte imitationer av pälsskinn erhållna
genom vävning eller stickning (i allmänhet nr 5801 eller 6001).

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

p/st

Fri

p/st

Fri

p/st

Fri

—

4301

Oberedda pälsskinn (inbegripet huvuden, svansar, tassar och
andra delar eller avklipp, lämpliga för körsnärsbruk), andra
än oberedda hudar och skinn enligt nr 4101, 4102 eller 4103:

4301 10 00

– Hela skinn av mink, med eller utan huvud, svans eller tassar

4301 30 00

– Hela skinn av följande lamm: astrakan, breitschwanz, kara

kul, persian och liknande lamm, indiskt, kinesiskt och mon
goliskt lamm samt tibetlamm, med eller utan huvud, svans
eller tassar

4301 60 00

– Hela skinn av räv, med eller utan huvud, svans eller tassar

4301 80 00

– Andra hela pälsskinn, med eller utan huvud, svans eller tas

sar
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

Fri

p/st

4301 90 00

– Huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp,

lämpliga för körsnärsbruk
4302

Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn (inbegripet hu
vuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp), lösa eller
hopfogade (dock inte med andra material), med undantag av
varor enligt nr 4303:
– Hela skinn, med eller utan huvud, svans eller tassar, lösa:

4302 11 00

– – Av mink

4302 19

– – Andra:

4302 19 15

– – – Av bäver, bisamråtta eller räv

Fri

p/st

4302 19 35

– – – Av kanin eller hare

Fri

p/st

2,2

p/st

2,2

p/st

Fri

p/st

– – – Av säl:

4302 19 41

– – – – Av ungar av grönlandssäl (whitecoat) eller av hårsäl (blue

back)
4302 19 49

– – – – Andra
– – – Av får eller lamm:

4302 19 75

– – – – Hela skinn av följande lamm: astrakan, breitschwanz, kara

kul, persian och liknande lamm, indiskt, kinesiskt och mon
goliskt lamm samt tibetlamm
4302 19 80

– – – – Andra

2,2

p/st

4302 19 99

– – – Andra

2,2

—

4302 20 00

– Huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, icke

Fri

—

2,7

—

2,2

p/st

2,2

p/st

hopfogade
4302 30

– Hela skinn och delar eller avklipp av skinn, hopfogade:

4302 30 10

– – S.k. utryckta skinn
– – Andra slag:

4302 30 25

– – – Av kanin eller hare
– – – Av säl:

4302 30 51

– – – – Av ungar av grönlandssäl (whitecoat) eller av hårsäl (blue

back)
4302 30 55

– – – – Andra

2,2

p/st

4302 30 99

– – – Andra

2,2

—

4303

Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn:

4303 10

– Kläder och tillbehör till kläder:

4303 10 10

– – Av pälsskinn av ungar av grönlandssäl (whitecoat) eller av

3,7

—

hårsäl (blueback)
4303 10 90

– – Andra

3,7

—

4303 90 00

– Andra slag

3,7

—

4304 00 00

Konstgjord päls och varor av konstgjord päls

3,2

—
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AVDELNING IX
TRÄ OCH VAROR AV TRÄ; TRÄKOL; KORK OCH VAROR AV
KORK;
VAROR
AV
HALM,
ESPARTO
ELLER
ANDRA
FLÄTNINGSMATERIAL; KORGMAKERIARBETEN
KAPITEL 44
TRÄ OCH VAROR AV TRÄ; TRÄKOL
Anmärkningar
1.

Detta kapitel omfattar inte
a) trä i form av flis eller spån eller krossat, malet eller pulveriserat, av
sådana slag som används främst för framställning av parfymeringsmedel,
för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning, svampbekämpning
eller liknande ändamål (nr 1211),
b) bambu eller annat vedartat material av sådana slag som huvudsakligen
används för flätning, obearbetat, även kluvet, sågat på längden eller
kapat i längder (nr 1401),
c) trä i form av flis eller spån eller malet eller pulveriserat, av sådana slag
som används främst vid färgning eller garvning (nr 1404),
d) aktiverat kol (nr 3802),
e) artiklar enligt nr 4202,
f) varor enligt kapitel 46,
g) skodon och delar till skodon, enligt kapitel 64,
h) varor enligt kapitel 66 (t.ex. paraplyer och promenadkäppar samt delar
till sådana varor),
ij) varor enligt nr 6808,
k) oäkta smycken enligt nr 7117,
l) varor enligt avdelning XVI och XVII (t.ex. maskindelar, höljen och skåp
till maskiner och apparater samt vagnmakeriarbeten),
m) varor enligt avdelning XVIII (t.ex. urfoder och musikinstrument samt
delar till sådana varor),
n) delar till eldvapen (nr 9305),
o) artiklar enligt kapitel 94 (t.ex. möbler, belysningsarmatur och andra be
lysningsartiklar samt monterade eller monteringsfärdiga byggnader),
p) artiklar enligt kapitel 95 (t.ex. leksaker, spel och sportartiklar),
q) artiklar enligt kapitel 96 (t.ex. rökpipor och delar till rökpipor, knappar,
blyertspennor samt enbens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande ar
tiklar), med undantag av borstträn samt borst- och kvastskaft av trä enligt
nr 9603,
r) artiklar enligt kapitel 97 (t.ex. konstverk).

2.

Med komprimerat trä avses i detta kapitel trä som har underkastats en ke
misk eller fysikalisk behandling (som då det gäller varor bestående av flera
sammanlimmade lager går längre än den behandling som behövs för att
erhålla god sammanhållning), och som därigenom erhållit ökad täthet eller
hårdhet jämte förbättrad mekanisk styrka eller motståndskraft mot kemisk
eller elektrisk påverkan.
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3.

Nr 4414–4421 ska också tillämpas för artiklar av spånskivor eller liknande
skivor, träfiberskivor, trälaminat eller komprimerat trä i samma utsträckning
som de är tillämpliga för artiklar av trä.

4.

Produkter enligt nr 4410, 4411 och 4412 får vara bearbetade till former som
anges i nr 4409, böjda, korrugerade, perforerade, bearbetade till annan form
än kvadratisk eller rektangulär eller bearbetade på annat sätt, under förutsätt
ning att bearbetningen inte ger dem karaktär av artiklar enligt andra nummer.

5.

Nr 4417 ska inte tillämpas för verktyg och redskap i vilka blad, egg, be
arbetande yta eller annan verksam del består av något av de material som
anges i anmärkning 1 till kapitel 82.

6.

Om inte annat följer av anmärkning 1 ovan och om inte annat föreskrivs, ska
varje hänvisning till ”trä” i något HS-nummer i detta kapitel även omfatta
bambu och andra vedartade material.

Anmärkning till undernummer
1.

Med träpelletar i nr 4401 31 förstås biprodukter som skärmaskinsspån, sågs
pån eller flis från den mekaniska träförädlingsindustrin, möbelindustrin eller
andra träbearbetningsverksamheter, som pressats samman utan bindemedel
eller med tillsats av högst 3 viktprocent bindemedel. Sådana pelletar är cy
lindriska, med en diameter på högst 25 mm och en längd på högst 100 mm.

Kompletterande anmärkningar
1.

Med trämjöl i nr 4405 avses trämjöl, av vilket högst 8 % kvarstår som rest
efter passering genom en sikt med maskvidd av 0,63 mm.

2.

Med tropiska träslag i nr 4414 00 10, 4418 10 10, 4418 20 10, 4419 90 10,
4420 10 11 och 4420 90 91 avses följande tropiska träslag: afrikansk ma
hogny, alan, azobé, balsa, dibetou (afrikansk valnöt), gul meranti, ilomba,
imbuia, iroko, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, limba, ljusröd
meranti, mahogny (Swietenia spp.), makoré, mansonia, meranti bakau, mer
bau, mörkröd meranti, obeche (abachi), okoumé, palissandre de Para, palis
sandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola,
vit lauan, vit meranti och vit seraya.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4401

Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risk
nippen e.d.; trä i form av flis eller spån; sågspån och annat
träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar
eller liknande former:

– Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risk

nippen e.d.:

4401 11 00

– – Av barrträ

Fri

—

4401 12 00

– – Av lövträ

Fri

—

Fri

—

– Trä i form av flis eller spån:

4401 21 00

– – Av barrträ

4401 22

– – Av lövträ:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

★

4401 22 10

– – – Av eukalyptus (Eucalyptus spp.)

Fri

—

★

4401 22 90

– – – Andra

Fri

—

– Sågspån och annat träavfall, agglomererat till vedträn, bri

ketter, pelletar eller liknande former:
4401 31 00

– – Träpelletar

Fri

—

4401 39 00

– – Andra

Fri

—

4401 40

– Sågspån och annat träavfall, ej agglomererat:

4401 40 10

– – Sågspån

Fri

—

4401 40 90

– – Andra

Fri

—

4402

Träkol (inbegripet kol av nötter eller nötskal), även agglome
rerat:

4402 10 00

– Av bambu

Fri

—

4402 90 00

– Annat

Fri

—

4403

Virke, obearbetat, även barkat eller befriat från splintved eller
bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor:
– Målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat kon

serveringsmedel:
4403 11 00

– – Av barrträ

Fri

m3

4403 12 00

– – Av lövträ

Fri

m3

– Annat, av barrträ:

4403 21

– – Av furu (Pinus spp.), med ett största tvärsnittsmått på

minst 15 cm:
4403 21 10

– – – Sågtimmer

Fri

m3

4403 21 90

– – – Annat

Fri

m3

4403 22 00

– – Av furu (Pinus spp.), annat

Fri

m3

4403 23

– – Av ädelgran (Abies spp.) och gran (Picea spp.), med ett

största tvärsnittsmått på minst 15 cm:
4403 23 10

– – – Sågtimmer

Fri

m3

4403 23 90

– – – Annat

Fri

m3

4403 24 00

– – Av ädelgran (Abies spp.) och gran (Picea spp.), annat

Fri

m3

4403 25

– – Annat, med ett största tvärsnittsmått på minst 15 cm:

4403 25 10

– – – Sågtimmer

Fri

m3

4403 25 90

– – – Annat

Fri

m3

4403 26 00

– – Annat

Fri

m3

Fri

m3

– Annat, av tropiska träslag:

4403 41 00

– – Mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4403 49

– – Annat:

4403 49 10

– – – Afrikansk mahogny, iroko och sapelli

Fri

m3

4403 49 35

– – – Okoumé och sipo

Fri

m3

4403 49 85

– – – Annat

Fri

m3

Fri

m3

Fri

m3

Fri

m3

– Annat:

4403 91 00

– – Av ek (Quercus spp.)

4403 93 00

– – Av bok (Fagus spp.), med ett största tvärsnittsmått på

minst 15 cm
4403 94 00

– – Av bok (Fagus spp.), annat

4403 95

– – Av björk (Betula spp.), med ett största tvärsnittsmått på

minst 15 cm:
4403 95 10

– – – Sågtimmer

Fri

m3

4403 95 90

– – – Annat

Fri

m3

4403 96 00

– – Av björk (Betula spp.), annat

Fri

m3

4403 97 00

– – Av poppel och asp (Populus spp.)

Fri

m3

4403 98 00

– – Av eukalyptus (Eucalyptus spp.)

Fri

m3

4403 99 00

– – Annat

Fri

m3

4404

Tunnbandsvidjor av trä; kluvna störar; pålar och störar av
trä, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen; träkäppar,
grovt tillformade men inte svarvade, böjda eller på annat sätt
bearbetade, lämpliga för tillverkning av promenadkäppar, pa
raplyer, verktygsskaft e.d.; träspån av sådana slag som an
vänds för tillverkning av korgar, askar, siktar e.d. samt lik
nande spån:

4404 10 00

– Av barrträ

Fri

—

4404 20 00

– Av lövträ

Fri

—

4405 00 00

Träull; trämjöl

Fri

—

4406

Järnvägs- och spårvägssliprar av trä:
– Oimpregnerade:

4406 11 00

– – Av barrträ

Fri

m3

4406 12 00

– – Av lövträ

Fri

m3

– Andra slag:

4406 91 00

– – Av barrträ

Fri

m3

4406 92 00

– – Av lövträ

Fri

m3

4407

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller
svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med
en tjocklek av mer än 6 mm:
– Barrträ:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4407 11

– – Av furu (Pinus spp.):

4407 11 10

– – – Längdskarvat, även hyvlat eller slipat

Fri

m3

4407 11 20

– – – Hyvlat

Fri

m3

4407 11 90

– – – Annat

Fri

m3

4407 12

– – Av ädelgran (Abies spp.) och gran (Picea spp.):

4407 12 10

– – – Längdskarvat, även hyvlat eller slipat

Fri

m3

4407 12 20

– – – Hyvlat

Fri

m3

4407 12 90

– – – Annat

Fri

m3

4407 19

– – Annat:

4407 19 10

– – – Längdskarvat, även hyvlat eller slipat

Fri

m3

4407 19 20

– – – Hyvlat

Fri

m3

4407 19 90

– – – Annat

Fri

m3

4,9 (1)

m3

– Av tropiska träslag:

4407 21

– – Mahogny (Swietenia spp.):

4407 21 10

– – – Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat
– – – Annat:

4407 21 91

– – – – Hyvlat

4 (2)

m3

4407 21 99

– – – – Annat

Fri

m3

4407 22

– – Virola, imbuia och balsa:

4407 22 10

– – – Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat

4,9 (1)

m3

– – – Annat:

4407 22 91

– – – – Hyvlat

4 (2)

m3

4407 22 99

– – – – Annat

Fri

m3

4407 25

– – Mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau:

4407 25 10

– – – Längdskarvat, även hyvlat eller slipat

4,9 (1)

m3

– – – Annat:

4407 25 30

– – – – Hyvlat

4 (2)

m3

4407 25 50

– – – – Slipat

4,9 (1)

m3

4407 25 90

– – – – Annat

Fri

m3

(1) Autonom tullsats: 2,5.
(2) Autonom tullsats: 2.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4,9 (1)

m3

4407 26

– – Vit lauan, vit meranti, vit seraya, gul meranti och alan:

4407 26 10

– – – Längdskarvat, även hyvlat eller slipat
– – – Annat:

4407 26 30

– – – – Hyvlat

4 (2)

m3

4407 26 50

– – – – Slipat

4,9 (1)

m3

4407 26 90

– – – – Annat

Fri

m3

4407 27

– – Sapelli:

4407 27 10

– – – Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat

4,9 (1)

m3

– – – Annat:

4407 27 91

– – – – Hyvlat

4 (2)

m3

4407 27 99

– – – – Annat

Fri

m3

4407 28

– – Iroko:

4407 28 10

– – – Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat

4,9 (1)

m3

– – – Annat:

4407 28 91

– – – – Hyvlat

4 (2)

m3

4407 28 99

– – – – Annat

Fri

m3

4407 29

– – Annat:

4,9 (1)

m3

4,9 (2)

m3

– – – Abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, andiroba, aningré,

avodiré, azobé, balau, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro,
dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma,
geronggang, ilomba, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jong
kong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba,
louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira, mansonia, meng
kulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, nian
gon, nyatoh, obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozi
go, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de
Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau Amarelo,
pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepe
tir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola:
4407 29 15

– – – – Längdskarvat, även hyvlat eller slipat
– – – – Annat:

4407 29 20

– – – – – Palissandre de Para, palissandre de Rio eller palissandre

de Rose, hyvlat
– – – – – Annat:

4407 29 83

– – – – – – Hyvlat

4 (2)

m3

4407 29 85

– – – – – – Slipat

4,9 (1)

m3

(1) Autonom tullsats: 2,5.
(2) Autonom tullsats: 2.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

m3

Fri

m3

4407 29 95

– – – – – – Annat
– – – Andra tropiska träslag:

4407 29 96

– – – – Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat
– – – – Annat:

4407 29 97

– – – – – Slipat

2,5

m3

4407 29 98

– – – – – Annat

Fri

m3

Fri

m3

– Andra slag:

4407 91

– – Av ek (Quercus spp.):

4407 91 15

– – – Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat
– – – Annat:
– – – – Hyvlat:

4407 91 31

– – – – – Icke sammansatt parkettstav

Fri

m2

4407 91 39

– – – – – Annat

Fri

m3

4407 91 90

– – – – Annat

Fri

m3

4407 92 00

– – Av bok (Fagus spp.)

Fri

m3

4407 93

– – Av lönn (Acer spp.):

4407 93 10

– – – Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat

Fri

m3

– – – Annat:

4407 93 91

– – – – Slipat

2,5

m3

4407 93 99

– – – – Annat

Fri

m3

4407 94

– – Av körsbärsträ (Prunus spp.):

4407 94 10

– – – Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat

Fri

m3

– – – Annat:

4407 94 91

– – – – Slipat

2,5

m3

4407 94 99

– – – – Annat

Fri

m3

4407 95

– – Av ask (Fraxinus spp.):

4407 95 10

– – – Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat

Fri

m3

– – – Annat:

4407 95 91

– – – – Slipat

2,5

m3

4407 95 99

– – – – Annat

Fri

m3
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

m3

4407 96

– – Av björk (Betula spp.):

4407 96 10

– – – Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat
– – – Annat:

4407 96 91

– – – – Slipat

2,5

m3

4407 96 99

– – – – Andra

Fri

m3

4407 97

– – Av poppel och asp (Populus spp.):

4407 97 10

– – – Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat

Fri

m3

– – – Annat:

4407 97 91

– – – – Slipat

2,5

m3

4407 97 99

– – – – Andra

Fri

m3

4407 99

– – Annat:

4407 99 27

– – – Hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat

Fri

m3

– – – Annat:

4407 99 40

– – – – Slipat

2,5

m3

4407 99 90

– – – – Andra

Fri

m3

4408

Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom
skärning av laminerat virke), skivor för plywood eller för lik
nande laminerat virke och annat virke, sågat i längdriktningen
eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat, kants
karvat eller längdskarvat, med en tjocklek av högst 6 mm:

4408 10

– Av barrträ:

4408 10 15

– – Hyvlat; slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat

3

m3

Fri

m3

4

m3

4,9

m3

– – Annat:

4408 10 91

– – – Trä för framställning av blyertspennor (1)

4408 10 98

– – – Annat
– Av tropiska träslag:

4408 31

– – Mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau:

4408 31 11

– – – Längdskarvat, även hyvlat eller slipat
– – – Annat:

4408 31 21

– – – – Hyvlat

4

m3

4408 31 25

– – – – Slipat

4,9

m3

4408 31 30

– – – – Annat

6

m3

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4,9

m3

4408 39

– – Annat:
– – – Afrikansk mahogny, limba, mahogny (Swietenia spp.), obe

che (abachi), okoumé, palissandre de Para, palissandre de
Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola och vit lauan:
4408 39 15

– – – – Slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat
– – – – Annat:

4408 39 21

– – – – – Hyvlat

4

m3

4408 39 30

– – – – – Annat

6

m3

3

m3

Fri

m3

– – – Andra slag:

4408 39 55

– – – – Hyvlat; slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat
– – – – Annat:

4408 39 70

– – – – – Trä för framställning av blyertspennor (1)
– – – – – Annat:

4408 39 85

– – – – – – Med en tjocklek av högst 1 mm

4

m3

4408 39 95

– – – – – – Med en tjocklek av mer än 1 mm

4

m3

4408 90

– Andra slag:

4408 90 15

– – Hyvlat; slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat

3

m3

Fri

m3

– – Annat:

4408 90 35

– – – Trä för framställning av blyertspennor (1)
– – – Annat:

4408 90 85

– – – – Med en tjocklek av högst 1 mm

4

m3

4408 90 95

– – – – Med en tjocklek av mer än 1 mm

4

m3

4409

Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt be
arbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med
pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter,
ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat:

4409 10

– Av barrträ:

4409 10 11

– – Lister för ramar, speglar o.d.

Fri

m

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

4409 10 18

– – Annat
– Av lövträ:

4409 21 00

– – Av bambu

Fri

—

4409 22 00

– – Av tropiska träslag

Fri

—

4409 29

– – Annat:

4409 29 10

– – – Lister för ramar, speglar o.d.

Fri

m

– – – Annat:

4409 29 91

– – – – Icke sammansatt parkettstav

Fri

m2

4409 29 99

– – – – Annat virke

Fri

—

4410

Spånskivor, oriented strand board (OSB) och liknande skivor
(t.ex. waferboard) av trä eller andra vedartade material, även
agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel:
– Av trä:

4410 11

– – Spånskivor:

4410 11 10

– – – Obearbetade eller endast slipade

7

m3

4410 11 30

– – – Ytbelagda med melaminplastimpregnerat papper

7

m3

7

m3

7

m3

4410 11 50
4410 11 90

– – – Andra slag

4410 12

– – Oriented strand board (OSB):

4410 12 10

– – – Obearbetade eller endast slipade

7

m3

4410 12 90

– – – Andra slag

7

m3

4410 19 00

– – Andra slag

7

m3

4410 90 00

– Andra

7

m3

4411

Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även inne
hållande harts eller andra organiska bindemedel:
– Torrtillverkade träfiberskivor (MDF):

4411 12

– – Med en tjocklek av högst 5 mm:

4411 12 10

– – – Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda

7

m3

4411 12 90

– – – Andra

7

m3

4411 13

– – Med en tjocklek av mer än 5 mm men högst 9 mm:

4411 13 10

– – – Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda

7

m3

4411 13 90

– – – Andra

7

m3
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Varuslag

Konventionell tull
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Extra mängden
het

1

2

3

4

4411 14

– – Med en tjocklek av mer än 9 mm:

4411 14 10

– – – Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda

7

m3

4411 14 90

– – – Andra

7

m3

– Andra:
3

4411 92

– – Med en densitet av mer än 0,8 g/cm :

4411 92 10

– – – Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda

7

m3

4411 92 90

– – – Andra

7

m3

4411 93

– – Med en densitet av mer än 0,5 g/cm men högst 0,8 g/cm :

4411 93 10

– – – Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda

7

m3

4411 93 90

– – – Andra

7

m3

4411 94

– – Med en densitet av högst 0,5 g/cm :

4411 94 10

– – – Inte mekaniskt bearbetade och inte ytbelagda

7

m3

4411 94 90

– – – Andra

7

m3

4412

Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande trälami
nat:

4412 10 00

– Av bambu

10

m3

10

m3

7

m3

7

m3

3

3

3

– Annat kryssfaner (annan plywood), bestående uteslutande av

träfanerskikt (av annat trä än bambu) som vart och ett har
en tjocklek av högst 6 mm:
4412 31

– – Med minst ett yttre skikt av tropiska träslag:

4412 31 10

– – – Av afrikansk mahogny, limba, ljusröd meranti, mahogny

(Swietenia spp.), mörkröd meranti, obeche (abachi), okoumé,
palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose,
sapelli, sipo, virola eller vit lauan
4412 31 90

– – – Andra

4412 33 00

– – Annat, med minst ett yttre skikt av lövträ av arterna al

(Alnus spp.), ask (Fraxinus spp.), bok (Fagus spp.), björk
(Betula spp.), körsbär (Prunus spp.), kastanj (Castanea
spp.), alm (Ulmus spp.), eukalyptus (Eucalyptus spp.), hic
kory (Carya spp.), hästkastanj (Aesculus spp.), lind (Tilia
spp.), lönn (Acer spp.), ek (Quercus spp.), platan (Platanus
spp.), poppel och asp (Populus spp.), robinia (falsk akacia)
(Robinia spp.), rosenträ (Liriodendron spp.) eller valnöt
(Juglans spp.)
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Konventionell tull
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Extra mängden
het

1

2

3

4

7

m3

7 (1)

m3

4412 34 00

– – Annat, med minst ett yttre skikt av lövträ annat än vad

som specificeras i nr 4412 33
4412 39 00

– – Annat, med båda ytterskikten av barrträ
– Andra:

4412 94

– – Lamellträ (blockboard, laminboard och battenboard):

4412 94 10

– – – Med minst ett yttre skikt av lövträ

10

m3

4412 94 90

– – – Andra

6

m3

4412 99

– – Andra:

4412 99 30

– – – Innehållande minst ett skikt av spånskiva

6

m3

10

m3

10

m3

10 (1)

m3

Fri

m3

5,1 (2)

—

Fri

—

packningar

4

—

4415 10 90

– – Kabeltrummor

3

—

4415 20

– Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar; pallflänsar:

– – – Andra:
– – – – Med minst ett yttre skikt av lövträ:

4412 99 40

– – – – – Av al, alm, ask, avenbok, björk, bok, ek, hickory, häst

kastanj, kastanj, körsbär, lind, lönn, platan, poppel, robinia
(falsk akacia), tulpanträd eller valnöt
4412 99 50

– – – – – Andra

4412 99 85

– – – – Andra

4413 00 00

Komprimerat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade for
mer

4414 00

Träramar för målningar, fotografier, speglar e.d.

4414 00 10

– Av tropiska träslag enligt kompletterande anmärkning 2 till detta

kapitel
4414 00 90

– Av andra träslag

4415

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande
förpackningar, av trä; kabeltrummor av trä; lastpallar, pall
boxar och liknande anordningar, av trä; pallflänsar av trä:

4415 10

– Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande

förpackningar; kabeltrummor:
4415 10 10

– – Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande för

(1) WTO-tullkvoter.
(2) Autonom tullsats: 2,5.
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Konventionell tull
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Extra mängden
het

1

2

3

4

4415 20 20

– – Lastpallar; pallflänsar

3

p/st

4415 20 90

– – Andra

4

—

4416 00 00

Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt
delar till sådana arbeten, av trä, inbegripet tunnstav

Fri

—

Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verk
tyg eller redskap, borstträn samt borst- och kvastskaft, av trä;
skoläster och skoblock, av trä

Fri

—

3

p/st (1)

4417 00 00

4418

Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä, inbegripet
cellplattor, sammansatta golvskivor samt vissa takspån
(”shingles” och ”shakes”):

4418 10

– Fönster (även franska) och fönsterkarmar:

4418 10 10

– – Av tropiska träslag enligt kompletterande anmärkning 2 till

detta kapitel
4418 10 50

– – Av barrträ

3

p/st (1)

4418 10 90

– – Av andra träslag

3

p/st (1)

4418 20

– Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar:

4418 20 10

– – Av tropiska träslag enligt kompletterande anmärkning 2 till

6 (2)

p/st (3)

detta kapitel
4418 20 50

– – Av barrträ

Fri

p/st (3)

4418 20 80

– – Av andra träslag

Fri

p/st (3)

4418 40 00

– Formar, formluckor o.d., för betonggjutning

Fri

—

4418 50 00

– Vissa takspån (”shingles” och ”shakes”)

Fri

—

4418 60 00

– Stolpar och bjälkar

Fri

—

3

m2

Fri

m2

3

m2

– Sammansatta golvskivor:

4418 73

– – Av bambu eller med åtminstone det översta skiktet (slit

skiktet) av bambu:
4418 73 10

– – – För mosaikgolv

4418 73 90

– – – Andra, flerskiktade

4418 74 00

– – Andra, för mosaikgolv

4418 75 00

– – Andra, flerskiktade

Fri

m2

4418 79 00

– – Andra

Fri

m2

Fri

—

– Andra slag:

4418 91 00

– – Av bambu

4418 99

– – Andra:

(1) Ett fönster (även franska) med eller utan tillhörande karmar betraktas som en styck.
(2) Autonom tullsats: 3.
(3) En dörr eller ett fönster med eller utan tillhörande karmar och tröskel betraktas som en styck.
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Varuslag

Konventionell tull
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Extra mängden
het

1

2

3

4

4418 99 10

– – – Limträ

Fri

—

4418 99 90

– – – Annan

Fri

—

4419

Bords- och köksartiklar av trä:
– Av bambu:

4419 11 00

– – Brödbrädor, skärbrädor och liknande brädor

Fri

—

4419 12 00

– – Ätpinnar

Fri

—

4419 19 00

– – Andra

Fri

—

4419 90

– Andra:

4419 90 10

– – Av tropiska träslag enligt kompletterande anmärkning 2 till

detta kapitel

3 (1)

—

4419 90 90

– – Av andra träslag

Fri

—

4420

Trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för
smycken, matsilver och liknande artiklar, av trä; statyetter
och andra prydnadsföremål, av trä; rumsinventarier av trä,
inte inbegripna i kapitel 94:

4420 10

– Statyetter och andra prydnadsföremål, av trä:

4420 10 11

– – Av tropiska träslag enligt kompletterande anmärkning 2 till

detta kapitel

6 (2)

—

4420 10 19

– – Av andra träslag

Fri

—

4420 90

– Andra slag:

4420 90 10

– – Trä med inläggningar

4

m3

6 (2)

—

Fri

—

Fri

p/st

Fri

—

4

—

– – Andra:

4420 90 91

– – – Av tropiska träslag enligt kompletterande anmärkning 2 till

detta kapitel
4420 90 99

– – – Andra

4421

Andra varor av trä:

4421 10 00

– Klädgalgar
– Andra slag:

4421 91 00

– – Av bambu

4421 99

– – Andra slag:

4421 99 10

– – – Av träfiberskivor
– – – Andra:

4421 99 91

– – – – Likkistor

Fri

p/st

4421 99 99

– – – – Andra

Fri

—

(1) Autonom tullsats: Fri.
(2) Autonom tullsats: 3.
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KAPITEL 45
KORK OCH VAROR AV KORK
Anmärkning
1. Detta kapitel omfattar inte
a) skodon och delar till skodon, enligt kapitel 64,
b) huvudbonader och delar till huvudbonader, enligt kapitel 65,
c) artiklar enligt kapitel 95 (t.ex. leksaker, spel och sportartiklar).

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4501

Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad; korkavfall;
krossad, granulerad eller malen kork:

4501 10 00

– Naturkork, obearbetad eller enkelt förarbetad

Fri

—

4501 90 00

– Andra slag

Fri

—

4502 00 00

Naturkork, befriad från det yttre barklagret eller sågad eller
skuren så att yttersidan och innersidan blivit tämligen paral
lella, samt naturkork i kvadratiska eller rektangulära block,
plattor, skivor eller remsor (inbegripet skarpkantade ämnen
till korkar)

Fri

—

4503

Varor av naturkork:

4503 10

– Korkar:

4503 10 10

– – Cylindriska

4,7

—

4503 10 90

– – Andra

4,7

—

4503 90 00

– Andra slag

4,7

—

4504

Presskork (kork som agglomererats med eller utan bindeme
del) och varor av presskork:

4504 10

– Block, plattor (inbegripet golvplattor), skivor, remsor, ron

deller och massiva cylindrar:
– – Korkar:

4504 10 11

– – – För mousserande vin, även med påsatt skiva av naturkork

4,7

—

4504 10 19

– – – Andra

4,7

—

– – Andra:

4504 10 91

– – – Med bindemedel

4,7

—

4504 10 99

– – – Andra

4,7

—

4504 90

– Andra slag:

4504 90 20

– – Korkar

4,7

—

4504 90 80

– – Andra

4,7

—
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KAPITEL 46
VAROR

AV
HALM,
ESPARTO
ELLER
ANDRA
FLÄTNINGSMATERIAL; KORGMAKERIARBETEN

Anmärkningar
1. Med flätningsmaterial avses i detta kapitel material av sådan beskaffenhet eller
i sådan form som är lämplig för flätning e.d., bland annat halm, vide, pil,
bambu, rotting, säv, vass, träspån, remsor av andra vegetabiliska material
(t.ex. remsor av bark, smala blad och rafia eller andra remsor skurna ur breda
blad), ospunna naturliga textilfibrer, enfibertråd, remsor o.d. av plast samt
pappersremsor, men däremot inte remsor av läder, konstläder, filt eller bondad
duk, människohår, tagel, förgarn och garn av textilmaterial samt monofila
ment, remsor o.d. enligt kapitel 54.
2. Detta kapitel omfattar inte
a) tapeter enligt nr 4814,
b) surrningsgarn och tågvirke, även flätade (nr 5607),
c) skodon och huvudbonader samt delar till sådana artiklar, enligt kapitel 64
och 65,
d) fordon och vagnskorgar med karaktär av korgmakeriarbeten (kapitel 87),
e) artiklar enligt kapitel 94 (t.ex. möbler, belysningsarmatur och andra belys
ningsartiklar).
3. Med flätningsmaterial, flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, hop
bundna i parallella parter i nr 4601 förstås flätningsmaterial, flätor och lik
nande produkter av flätningsmaterial som lagts sida vid sida och bundits ihop
till platta produkter, även med användande av textilgarn.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4601

Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även sam
manfogade till band; flätningsmaterial, flätor och liknande
produkter av flätningsmaterial, hopbundna i parallella parter
eller vävda till platta produkter, även utgörande färdiga ar
tiklar (t.ex. mattor och gallerverk):

– Mattor och gallerverk av vegetabiliska material:

4601 21

– – Av bambu:

4601 21 10

– – – Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial

3,7

—

4601 21 90

– – – Andra

2,2

—

4601 22

– – Av rotting:

4601 22 10

– – – Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial

3,7

—

4601 22 90

– – – Andra

2,2

—

4601 29

– – Andra:
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Konventionell tull
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Extra mängden
het

1

2

3

4

4601 29 10

– – – Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial

3,7

—

4601 29 90

– – – Andra

2,2

—

Fri

—

– Andra slag:

4601 92

– – Av bambu:

4601 92 05

– – – Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även sam

manfogade till band
– – – Andra slag:

4601 92 10

– – – – Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial

3,7

—

4601 92 90

– – – – Andra

2,2

—

4601 93

– – Av rotting:

4601 93 05

– – – Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även sam

Fri

—

manfogade till band
– – – Andra slag:

4601 93 10

– – – – Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial

3,7

—

4601 93 90

– – – – Andra

2,2

—

4601 94

– – Av andra vegetabiliska material:

4601 94 05

– – – Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även sam

Fri

—

manfogade till band
– – – Andra slag:

4601 94 10

– – – – Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial

3,7

—

4601 94 90

– – – – Andra

2,2

—

4601 99

– – Andra:

4601 99 05

– – – Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även sam

1,7

—

manfogade till band
– – – Andra slag:

4601 99 10

– – – – Av flätor och liknande produkter av flätningsmaterial

4,7

—

4601 99 90

– – – – Andra

2,7

—

4602

Korgmakeriarbeten och andra artiklar, formade direkt av flät
ningsmaterial eller tillverkade av varor enligt nr 4601; artiklar
av luffa:
– Av vegetabiliska material:

4602 11 00

– – Av bambu

3,7

—

4602 12 00

– – Av rotting

3,7

—

4602 19

– – Andra:

4602 19 10

– – – Halmhylsor för flaskor

1,7

—

4602 19 90

– – – Andra slag

3,7

—

4602 90 00

– Andra slag

4,7

—
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▼B
AVDELNING X
MASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRÖSA CELLULOSAHALTIGA
MATERIAL; PAPPER ELLER PAPP FÖR ÅTERVINNING (AVFALL
OCH FÖRBRUKADE VAROR); PAPPER OCH PAPP SAMT VAROR
AV PAPPER ELLER PAPP
KAPITEL 47
MASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRÖSA CELLULOSAHALTIGA
MATERIAL; PAPPER ELLER PAPP FÖR ÅTERVINNING (AVFALL
OCH FÖRBRUKADE VAROR)
Anmärkning
1. Med dissolvingmassa av ved i nr 4702 avses kemisk massa som framställts av
ved och som i fråga om sodamassa och sulfatmassa innehåller minst 92 vikt
procent och i fråga om sulfitmassa minst 88 viktprocent olösliga beståndsdelar
efter att under en timme ha förvarats i natronlut innehållande 18 % natrium
hydroxid (NaOH) och med en temperatur av 20 °C och som i fråga om
sulfitmassa dessutom har en askhalt av högst 0,15 viktprocent.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4701 00

Mekanisk massa av ved:

4701 00 10

– Termomekanisk massa

Fri

kg 90 % sdt

4701 00 90

– Annan

Fri

kg 90 % sdt

4702 00 00

Dissolvingmassa av ved

Fri

kg 90 % sdt

4703

Sodamassa och sulfatmassa, av ved, med undantag av dissol
vingmassa:
– Oblekt:

4703 11 00

– – Av barrträ

Fri

kg 90 % sdt

4703 19 00

– – Av lövträ

Fri

kg 90 % sdt

– Halvblekt eller blekt:

4703 21 00

– – Av barrträ

Fri

kg 90 % sdt

4703 29 00

– – Av lövträ

Fri

kg 90 % sdt

4704

Sulfitmassa av ved, med undantag av dissolvingmassa:
– Oblekt:

4704 11 00

– – Av barrträ

Fri

kg 90 % sdt

4704 19 00

– – Av lövträ

Fri

kg 90 % sdt

– Halvblekt eller blekt:

4704 21 00

– – Av barrträ

Fri

kg 90 % sdt

4704 29 00

– – Av lövträ

Fri

kg 90 % sdt

4705 00 00

Massa av trä erhållen genom en kombination av mekaniska
och kemiska processer

Fri

kg 90 % sdt
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

Fri

kg 90 % sdt

Fri

kg 90 % sdt

4706

Massa av fibrer erhållna ur papper eller papp för återvinning
(avfall och förbrukade varor) eller av andra fibrösa cellulosa
haltiga material:

4706 10 00

– Massa av bomullslinters

4706 20 00

– Massa av fibrer erhållna ur papper eller papp för återvin

ning (avfall och förbrukade varor)
4706 30 00

– Annan, av bambu
– Andra slag:

4706 91 00

– – Mekanisk massa

Fri

kg 90 % sdt

4706 92 00

– – Kemisk massa

Fri

kg 90 % sdt

4706 93 00

– – Erhållen genom en kombination av mekaniska och kemiska

Fri

kg 90 % sdt

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

processer
4707

Papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade va
ror):

4707 10 00

– Oblekt kraftpapper eller kraftpapp eller wellpapp

4707 20 00

– Annat papper eller annan papp, tillverkade huvudsakligen

av blekt kemisk massa, inte färgade i mälden
4707 30

– Papper eller papp, tillverkade huvudsakligen av mekanisk

massa (t.ex. tidningar, tidskrifter och liknande tryckalster):
4707 30 10

– – Gamla och osålda tidningar och tidskrifter, telefonkataloger,

broschyrer och tryckt reklammaterial
4707 30 90

– – Andra slag

4707 90

– Andra slag, inbegripet avfall och förbrukade varor som inte

sorterats:
4707 90 10

– – Osorterat

Fri

—

4707 90 90

– – Sorterat

Fri

—
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KAPITEL 48
PAPPER OCH PAPP; VAROR AV PAPPERSMASSA, PAPPER ELLER
PAPP
Anmärkningar
1.

Om inte annat föreskrivs förstås med papper i detta kapitel även papp (oav
sett tjocklek eller vikt per m2).

2.

Detta kapitel omfattar inte
a) varor enligt kapitel 30,
b) brons- och färgfolier enligt nr 3212,
c) parfympapper och sminkpapper (kapitel 33),
d) papper och cellulosavadd, impregnerade, överdragna eller belagda med
tvål, såpa eller annat rengöringsmedel (nr 3401) eller med puts- och
polermedel eller liknande preparat (nr 3405),
e) papper och papp, strålningskänsliga, enligt nr 3701–3704,
f) papper impregnerat med reagens för diagnostiskt bruk eller laboratorie
bruk (nr 3822),
g) pappersförstärkta laminerade plastplattor samt varor som består av ett
skikt av papper eller papp som är överdraget eller belagt med ett plast
skikt med en tjocklek som är mer än hälften av varans totala tjocklek
samt varor av sådana material, andra än tapeter enligt nr 4814 (kapitel
39),
h) varor enligt nr 4202 (t.ex. reseffekter),
ij) artiklar enligt kapitel 46 (varor av flätningsmaterial),
k) pappersgarn och textilvaror av pappersgarn (avdelning XI),
l) varor enligt kapitlen 64 och 65,
m) slippapper och slippapp (nr 6805) samt glimmer på underlag av papper
eller papp (nr 6814); papper eller papp överdragna med glimmerpulver
ska dock klassificeras enligt kapitel 48,
n) metallfolier på underlag av papper eller papp (i allmänhet avdelning XIV
eller XV),
o) artiklar enligt nr 9209,
p) artiklar enligt kapitel 95 (t.ex. leksaker, spel och sportartiklar); eller
q) artiklar enligt kapitel 96 (t.ex. knappar, sanitetsbindor och tamponger och
blöjor till spädbarn).

3.

Om inte annat följer av anmärkning 7 ska nr 4801–4805 tillämpas för papper
och papp som har genomgått kalandrering, superkalandrering, glättning eller
liknande efterbehandling, på vilka anbringats oäkta vattenmärken eller som
ytlimmats samt för papper, papp, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer
som färgats eller marmorerats i mälden, oberoende av förfaringssättet. Med
undantag för vissa varor enligt nr 4803 ska dessa nummer inte tillämpas för
papper, papp, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer som bearbetats på
annat sätt.

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 390
▼B
4.

Med tidningspapper förstås i detta kapitel obelagt och obestruket papper som
är av sådana slag som används vid tryckning av tidningar, där minst 50 vikt
procent av det totala fiberinnehållet utgörs av träfibrer erhållna genom en
mekanisk eller mekano-kemisk process, är olimmat eller mycket lätt limmat,
har en ytjämnhet Parker Print Surf (1 MPa) på varje sida överstigande 2,5
mikrometer (mikroner), har en vikt om minst 40 g/m2 och högst 65 g/m2, och
ska endast tillämpas för papper som föreligger i a) remsor eller rullar med en
bredd av mer än 28 cm, eller b) i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka
i ovikt skick den ena sidan är längre än 28 cm och den andra sidan längre än
15 cm.

5.

Med papper och papp, av sådana slag som används för skrivning, tryckning
eller annat grafiskt ändamål samt icke-perforerat papper och papp till hålkort
och hålremsor i nr 4802 förstås papper och papp som framställts huvud
sakligen av blekt massa eller massa erhållen genom en mekanisk eller ke
mimekanisk process, och som uppfyller något av följande kriterier:
— I fråga om papper och papp som väger högst 150 g/m2 gäller
a) att de ska innehålla minst 10 % fibrer erhållna genom en mekanisk
eller kemimekanisk process och
1. väga högst 80 g/m2, eller
2. vara färgade i mälden, eller
b) att de ska ha en askhalt av mer än 8 %, och
1. väga högst 80 g/m2, eller
2. vara färgade i mälden, eller
c) att de ska ha en askhalt av mer än 3 % och en ljushet av minst 60 %,
eller
d) att de ska ha en askhalt av mer än 3 % men högst 8 %, en ljushet av
mindre än 60 % och en sprängstyrka av högst 2,5 kPa·m2/g, eller
e) att de ska ha en askhalt av högst 3 %, en ljushet av minst 60 % och
en sprängstyrka av högst 2,5 kPa·m2/g.
— I fråga om papper och papp som väger mer än 150 g/m2 gäller
a) att de ska vara färgade i mälden, eller
b) att de ska ha en ljushet av minst 60 %, och
1. en tjocklek av högst 225 mikrometer, eller
2. en tjocklek av mer än 225 mikrometer men högst 508 mikrometer
och en askhalt av mer än 3 %, eller
c) att de ska ha en ljushet av mindre än 60 %, en tjocklek av högst 254
mikrometer och en askhalt av mer än 8 %.
Nr 4802 omfattar emellertid inte filtrerpapper (inbegripet tepåspapper), fil
trerpapp, grålumppapper och grålumppapp.
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6.

Med kraftpapper och kraftpapp förstås i detta kapitel papper och papp som
har en halt av sulfatmassa eller sodamassa av minst 80 viktprocent av det
totala fiberinnehållet.

7.

Om inte annat följer av ordalydelsen i rubriken, ska papper, papp, cellulo
savadd och duk av cellulosafibrer som motsvarar varubeskrivningen i två
eller flera av nr 4801–4811 klassificeras enligt det nummer av dessa som står
sist i tulltaxan.

8.

Nr 4803–4809 ska endast tillämpas för papper, papp, cellulosavadd och duk
av cellulosafibrer som föreligger i:
a) remsor eller rullar med en bredd av mer än 36 cm, eller
b) i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka i ovikt skick den ena sidan
är längre än 36 cm och den andra sidan längre än 15 cm.

9.

Med papperstapeter och liknande väggbeklädnad i nr 4814 avses endast
a) papper i rullar, med en bredd av minst 45 cm och högst 160 cm, som är
lämpligt för dekorering av väggar eller innertak och som
1) är kornat, präglat, ytfärgat, mönstertryckt eller på annat sätt ytdekore
rat (t.ex. med textilstoft), även med överdrag eller beläggning av
genomskinlig plast som skydd, eller
2) har ojämn yta på grund av att partiklar av trä, halm etc. ingår, eller
3) är på utsidan överdraget eller belagt med ett kornat, präglat, färgat,
mönstertryckt eller på annat sätt dekorerat plastskikt, eller
4) är på utsidan belagt med flätningsmaterial, även hopbundet i parallella
parter eller vävt,
b) bårder och friser av papper som är behandlade på ovannämnda sätt och är
lämpliga för dekorering av väggar eller innertak, oavsett om de föreligger
i rullar eller inte,
c) väggbeklädnad som består av flera våder, i rullar eller ark, som är för
sedda med sådant tryck att de tillsammans bildar ett landskapsmotiv eller
annat motiv när de anbringas på en vägg.
Produkter med botten av papper eller papp som är lämpliga att användas
både som golvbeläggning och som väggbeklädnad ska klassificeras enligt nr
4823.

10. Nr 4820 omfattar inte lösa ark eller kort som är nedskurna till bestämd
storlek, även om de är tryckta, präglade eller perforerade.
11. Nr 4823 ska tillämpas för bland annat perforerade kort av papper eller papp
för jacquardmaskiner eller liknande maskiner samt pappersspetsar.
12. Med undantag av varor enligt nr 4814 och 4821 ska papper, papp och
cellulosavadd samt varor av dessa material, som är försedda med sådant
bokstavstryck e.d. eller med sådant bildtryck, som inte är av endast under
ordnad betydelse i förhållande till varornas huvudsakliga användning, klas
sificeras enligt kapitel 49.

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 392
▼B
Anmärkningar till undernummer
1. Med kraftliner i nr 4804 11 och 4804 19 förstås papper och papp som är
maskinglättade på ena eller båda sidorna, har en halt av sulfatmassa eller
sodamassa av minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet, föreligger i
rullar, väger mer än 115 g/m2 och har en minsta sprängstyrka enligt Mullen i
enlighet med vad som anges i nedanstående tabell eller, i fråga om varor med
någon annan vikt, motsvarande värden (bestämda genom linjär interpolering
eller extrapolering av de i tabellen angivna värdena).

Vikt (g/m2)

Minsta sprängstyrka enligt Mullen (kPa)

115

393

125

417

200

637

300

824

400

961

2. Med kraftsäckpapper i nr 4804 21 och 4804 29 förstås papper som är ma
skinglättat på båda sidorna, har en halt av sulfatmassa eller sodamassa av
minst 80 viktprocent av det totala fiberinnehållet, föreligger i rullar, väger
minst 60 men högst 115 g/m2 och uppfyller ett av följande villkor:

a) Har ett sprängindex enligt Mullen av minst 3,7 kPa·m2/g och en brottöj
ning av mer än 4,5 % i tvärriktningen och av mer än 2 % i maskinrikt
ningen.

b) Har en minsta rivstyrka respektive dragstyrka i enlighet med vad som
anges i nedanstående tabell eller, i fråga om varor med någon annan vikt,
motsvarande värden (bestämda genom linjär interpolering av de i tabellen
angivna värdena)

Vikt (g/m2)

Minsta rivstyrka mN

Minsta dragstyrka kN/m

I maskinriktningen

I maskinriktningen plus i
tvärriktningen

I tvärriktningen

I maskinriktningen plus
i tvärriktningen

60

700

1 510

1,9

6,0

70

830

1 790

2,3

7,2

80

965

2 070

2,8

8,3

100

1 230

2 635

3,7

10,6

115

1 425

3 060

4,4

12,3

3. Med halvkemiskt vågningspapper i nr 4805 11 förstås papper som föreligger i
rullar och har en halt av oblekt lövvedsmassa erhållen genom en kombination
av mekaniska och kemiska processer av minst 65 viktprocent av det totala
fiberinnehållet samt en krosstyrka beräknad enligt CMT 30-metoden (Corru
gated Medium Test med 30 minuters konditionering) av mer än 1,8 newton/
g/m2 vid en relativ fuktighet av 50 % och en temperatur av 23 °C.

4. Nr 4805 12 omfattar papper, föreliggande i rullar, som framställts främst av
halmmassa i en kombination av mekaniska och kemiska processer och har en
vikt av minst 130 g/m2 samt en krosstyrka beräknad enligt CMT 30-metoden
(Corrugated Medium Test med 30 minuters konditionering) av mer än 1,4
newton/g/m2 vid en relativ fuktighet av 50 % och en temperatur av 23 °C.
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5. Nr 4805 24 och 4805 25 omfattar papper och papp framställt uteslutande eller
huvudsakligen av massa från papper eller papp för återvinning (avfall och
förbrukade varor). Testliner kan också ha ett ytskikt av färgat papper eller av
papper framställt av icke-återvunnen pappersmassa som kan vara blekt eller
oblekt. Dessa varor har ett sprängindex enligt Mullen av minst 2 kPa·m2/g.
6. Med omslagspapper av sulfitmassa i nr 4805 30 förstås papper som är ma
skinglättat på ena sidan, har en halt av sulfitmassa av mer än 40 viktprocent
av det totala fiberinnehållet, en askhalt av högst 8 % och ett sprängindex
enligt Mullen av minst 1,47 kPa·m2/g.
7. Med belagt eller bestruket lättviktspapper (LWC-papper) i nr 4810 22 förstås
papper som är belagt eller bestruket på båda sidor, väger totalt högst 72 g/m2,
varav beläggningens vikt uppgår till högst 15 g/m2 per sida, och som har en
halt av träfibrer erhållna genom en mekanisk process av minst 50 viktprocent
av det totala fiberinnehållet.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

4801 00 00

Tidningspapper i rullar eller ark

4802

Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag
som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt än
damål, samt icke-perforerat papper och papp till hålkort och
hålremsor, i rullar eller kvadratiska eller rektangulära ark,
oavsett storlek, med undantag av papper enligt nr 4801 eller
4803; papper och papp, handgjorda:

4802 10 00

– Papper och papp, handgjorda

4802 20 00

– Papper och papp av sådana slag som används för tillverk

ning av papper och papp som är ljuskänsliga, värmekänsliga
eller elektrokänsliga
4802 40

– Tapetråpapper:

4802 40 10

– – Inte innehållande mekanisk massa eller med en halt av sådan

massa av högst 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet
4802 40 90

– – Annat

– Annat papper och annan papp, inte innehållande fibrer som

erhållits i en mekanisk eller kemimekanisk process eller vars
innehåll av sådana fibrer utgör högst 10 viktprocent av det
totala fiberinnehållet:
2

4802 54 00

– – Vägande mindre än 40 g/m

4802 55

– – Vägande minst 40 g/m men högst 150 g/m , i rullar:

4802 55 15

– – – Vägande minst 40 g/m men mindre än 60 g/m

4802 55 25

– – – Vägande minst 60 g/m men mindre än 75 g/m

4802 55 30

– – – Vägande minst 75 g/m men mindre än 80 g/m

2

2

2

2

Fri

—

2

2

Fri

—

2

2

Fri

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

2

4802 55 90

– – – Vägande minst 80 g/m

4802 56

– – Vägande minst 40 g/m men högst 150 g/m , i ark hos vilka

2

2

i ovikt skick den ena sidan inte är längre än 435 mm och
den andra sidan inte längre än 297 mm:
4802 56 20

– – – Hos vilka den ena sidan är 297 mm och den andra sidan är

210 mm (A4 format)
4802 56 80

– – – Annan

4802 57 00

– – Annat, vägande minst 40 g/m men högst 150 g/m

4802 58

– – Vägande mer än 150 g/m :

4802 58 10

– – – I rullar

Fri

—

4802 58 90

– – – Annat

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

2

2

2

– Annat papper och annan papp, vars innehåll av fibrer som

erhållits i en mekanisk eller kemimekanisk process utgör mer
än 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet:
4802 61

– – I rullar:

4802 61 15

– – – Vägande mindre än 72 g/m och med en halt av mekanisk

2

massa av mer än 50 viktprocent av det totala fiberinnehållet
4802 61 80

– – – Annat

4802 62 00

– – I ark hos vilka (i ovikt skick) den ena sidan inte är längre

än 435 mm och den andra sidan inte längre än 297 mm
4802 69 00

– – Annat

4803 00

Papper av sådan typ som används till toalettpapper, ansikts
servetter, handdukar eller bordsservetter samt liknande pap
per av sådana slag som används för hushållsändamål eller
sanitärt ändamål, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer,
även kräppade, plisserade, präglade, perforerade, ytfärgade,
ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller i ark:

4803 00 10

– Cellulosavadd
– Kräppat papper och duk av cellulosafibrer (tissue):
2

4803 00 31

– – Vägande högst 25 g/m per skikt

4803 00 39

– – Vägande mer än 25 g/m per skikt

Fri

—

4803 00 90

– Annat

Fri

—

4804

Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, i rullar
eller ark, med undantag av varor enligt nr 4802 eller 4803:

2

– Kraftliner:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

Fri

—

4804 11

– – Oblekt:
– – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av minst

80 viktprocent av det totala fiberinnehållet:
2

4804 11 11

– – – – Vägande mindre än 150 g/m

4804 11 15

– – – – Vägande minst 150 g/m men mindre än 175 g/m

4804 11 19

– – – – Vägande minst 175 g/m

Fri

—

4804 11 90

– – – Annan

Fri

—

4804 19

– – Annan:

Fri

—

Fri

—

2

2

2

– – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av minst

80 viktprocent av det totala fiberinnehållet:
– – – – Bestående av ett eller flera oblekta lager och ett utvändigt

lager, som är blekt, halvblekt eller färgat:
2

4804 19 12

– – – – – Vägande mindre än 175 g/m

4804 19 19

– – – – – Vägande minst 175 g/m

4804 19 30

– – – – Annan

Fri

—

4804 19 90

– – – Annan

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

2

– Kraftsäckspapper:

4804 21

– – Oblekt:

4804 21 10

– – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av minst

80 viktprocent av det totala fiberinnehållet
4804 21 90

– – – Annat

4804 29

– – Annat:

4804 29 10

– – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av minst

80 viktprocent av det totala fiberinnehållet
4804 29 90

– – – Annat
2

– Annat kraftpapper, vägande högst 150 g/m :

4804 31

– – Oblekt:
– – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av minst

80 viktprocent av det totala fiberinnehållet:
4804 31 51

– – – – Kraftpapper för elektrisk isolering

Fri

—

4804 31 58

– – – – Annat

Fri

—

4804 31 80

– – – Annat

Fri

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4804 39

– – Annat:
– – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av minst

80 viktprocent av det totala fiberinnehållet:
4804 39 51

– – – – Likformigt blekt i hela mälden

Fri

—

4804 39 58

– – – – Annat

Fri

—

4804 39 80

– – – Annat

Fri

—

2

– Annat kraftpapper, vägande mer än 150 g/m men mindre

än 225 g/m2:

4804 41

– – Oblekt:

4804 41 91

– – – Lamineringskraftpapper

Fri

—

4804 41 98

– – – Annat

Fri

—

4804 42 00

– – Likformigt blekt i hela mälden och med en halt av kemisk

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

massa av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehål
let
4804 49 00

– – Annat
2

– Annan kraftpapp, vägande minst 225 g/m :

4804 51 00

– – Oblekt

4804 52 00

– – Likformigt blekt i hela mälden och med en halt av kemisk

massa av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehål
let
4804 59

– – Annan:

4804 59 10

– – – Med en halt av sulfat- eller sodacellulosa av barrträ av minst

80 viktprocent av det totala fiberinnehållet
4804 59 90

– – – Annat

4805

Annat papper eller papp, obelagda och obestrukna, i rullar
eller ark, inte vidare bearbetade eller behandlade än vad
som anges i anmärkning 3 till detta kapitel:
– Vågningspapper:

4805 11 00

– – Halvkemiskt vågningspapper

Fri

—

4805 12 00

– – Vågningspapper av halmmassa

Fri

—

4805 19

– – Annat:

4805 19 10

– – – Vågskiktspapper

Fri

—

4805 19 90

– – – Annat

Fri

—

Fri

—

– Testliner:

4805 24 00

2

– – Vägande högst 150 g/m
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

2

4805 25 00

– – Vägande mer än 150 g/m

Fri

—

4805 30 00

– Omslagspapper av sulfitmassa

Fri

—

4805 40 00

– Filtrerpapper och filtrerpapp

Fri

—

4805 50 00

– Grålumppapper och grålumppapp

Fri

—

Fri

—

Fri

—

– Annat:
2

4805 91 00

– – Vägande högst 150 g/m

4805 92 00

– – Vägande mer än 150 g/m men mindre än 225 g/m

4805 93

– – Vägande minst 225 g/m :

4805 93 20

– – – Framställt av papper för återvinning

Fri

—

4805 93 80

– – – Annat

Fri

—

4806

Pergamentpapper, pergamentpapp, smörpapper, genomskin
ligt ritpapper och pergamyn (glassin) samt annat glättat, ge
nomsynligt eller genomskinligt papper, i rullar eller ark:

4806 10 00

– Pergamentpapper och pergamentpapp

Fri

—

4806 20 00

– Smörpapper

Fri

—

4806 30 00

– Genomskinligt ritpapper

Fri

—

4806 40

– Pergamyn (glassin) och annat glättat, genomsynligt eller ge

2

2

2

nomskinligt papper:
4806 40 10

– – Pergamyn (glassin)

Fri

—

4806 40 90

– – Annat

Fri

—

4807 00

Papper och papp, sammansatta (bestående av skikt förenade
med bindemedel), inte belagda, bestrukna eller impregnerade,
även armerade invändigt, i rullar eller ark:

4807 00 30

– Framställt av papper för återvinning, även belagda med papper

Fri

—

4807 00 80

– Andra

Fri

—

4808

Papper och papp, vågade (med eller utan fastlimmade plana
ytskikt), kräppade, plisserade, präglade eller perforerade, i
rullar eller ark, med undantag av varor enligt nr 4803:

4808 10 00

– Papper och papp, vågade (inbegripet wellpapp), även perfo

Fri

—

Fri

—

Fri

—

rerade
4808 40 00

– Kraftpapper, kräppat eller plisserat, även präglat eller per

forerat
4808 90 00

– Andra slag
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4809

Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopieringseller övertryckspapper (inbegripet belagt, bestruket eller im
pregnerat papper för stenciler eller offsetplåtar), även tryckta,
i rullar eller ark:

4809 20 00

– Självkopierande papper

Fri

—

4809 90 00

– Andra slag

Fri

—

4810

Papper och papp, på ena eller båda sidorna belagda eller
bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen med eller
utan bindemedel, men utan annan beläggning, även ytfärgade,
ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller kvadratiska eller rek
tangulära ark, oavsett storlek:

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

– Papper och papp av sådana slag som används för skrivning,

tryckning eller annat grafiskt ändamål, inte innehållande
fibrer som erhållits i en mekanisk eller kemimekanisk pro
cess eller vars innehåll av sådana fibrer utgör högst 10 vikt
procent av det totala fiberinnehållet:
4810 13 00

– – I rullar

4810 14 00

– – I ark hos vilka (i ovikt skick) den ena sidan inte är längre

än 435 mm och den andra sidan inte längre än 297 mm
4810 19 00

– – Andra
– Papper och papp av sådana slag som används för skrivning,

tryckning eller andra grafiska ändamål, vars innehåll av
fibrer som erhållits i en mekanisk eller kemimekanisk pro
cess utgör mer än 10 viktprocent av det totala fiberinnehål
let:
4810 22 00

– – Belagt eller bestruket lättviktspapper (LWC-papper)

4810 29

– – Andra:

4810 29 30

– – – I rullar

Fri

—

4810 29 80

– – – Andra

Fri

—

Fri

—

Fri

—

– Kraftpapper och kraftpapp, andra än sådana som används

för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål:
4810 31 00

– – Likformigt blekta i hela mälden och med en halt av kemisk

massa av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehål
let samt vägande högst 150 g/m2
4810 32

– – Likformigt blekta i hela mälden och med en halt av kemisk

massa av mer än 95 viktprocent av det totala fiberinnehål
let samt vägande mer än 150 g/m2:
4810 32 10

– – – Belagda med kaolin
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4810 32 90

– – – Andra

Fri

—

4810 39 00

– – Andra

Fri

—

– Annat papper och annan papp:

4810 92

– – Flerskiktade:

4810 92 10

– – – Med alla skikt blekta

Fri

—

4810 92 30

– – – Med endast ett av ytterskikten blekt

Fri

—

4810 92 90

– – – Andra

Fri

—

4810 99

– – Andra:

4810 99 10

– – – Blekt papper och papp, belagda med kaolin

Fri

—

4810 99 80

– – – Andra

Fri

—

4811

Papper, papp, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer, belag
da, bestrukna, impregnerade, överdragna, ytfärgade, ytdeko
rerade eller tryckta, i rullar eller kvadratiska eller rektang
ulära ark, oavsett storlek, med undantag av varor enligt nr
4803, 4809 och 4810:

4811 10 00

– Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade

Fri

—

Fri

—

med tjära, bitumen eller asfalt
– Papper och papp, gummerade eller försedda med annan

klistrande beläggning:
4811 41

– – Självhäftande:

4811 41 20

– – – Med en bredd av högst 10 cm och med klistrande beläggning

av ovulkat naturligt eller syntetiskt gummi
4811 41 90

– – – Annat

Fri

—

4811 49 00

– – Andra

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

– Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade

med plast (med undantag av klister):
2

4811 51 00

– – Blekta, vägande mer än 150 g/m

4811 59 00

– – Andra

4811 60 00

– Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade

med vax, paraffin, stearin, olja eller glycerol
4811 90 00

– Annat papper och annan papp samt cellulosavadd och duk

av cellulosafibrer
4812 00 00

Filterblock och filterplattor av pappersmassa

4813

Cigarettpapper, även tillskuret eller i häften; cigaretthylsor:

4813 10 00

– Cigarettpapper i häften; cigaretthylsor

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 400
▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

4813 20 00

– Cigarettpapper i rullar med en bredd av högst 5 cm

4813 90

– Andra slag:

4813 90 10

– – Cigarettpapper i rullar med en bredd av mer än 5 cm men högst

15 cm
4813 90 90

– – Andra slag

4814

Papperstapeter och liknande väggbeklädnad; s.k. fönsterpap
per:

4814 20 00

– Papperstapeter och liknande väggbeklädnad av papper som

på utsidan är överdraget eller belagt med ett kornat, präglat,
färgat, mönstertryckt eller på annat sätt dekorerat plastskikt
4814 90

– Andra slag:

4814 90 10

– – Papperstapeter och liknande väggbeklädnad, av kornat, präglat,

färgat, mönstrat eller på annat sätt dekorerat papper som är
överdraget eller belagt med ett genomskinligt skyddslager av
plast
4814 90 70

– – Andra

[4815]
4816

Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopieringseller övertryckspapper (med undantag av papper enligt nr
4809), pappersstenciler och offsetplåtar av papper, även för
packade i askar:

4816 20 00

– Självkopierande papper

Fri

—

4816 90 00

– Andra slag

Fri

—

4817

Kuvert, kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt kor
respondenskort, av papper eller papp; askar, mappar o.d. av
papper eller papp, innehållande ett sortiment av brevpapper,
papperskuvert e.d.:

4817 10 00

– Kuvert

Fri

—

4817 20 00

– Kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt kor

Fri

—

Fri

—

respondenskort
4817 30 00

– Askar, mappar o.d. av papper eller papp, innehållande ett

sortiment av brevpapper, papperskuvert e.d.
4818

Toalettpapper och liknande papper, cellulosavadd eller duk av
cellulosafibrer, av sådana slag som används för hushållsända
mål eller sanitärt ändamål, i rullar med en bredd av högst
36 cm, eller nedskurna till bestämd storlek eller form; näs
dukar, servetter för rengöring av ansikte eller händer, hand
dukar, bordsdukar, bordsservetter, lakan och liknande hus
hålls-, sanitets- och sjukhusartiklar samt kläder och tillbehör
till kläder, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk
av cellulosafibrer:
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—

4818 10

– Toalettpapper:

4818 10 10

– – Vägande högst 25 g/m per skikt

4818 10 90

– – Vägande mer än 25 g/m per skikt

4818 20

– Näsdukar, servetter för rengöring av ansikte eller händer,

2

2

handdukar och hushållspapper:
4818 20 10

– – Näsdukar och servetter för rengöring av ansikte eller händer
– – Handdukar och hushållspapper:

4818 20 91

– – – I rullar

Fri

—

4818 20 99

– – – Andra

Fri

—

4818 30 00

– Borddukar och bordsservetter

Fri

—

4818 50 00

– Kläder och tillbehör till kläder

Fri

—

4818 90

– Andra slag:

4818 90 10

– – Artiklar av sådana slag som används till kirurgiskt, medicinskt

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

eller sanitärt bruk, inte i detaljhandelsförpackningar
4818 90 90

– – Andra

4819

Kartonger, askar, lådor, säckar, påsar och andra förpack
ningar av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosa
fibrer; kortregisterlådor, brevkorgar och liknande artiklar av
sådana slag som används på kontor, i butiker e.d., av papper
eller papp:

4819 10 00

– Kartonger, askar och lådor av wellpapp

4819 20 00

– Vikbara kartonger, askar och lådor av annat papper eller

annan papp än wellpapp
4819 30 00

– Säckar, bärkassar och påsar, med en bredd vid botten av

minst 40 cm
4819 40 00

– Andra säckar, bärkassar och påsar samt strutar

Fri

—

4819 50 00

– Andra förpackningar, inbegripet skivfodral

Fri

—

4819 60 00

– Kortregisterlådor, brevkorgar, förvaringsaskar och liknande

Fri

—

artiklar av sådana slag som används på kontor, i butiker e.d.
4820

Kontorsböcker, räkenskapsböcker, anteckningsböcker, order
böcker, kvittensböcker, brevpapper i block, anteckningsblock,
dagböcker och liknande artiklar, ävensom skrivböcker, skriv
underlägg, samlingspärmar (för lösblad eller andra), mappar,
blankettsatser, även interfolierade med karbonpapper, samt
liknande artiklar, av papper eller papp; album för prover eller
samlingar samt bokpärmar och bokomslag, av papper eller
papp:
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Fri

—

4820 10

– Kontorsböcker, räkenskapsböcker, anteckningsböcker, or

derböcker, kvittensböcker, brevpapper i block, antecknings
block, dagböcker och liknande artiklar:
4820 10 10

– – Kontorsböcker, räkenskapsböcker, orderböcker och kvittens

böcker
4820 10 30

– – Anteckningsböcker, brevpapper i block och anteckningsblock

Fri

—

4820 10 50

– – Dagböcker

Fri

—

4820 10 90

– – Andra

Fri

—

4820 20 00

– Skrivböcker

Fri

—

4820 30 00

– Samlingspärmar (andra än bokomslag) och mappar

Fri

—

4820 40 00

– Blankettsatser, även interfolierade med karbonpapper

Fri

—

4820 50 00

– Album för prover eller samlingar

Fri

—

4820 90 00

– Andra slag

Fri

—

4821

Etiketter av alla slag, av papper eller papp, även tryckta:

4821 10

– Tryckta:

4821 10 10

– – Självhäftande

Fri

—

4821 10 90

– – Andra

Fri

—

4821 90

– Andra slag:

4821 90 10

– – Självhäftande

Fri

—

4821 90 90

– – Andra

Fri

—

4822

Bobiner, spolar, cops och liknande artiklar av pappersmassa,
papper eller papp (även perforerade eller härdade):

4822 10 00

– Av sådana slag som används för uppspolning av textilgarn

Fri

—

4822 90 00

– Andra slag

Fri

—

4823

Andra slag av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellu
losafibrer, tillskurna till bestämd storlek eller form; andra
varor av pappersmassa, papper, papp, cellulosavadd eller
duk av cellulosafibrer:

4823 20 00

– Filtrerpapper och filtrerpapp

Fri

—

4823 40 00

– Tryckt papper i rullar, ark eller rondeller, avsett för regi

Fri

—

strerande apparater
– Brickor, fat, tallrikar, bägare o.d., av papper eller papp:
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Fri

—

4823 61 00

– – Av bambu

4823 69

– – Andra:

4823 69 10

– – – Brickor, fat och tallrikar

Fri

—

4823 69 90

– – – Andra

Fri

—

4823 70

– Formpressade artiklar av pappersmassa:

4823 70 10

– – Formpressade brickor och kartonger för ägg

Fri

—

4823 70 90

– – Andra

Fri

—

4823 90

– Andra slag:

4823 90 40

– – Papper och annan papp av sådana slag som används för skriv

Fri

—

Fri

—

ning, tryckning eller annat grafiskt ändamål
4823 90 85

– – Andra
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KAPITEL 49
TRYCKTA
BÖCKER,
TIDNINGAR,
BILDER
OCH
ANDRA
PRODUKTER FRÅN DEN GRAFISKA INDUSTRIN; HANDSKRIFTER,
MASKINSKRIVNA TEXTER SAMT RITNINGAR
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte

a) fotografiska bilder, negativa eller positiva, på genomskinligt underlag (ka
pitel 37),

b) kartor och glober i relief, även försedda med tryck (nr 9023),

c) spelkort och andra artiklar enligt kapitel 95,

d) konstgrafiska originalblad (nr 9702), frimärken och beläggningsstämplar,
frankeringsstämplar, förstadagsbrev samt kuvert, brevkort, kortbrev o.d.
försedda med frimärke enligt nr 9704, antikviteter med en ålder över
100 år samt andra artiklar enligt kapitel 97.

2. Vid tillämpning av kapitel 49 ska också varor som framställts i duplicerings
maskin eller med hjälp av en maskin för automatisk data- behandling eller
genom prägling, fotografering, fotokopiering, värmekopiering eller maskin
skrivning anses vara framställda genom tryckning.

3. Tidningar och tidskrifter som är bundna på annat sätt än i papper samt satser
av tidningar eller tidskrifter som omfattar mer än ett nummer i gemensamt
omslag ska klassifieras enligt nr 4901 även om de innehåller reklam.

4. Nr 4901 ska också tillämpas för

a) samlingar av tryckta reproduktioner av t.ex. konstverk eller teckningar med
tillhörande text, föreliggande som paginerade blad i sådan form att de är
lämpliga för bindning i ett eller flera band,

b) bildbilagor som tillhör och medföljer böcker,

c) tryckta delar till böcker eller broschyrer, i form av hopfogade eller lösa
blad eller ark, som utgör kompletta verk eller delar av ett verk och är
avsedda att bindas eller häftas.

Tryckta bilder utan text, i form av ark eller lösa blad, klassificeras dock enligt
nr 4911.

5. Om inte annat följer av anmärkning 3 till detta kapitel ska nr 4901 inte till
lämpas för publikationer som är utgivna huvudsakligen i reklamsyfte (t.ex.
broschyrer, häften, affärskataloger, årsböcker utgivna av näringslivsorganisa
tioner samt turistpropaganda). Sådana publikationer ska klassificeras enligt nr
4911.

6. Med bilderböcker för barn i nr 4903 förstås böcker för barn i vilka bilderna
utgör det viktigaste inslaget och texten är av underordnad betydelse.
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—

4901

Tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster,
även i form av enstaka blad:

4901 10 00

– Enstaka blad, även vikta
– Andra slag:

4901 91 00

– – Lexikon och uppslagsböcker samt periodiskt utkommande

häften till sådana
4901 99 00

– – Andra

4902

Tidningar och tidskrifter, även illustrerade eller innehållande
reklam:

4902 10 00

– Utgivna minst fyra gånger per vecka

Fri

—

4902 90 00

– Andra

Fri

—

4903 00 00

Bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn

Fri

—

4904 00 00

Musiknoter, tryckta eller handskrivna, även häftade, bundna
eller illustrerade

Fri

—

Fri

—

4905

Kartor av alla slag, inbegripet atlaser, väggkartor, topogra
fiska kartor och glober, tryckta:

4905 10 00

– Glober
– Andra slag:

4905 91 00

– – I bokform

Fri

—

4905 99 00

– – Andra

Fri

—

4906 00 00

Planritningar, andra ritningar samt teckningar för arkitekto
niskt, ingenjörstekniskt, industriellt, kommersiellt, topografiskt
eller liknande ändamål, i form av handgjorda original; hand
skrivna texter; karbonkopior samt fotografiska reproduktioner
på strålningskänsligt papper av de varor som nämnts tidigare i
detta nummer

Fri

—

4907 00

Omakulerade frimärken, beläggningsstämplar o.d., gångbara
eller avsedda som nyutgåva i det land i vilket de har eller
kommer att ha ett erkänt nominellt värde; stämpelpapper;
sedlar; checkblanketter; aktier, obligationer och liknande vär
dehandlingar:

4907 00 10

– Frimärken, beläggningsstämplar o.d.

Fri

—

4907 00 30

– Sedlar

Fri

—

4907 00 90

– Andra

Fri

—

4908

Dekalkomanier:

4908 10 00

– Tryckta med preparat enligt nr 3207

Fri

—

4908 90 00

– Andra slag

Fri

—

4909 00 00

Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck; tryckta
kort med personliga hälsningar, meddelanden eller tillkänna
givanden, även med bildtryck, med eller utan kuvert eller
utstyrsel

Fri

—
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4910 00 00

Almanackor av alla slag, tryckta, inbegripet almanacksblock

Fri

—

4911

Andra tryckalster, inbegripet tryckta bilder samt fotografier:

4911 10

– Reklamtryckalster, affärskataloger o.d.:

4911 10 10

– – Affärskataloger

Fri

—

4911 10 90

– – Andra

Fri

—

– Andra slag:

4911 91 00

– – Bilder, planscher samt fotografier

Fri

—

4911 99 00

– – Andra

Fri

—
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AVDELNING XI
TEXTILVAROR
Anmärkningar
1.

Denna avdelning omfattar inte
a) borst och andra djurhår för borsttillverkning (nr 0502); tagel och tagel
avfall (nr 0511),
b) människohår och varor av människohår (nr 0501, 6703 eller 6704), med
undantag av filterdukar av sådana slag som vanligen används i oljepres
sar o.d. (nr 5911),
c) bomullslinters och andra vegetabiliska material enligt kapitel 14,
d) asbest enligt nr 2524 samt varor av asbest och andra produkter enligt nr
6812 och 6813,
e) varor enligt nr 3005 och 3006; tråd för rengöring av utrymmet mellan
tänderna (tandtråd), i detaljhandelsförpackningar enligt nr 3306,
f) strålningskänsliga varor av textilmaterial, enligt nr 3701–3704,
g) monofilamentgarn av plast med ett största tvärmått av mer än 1 mm samt
remsor o.d. (t.ex. konstbast) av plast med en bredd i föreliggande skick
av mer än 5 mm (kapitel 39); flätor, vävnader samt korgmakeriarbeten av
sådan enfibertråd eller sådana remsor (kapitel 46),
h) vävnader, dukvaror av trikå, filt och bondad duk som är impregnerade,
överdragna, belagda eller laminerade med plast samt varor av sådana
produkter, enligt kapitel 39,
ij) vävnader, dukvaror av trikå, filt och bondad duk som är impregnerade,
överdragna, belagda eller laminerade med gummi samt varor av sådana
produkter, enligt kapitel 40,
k) hudar och skinn med hårbeklädnad (kapitlen 41 eller 43), varor av päls
skinn samt konstgjord päls och varor av konstgjord päls, enligt nr 4303
och 4304,
l) varor av textilmaterial enligt nr 4201 och 4202,
m) produkter enligt kapitel 48 (t.ex. cellulosavadd),
n) skodon och delar till skodon samt damasker och liknande artiklar, enligt
kapitel 64,
o) hårnät och andra huvudbonader samt delar till huvudbonader, enligt
kapitel 65,
p) varor enligt kapitel 67,
q) textilvaror belagda med slipmedel (nr 6805) samt kolfibrer och varor av
kolfibrer enligt nr 6815,
r) glasfibrer och varor av glasfibrer, andra än broderier med glasfibergarn
på en synlig textilbotten (kapitel 70),
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s) artiklar enligt kapitel 94 (t.ex. möbler, sängkläder, belysningsarmatur och
andra belysningsartiklar),
t) artiklar enligt kapitel 95 (t.ex. leksaker, spel och sportartiklar, inbegripet
nät),
u) artiklar enligt kapitel 96 (t.ex. borstar, reseetuier för sömnad, blixtlås,
skrivmaskinsband, sanitetsbindor och tamponger och blöjor till späd
barn), eller
v) artiklar enligt kapitel 97.
2.

A) Varor som kan klassificeras enligt något nummer i kapitlen 50–55 eller
enligt nr 5809 eller 5902 och som består av en blandning av två eller
flera olika textilmaterial ska klassificeras som om de helt bestod av det
textilmaterial som dominerar viktmässigt över vart och ett av de övriga
textilmaterialen.
När inget enstaka textilmaterial dominerar viktmässigt, ska varorna klas
sificeras som om de bestod helt av det textilmaterial som omfattas av det
nummer som står sist i tulltaxan av de nummer som skäligen kan komma
i fråga.
B) Vid tillämpningen av ovanstående regel gäller följande:
a) Överspunnet tagelgarn (nr 5110) och metalliserat garn (nr 5605) ska
vart och ett behandlas som ett enda textilmaterial och deras vikt ska
anses utgöra den sammanlagda vikten av deras beståndsdelar. Vid
klassificering av vävnader ska metalltråd betraktas som ett textilmate
rial.
b) Vid fastställandet av tillämpligt nummer ska först kapitlet och sedan
det tillämpliga numret inom detta kapitel bestämmas, varvid ska bort
ses från sådana material som inte klassificeras enligt kapitlet i fråga.
c) När både kapitlen 54 och 55 ingår i bedömningen tillsammans med
något annat kapitel ska kapitlen 54 och 55 behandlas som ett enda
kapitel.
d) Där ett kapitel eller ett HS-nummer omfattar varor av olika textil
material, ska varje sådan materialgrupp behandlas som om den ut
gjorde ett enda textilmaterial.
C) Bestämmelserna i A och B ovan ska tillämpas också för de garner som
avses i anmärkningarna 3, 4, 5 och 6 nedan.

3.

A) I denna avdelning gäller, med de undantag som framgår av B nedan, att
garn, enkelt eller tvinnat (flertrådigt), som motsvarar någon av följande
beskrivningar ska klassificeras som surrningsgarn och tågvirke:
a) Garn av natursilke eller avfall av natursilke, med en längdvikt av mer
än 20 000 decitex.
b) Garn av konstfibrer (inbegripet garn av två eller flera filamentgarn
enligt kapitel 54), med en längdvikt av mer än 10 000 decitex.
c) Garn av mjukhampa eller lin
1) polerat eller glättat, med en längdvikt av minst 1 429 decitex,
2) opolerat och oglättat, med en längdvikt av mer än 20 000 decitex.
d) Garn av kokosfibrer, bestående av tre eller flera parter.
e) Garn av andra vegetabiliska fibrer, med en längdvikt av mer än
20 000 decitex.
f) Garn som är förstärkt med metalltråd.
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B) Undantag:
a) Garn av ull eller andra djurhår samt pappersgarn, annat än garn som
är förstärkt med metalltråd.
b) Fiberkabel av konstfibrer enligt kapitel 55 samt multifilamentgarn
utan snodd eller med en snodd av mindre än 5 varv per meter, enligt
kapitel 54.
c) Gut enligt nr 5006 samt filamentgarn enligt kapitel 54.
d) Metalliserat garn enligt nr 5605; garn som är förstärkt med metalltråd
omfattas av bestämmelserna i A f ovan.
e) Sniljgarn, överspunnet garn och chainettegarn, enligt nr 5606.
4.

A) Med garn i detaljhandelsuppläggningar i kapitlen 50, 51, 52, 54 och 55
förstås, med de undantag som framgår av B nedan, garn, enkelt eller
tvinnat (flertrådigt), som föreligger
a) på kartor, rullar, hylsor eller liknande spolstommar, med en vikt (in
begripet spolstomme) av högst
1) 85 g i fråga om garn av natursilke, av avfall av natursilke eller av
konstfilament,
2) 125 g i andra fall,
b) i nystan, härvor eller dockor med en vikt av högst
1) 85 g i fråga om garn av konstfilament med en längdvikt av mindre
än 3 000 decitex eller av natursilke eller av avfall av natursilke,
2) 125 g i fråga om alla andra garner med en längdvikt av mindre än
2 000 decitex,
3) 500 g i andra fall,
c) i härvor som omfattar flera pasmor som är åtskilda genom trådar som
gör dem oberoende av varandra och hos vilka pasmorna har en sinse
mellan enhetlig vikt av högst
1) 85 g i fråga om garn av natursilke, av avfall av natursilke eller av
konstfilament,
2) 125 g i andra fall.
B) Undantag:
a) Enkelt garn, oavsett textilmaterialet, annat än
1) enkelt garn av ull eller av fina djurhår, som är oblekt,
2) enkelt garn av ull eller av fina djurhår, som är blekt, färgat eller
tryckt och har en längdvikt av mer än 5 000 decitex.
b) Tvinnat (flertrådigt) garn, som är oblekt
1) av natursilke eller av avfall av natursilke, oavsett uppläggningens
art,
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2) av annat textilmaterial med undantag av ull och fina djurhår, i
härvor.

c) Tvinnat (flertrådigt) garn av natursilke eller av avfall av natursilke,
som är blekt, färgat eller tryckt och har en längdvikt av högst 133
decitex.

d) Enkelt eller tvinnat (flertrådigt) garn, oavsett textilmaterialet

1) i korshasplade härvor,

2) på sådana spolstommar eller i sådana andra uppläggningar som
utvisar att det ska användas inom textilindustrin (t.ex. på cops,
tvinnspolar, spolrör, koniska bobiner eller spindlar eller hasplat i
form av kokonger för brodermaskiner).

5.

Med sytråd i nr 5204, 5401 och 5508 förstås tvinnat (flertrådigt) garn som

a) föreligger på spolstommar (rullar, hylsor etc.) med en vikt (inbegripet
spolstomme) av högst 1 000 g,

b) bearbetats för att användas som sytråd, och

c) har avslutande Z-snodd.

6.

7.

Med högstyrkegarn förstås i denna avdelning garn som har en tenacitet,
uttryckt i cN/tex (centinewton per tex) som är större än vad som anges
nedan:

— enkelt garn av nylon eller andra polyamider eller av po
lyestrar:

60 cN/tex

— tvinnat (flertrådigt) garn av nylon eller andra polyamider
eller av polyestrar:

53 cN/tex

— enkelt eller tvinnat (flertrådigt) garn av viskos:

27 cN/tex

Som konfektionerade anses i denna avdelning varor som är

a) skurna till annan form än kvadratisk eller rektangulär,

b) färdigutformade och färdiga för användning (eventuellt efter isärklipp
ning), utan behov av sömnad eller vidare bearbetning (t.ex. vissa damm
handdukar, handdukar, borddukar, halsdukar och filtar),

c) tillskurna och som har minst en värmeförseglad kant med en synligt Vformad eller sammanpressad bård och med de andra kanterna behandlade
såsom beskrivs i ett annat led i denna anmärkning, dock inte sådana varor
med skurna kanter vilkas upprispning förhindrats genom smältskärning
eller på annat enkelt sätt,

d) fållade eller försedda med knuten frans i någon av kanterna, dock inte
sådana varor som har skurna kanter vilkas upprispning förhindrats genom
kaststygn eller på annat enkelt sätt,
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e) tillskurna och bearbetade genom utdragning av trådar,
f) hopfogade genom sömnad, klistring eller på annat sätt (andra än längd
varor som består av två eller flera längder av ett och samma material som
hopskarvats i ändarna samt längdvaror som består av två eller flera på
varandra lagda och sammanfogade skikt, även med stoppning),
g) formstickade eller formvirkade, även som separata artiklar eller som ett
antal artiklar i form av längdvara.
8.

Vid tillämpning av kapitlen 50–60:
a) Kapitlen 50–55 och 60 samt, om inte annat föreskrivs, kapitlen 56–59 ska
inte tillämpas för varor som är konfektionerade i enlighet med anmärk
ning 7 ovan.
b) Kapitlen 50–55 och 60 ska inte tillämpas för varor enligt kapitlen 56–59.

9.

Som vävnader enligt kapitlen 50–55 anses också textilvaror som består av
lager av parallella trådar av textilmaterial, lagda på varandra på så sätt att
trådarna i ett lager bildar spetsig eller rät vinkel med trådarna i ett annat
lager. Lagren är sammanfogade i bindpunkterna med bindemedel eller ge
nom sammansmältning.

10. Elastiska textilvaror i vilka gummitrådar ingår ska klassificeras enligt denna
avdelning.
11. Med impregnering avses i denna avdelning även doppning.
12. Med polyamider avses i denna avdelning även aramider.
13. Med töjfibergarn avses i denna avdelning och i förekommande fall i andra
delar av tulltaxan filamentgarn, inbegripet monofilamentgarn, av syntetiskt
textilmaterial, annat än texturerat garn, som inte brister när det sträcks till tre
gånger sin ursprungliga längd och som, inom fem minuter efter att ha
sträckts till två gånger sin ursprungliga längd, återgår till en längd av högst
en och en halv gång den ursprungliga längden.
14. Om inte annat föreskrivs ska klädesplagg av textilvara, vilka omfattas av
olika nummer, klassificeras enligt sina respektive nummer, även om de
föreligger i satser för försäljning i detaljhandeln. Med ”kläder av textil”
förstås kläder enligt nr 6101–6114 och nr 6201–6211.
Anmärkningar till undernummer
1. I denna avdelning och i förekommande fall i andra delar av tulltaxan används
följande uttryck med den betydelse som här anges.
a) oblekt garn:
1) garn som har samma färg som den naturliga färgen hos de ingående
fibrerna och som inte har blekts, färgats (även i massan) eller tryckts,
eller
2) garn som har obestämd färg (grått garn) och är tillverkat av rivet avfall
eller riven lump.
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Oblekt garn får vara behandlat med färglöst appreturmedel eller obe
ständigt färgämne (som försvinner efter enkel tvättning med tvål eller
såpa) och, i fråga om konstfibrer, behandlat i massan med matterings
medel (t.ex. titandioxid).
b) blekt garn:
1) garn som har undergått en blekningsprocess, är tillverkat av blekta
fibrer eller, om inte annat föreskrivs, har färgats vitt (även i massan)
eller behandlats med vitt appreturmedel,
2) garn som består av en blandning av oblekta och blekta fibrer, eller
3) garn som är tvinnat (flertrådigt) och består av oblekt och blekt garn.
c) färgat garn (behandlat med färgämne eller tryckt):
1) garn som är behandlat med färgämne (även i massan), annat än vitt
eller obeständigt färgämne, eller som är tryckt eller tillverkat av färgade
eller tryckta fibrer,
2) garn som består av en blandning av färgade fibrer av olika färg eller av
en blandning av oblekta eller blekta fibrer med färgade fibrer (melerat
garn) eller som är tryckt med en eller flera färger med vissa mellanrum,
så att garnet ser prickigt ut,
3) garn som erhållits av tryckta fiberband eller tryckt förgarn, eller
4) garn som är tvinnat (flertrådigt) och består av oblekt eller blekt garn
och färgat garn.
Ovanstående definitioner gäller också i tillämpliga delar för filamentgarn
och för remsor o.d. enligt kapitel 54.
d) oblekta vävnader:
vävnader som är tillverkade av oblekt garn och som inte har blekts, färgats
eller tryckts. Sådana vävnader får vara behandlade med färglöst appretur
medel eller obeständigt färgämne.
e) blekta vävnader:
1) vävnader som i form av längdvara har blekts eller, om inte annat
föreskrivs, färgats vita eller behandlats med vitt appreturmedel,
2) vävnader som består av blekt garn, eller
3) vävnader som består av oblekt garn och blekt garn.
f) färgade vävnader:
1) vävnader som i form av längdvara har färgats till en enda ensartad färg,
annan än vit (om inte annat föreskrivs) eller behandlats med ett färgat,
annat än vitt (om inte annat föreskrivs) appreturmedel, eller

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 413
▼B
2) vävnader som består av färgat garn av en enda ensartad färg.
g) vävnader av olikfärgade garner:
1) vävnader som består av garn med olika färger eller av garn med olika
nyanser av samma färg (annan än de ingående fibrernas naturliga färg),
2) vävnader som består av oblekt eller blekt garn och färgat garn, eller
3) vävnader som består av melerat garn.
(Ingen hänsyn ska tas till garn som används i stadkanter eller i ändarna av
vävnadsstycken.)
h) tryckta vävnader:
vävnader, även tillverkade av garn med olika färger, som tryckts i form av
längdvara.
(Följande varor ska också anses som tryckta vävnader: vävnader med
mönster som exempelvis åstadkommits med en pensel eller en sprutpistol,
med hjälp av dekalkomanier, genom stoftning eller med batikteknik.)
Mercerisering påverkar inte klassificeringen av de garner eller vävnader
som omfattas av ovanstående definitioner.
Definitionerna under d–h ovan gäller också i tillämpliga delar för dukvaror
av trikå.
ij) tvåskaftsbindning:
vävbindning i vilken varje väfttråd går omväxlande över och under efter
varandra följande varptrådar och varje varptråd går omväxlande över och
under efter varandra följande väfttrådar.
2. A) Produkter enligt kapitlen 56–63 som innehåller två eller flera olika textil
material ska anses bestå helt av det textilmaterial som enligt anmärkning 2
till denna avdelning skulle vara avgörande vid klassificeringen av en
produkt enligt kapitlen 50–55 eller nr 5809 som består av samma textil
material.
B) Vid tillämpning av denna regel gäller att
a) i förekommande fall ska hänsyn endast tas till den del av varan som är
bestämmande för varans klassificering genom tillämpning av allmän
bestämmelse 3,
b) i frågan om textilvaror som består av en bottenväv och en yta av öppen
lugg eller öglelugg ska ingen hänsyn tas till bottenvävens beskaffenhet,
c) i fråga om broderier enligt nr 5810 och varor av dessa ska hänsyn
endast tas till bottenväven. Broderier utan synlig botten och varor av
dessa ska dock klassificeras med hänsyn enbart till broderigarnets be
skaffenhet.
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KAPITEL 50
NATURSILKE

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

5001 00 00

Silkeskokonger, lämpliga för avhaspling

Fri

—

5002 00 00

Råsilke, inte snott eller tvinnat

Fri

—

5003 00 00

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga
för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump)

Fri

—

5004 00

Garn av natursilke (annat än garn spunnet av avfall av na
tursilke), inte i detaljhandelsuppläggningar:

5004 00 10

– Oblekt, avkokt eller blekt

4

—

5004 00 90

– Annat

4

—

5005 00

Garn spunnet av avfall av natursilke, inte i detaljhandelsupp
läggningar:

5005 00 10

– Oblekt, avkokt eller blekt

2,9

—

5005 00 90

– Annat

2,9

—

5006 00

Garn av natursilke samt garn spunnet av avfall av natursilke, i
detaljhandelsuppläggningar; gut:

5006 00 10

– Garn av natursilke

5

—

5006 00 90

– Garn spunnet av avfall av natursilke; gut

2,9

—

5007

Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke:

5007 10 00

– Vävnader av bourettesilke

3

m2

5007 20

– Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent natur

silke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke:
– – Kräpp:

5007 20 11

– – – Oblekt, avkokt eller blekt

6,9

m2

5007 20 19

– – – Annan

6,9

m2

5,3

m2

– – Pongee, habutai, honan, shantung, corah och liknande ostasia

tiska vävnader, helt av natursilke utan inblandning av bouret
tesilke eller av annat silkesavfall eller med andra textilmaterial:
5007 20 21

– – – Med tvåskaftsbindning, oblekt eller endast avkokt
– – – Andra:

5007 20 31

– – – – Tvåskaftsväv

7,5

m2

5007 20 39

– – – – Andra

7,5

m2

7,2

m2

– – Andra:

5007 20 41

– – – Genomsynlig gles vävnad
– – – Andra:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

5007 20 51

– – – – Oblekta, avkokta eller blekta

7,2

m2

5007 20 59

– – – – Färgade

7,2

m2

– – – – Av olikfärgade garner:

5007 20 61

– – – – – Med en bredd av mer än 57 cm men högst 75 cm

7,2

m2

5007 20 69

– – – – – Andra

7,2

m2

5007 20 71

– – – – Tryckta

7,2

m2

5007 90

– Andra vävnader:

5007 90 10

– – Oblekta, avkokta eller blekta

6,9

m2

5007 90 30

– – Färgade

6,9

m2

5007 90 50

– – Av olikfärgade garner

6,9

m2

5007 90 90

– – Tryckta

6,9

m2
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KAPITEL 51
ULL SAMT FINA ELLER GROVA DJURHÅR; GARN OCH VÄVNADER
AV TAGEL
Anmärkning
1. I hela tulltaxan förstås med
a) ull: fibrer från får eller lamm,
b) fina djurhår: hår från alpacka, lamadjur, vikunja, kamel, dromedar, jak,
angoraget, tibetget, kashmirget och liknande getter (men inte vanlig get),
kanin (inbegripet angorakanin), hare, bäver, nutria och bisamråtta,
c) grova djurhår: hår från djur som inte är nämnda ovan, med undantag av
hår eller borst för borsttillverkning (nr 0502) samt tagel (nr 0511).

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

5101

Ull, okardad och okammad:
– Otvättad ull (fetull), inbegripet fårtvättad ull:

5101 11 00

– – Klippt ull

Fri

—

5101 19 00

– – Annan

Fri

—

– Avfettad, inte karboniserad ull:

5101 21 00

– – Klippt ull

Fri

—

5101 29 00

– – Annan

Fri

—

5101 30 00

– Karboniserad ull

Fri

—

5102

Fina eller grova djurhår, okardade och okammade:

Fri

—

– Fina djurhår:

5102 11 00

– – Av kashmirget

5102 19

– – Annat:

5102 19 10

– – – Av angorakanin

Fri

—

5102 19 30

– – – Av alpacka, lamadjur eller vikunja

Fri

—

5102 19 40

– – – Av kamel, dromedar, jak, angoraget, tibetget och liknande

Fri

—

Fri

—

Fri

—

getter
5102 19 90

– – – Av kanin (annan än angorakanin), hare, bäver, nutria och

bisamråtta
5102 20 00

– Grova djurhår
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

5103

Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garn
avfall men inte rivet avfall och riven lump:

5103 10

– Kamavfall av ull eller fina djurhår:

5103 10 10

– – Inte karboniserat

Fri

—

5103 10 90

– – Karboniserat

Fri

—

5103 20 00

– Annat avfall av ull eller fina djurhår

Fri

—

5103 30 00

– Avfall av grova djurhår

Fri

—

5104 00 00

Rivet avfall och riven lump av ull eller av fina eller grova
djurhår

Fri

—

2

—

5105

Ull samt fina eller grova djurhår, kardade eller kammade
(inbegripet kammad ull i bulk):

5105 10 00

– Kardad ull
– Ulltops och annan kammad ull:

5105 21 00

– – Kammad ull i bulk

2

—

5105 29 00

– – Annan

2

—

– Fina djurhår, kardade eller kammade:

5105 31 00

– – Av kashmirget

2

—

5105 39 00

– – Annat

2

—

5105 40 00

– Grova djurhår, kardade eller kammade

2

—

5106

Kardgarn av ull, inte i detaljhandelsuppläggningar:

5106 10

– Innehållande minst 85 viktprocent ull:

5106 10 10

– – Oblekt

3,8

—

5106 10 90

– – Annat

3,8

—

5106 20

– Innehållande mindre än 85 viktprocent ull:

5106 20 10

– – Innehållande minst 85 viktprocent ull och fina djurhår

4 (1)

—

– – Annat:

5106 20 91

– – – Oblekt

4

—

5106 20 99

– – – Annat

4

—

5107

Kamgarn av ull, inte i detaljhandelsuppläggningar:

5107 10

– Innehållande minst 85 viktprocent ull:

5107 10 10

– – Oblekt

3,8

—

(1) Autonom tullsats: 3,8.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

3,8

—

5107 10 90

– – Annat

5107 20

– Innehållande mindre än 85 viktprocent ull:
– – Innehållande minst 85 viktprocent ull och fina djurhår:

5107 20 10

– – – Oblekt

4

—

5107 20 30

– – – Annat

4

—

– – Annat:
– – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av syntets

tapelfibrer:
5107 20 51

– – – – Oblekt

4

—

5107 20 59

– – – – Annat

4

—

– – – Med annan inblandning:

5107 20 91

– – – – Oblekt

4

—

5107 20 99

– – – – Annat

4

—

5108

Garn (kardgarn eller kamgarn) av fina djurhår, inte i detalj
handelsuppläggningar:

5108 10

– Kardgarn:

5108 10 10

– – Oblekt

3,2

—

5108 10 90

– – Annat

3,2

—

5108 20

– Kamgarn:

5108 20 10

– – Oblekt

3,2

—

5108 20 90

– – Annat

3,2

—

5109

Garn av ull eller fina djurhår, i detaljhandelsuppläggningar:

5109 10

– Innehållande minst 85 viktprocent ull eller fina djurhår:

5109 10 10

– – I nystan, härvor o.d., vägande mer än 125 g men högst 500 g

3,8

—

5109 10 90

– – Annat

5

—

5109 90 00

– Annat

5

—

5110 00 00

Garn av grova djurhår eller tagel (inbegripet överspunnet
garn av tagel), även i detaljhandelsuppläggningar

3,5

—

8

m2

5111

Kardgarnsvävnader av ull eller fina djurhår:
– Innehållande minst 85 viktprocent ull eller fina djurhår:

5111 11 00

2

– – Vägande högst 300 g/m
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

7,2

m2

8

m2

8

m2

5111 19 00

– – Andra

5111 20 00

– Andra slag, blandade huvudsakligen eller uteslutande med

konstfilament
5111 30

– Andra slag, blandade huvudsakligen eller uteslutande med

konststapelfibrer:
2

5111 30 10

– – Vägande högst 300 g/m

5111 30 80

– – Vägande mer än 300 g/m

5111 90

– Andra kardgarnsvävnader:

5111 90 10

– – Innehållande sammanlagt mer än 10 viktprocent textilmaterial

2

enligt kapitel 50
– – Andra:
2

5111 90 91

– – – Vägande högst 300 g/m

5111 90 98

– – – Vägande mer än 300 g/m

5112

Kamgarnsvävnader av ull eller fina djurhår:

2

– Innehållande minst 85 viktprocent ull eller fina djurhår:

5112 11 00

– – Vägande högst 200 g/m

2

8

m2

5112 19 00

– – Andra

8

m2

5112 20 00

– Andra slag, blandade huvudsakligen eller uteslutande med

8

m2

8

m2

8

m2

7,2

m2

8

m2

8

m2

5,3

m2

konstfilament
5112 30

– Andra slag, blandade huvudsakligen eller uteslutande med

konststapelfibrer:
2

5112 30 10

– – Vägande högst 200 g/m

5112 30 80

– – Vägande mer än 200 g/m

5112 90

– Andra kamgarnsvävnader:

5112 90 10

– – Innehållande sammanlagt mer än 10 viktprocent textilmaterial

2

enligt kapitel 50
– – Andra:
2

5112 90 91

– – – Vägande högst 200 g/m

5112 90 98

– – – Vägande mer än 200 g/m

5113 00 00

Vävnader av grova djurhår eller av tagel

2
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▼B
KAPITEL 52
BOMULL
Anmärkning till undernummer
1. Med ”denim” i nr 5209 42 och 5211 42 förstås vävnader av olika färger, med
3-bindig eller 4-bindig varpkypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varp
kypert, där varpgarnet är av en och samma färg och väftgarnet oblekt, blekt,
gråfärgat eller färgat i en ljusare nyans än varpgarnet.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

5201 00

Bomull, okardad eller okammad:

5201 00 10

– Som har gjorts absorberande eller blekts

Fri

—

5201 00 90

– Annan

Fri

—

5202

Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och
riven lump):

5202 10 00

– Garnavfall (inbegripet trådavfall)

Fri

—

– Andra slag:

5202 91 00

– – Rivet avfall och riven lump

Fri

—

5202 99 00

– – Annat

Fri

—

5203 00 00

Bomull, kardad eller kammad

Fri

—

5204

Sytråd av bomull, även i detaljhandelsuppläggningar:
– Inte i detaljhandelsuppläggningar:

5204 11 00

– – Innehållande minst 85 viktprocent bomull

4

—

5204 19 00

– – Annat

4

—

5204 20 00

– I detaljhandelsuppläggningar

5

—

5205

Garn av bomull (annat än sytråd), innehållande minst 85 vikt
procent bomull, inte i detaljhandelsuppläggningar:

4

—

4

—

4

—

4

—

– Enkelt garn av okammade fibrer, med en längdvikt av:

5205 11 00

– – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14)

5205 12 00

– – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över

metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43)
5205 13 00

– – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över

metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52)
5205 14 00

– – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över met

riskt nr 52 men högst metriskt nr 80)
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4,4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

5205 15

– – Mindre än 125 decitex (över metriskt nr 80):

5205 15 10

– – – Mindre än 125 decitex men minst 83,33 decitex (över met

riskt nr 80 men högst metriskt nr 120)

5205 15 90

– – – Mindre än 83,33 decitex (över metriskt nr 120)

– Enkelt garn av kammade fibrer med en längdvikt av:

5205 21 00

– – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14)

5205 22 00

– – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över

metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43)

5205 23 00

– – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över

metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52)

5205 24 00

– – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över met

riskt nr 52 men högst metriskt nr 80)

5205 26 00

– – Mindre än 125 decitex men minst 106,38 decitex (över met

riskt nr 80 men högst metriskt nr 94)

5205 27 00

– – Mindre än 106,38 decitex men minst 83,33 decitex (över

metriskt nr 94 men högst metriskt nr 120)

5205 28 00

– – Mindre än 83,33 decitex (över metriskt nr 120)

– Tvinnat (flertrådigt) garn av okammade fibrer, hos vilket

enkelgarnet har en längdvikt av:

5205 31 00

– – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14)

5205 32 00

– – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över

metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43)

5205 33 00

– – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över

metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52)

5205 34 00

– – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över met

riskt nr 52 men högst metriskt nr 80)

5205 35 00

– – Mindre än 125 decitex (över metriskt nr 80)
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

– Tvinnat (flertrådigt) garn av kammade fibrer, hos vilket en

kelgarnet har en längdvikt av:

5205 41 00

– – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14)

5205 42 00

– – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över

metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43)

5205 43 00

– – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över

metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52)

5205 44 00

– – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över met

riskt nr 52 men högst metriskt nr 80)

5205 46 00

– – Mindre än 125 decitex men minst 106,38 decitex (över met

riskt nr 80 men högst metriskt nr 94)

5205 47 00

– – Mindre än 106,38 decitex men minst 83,33 decitex (över

metriskt nr 94 men högst metriskt nr 120)

5205 48 00

– – Mindre än 83,33 decitex (över metriskt nr 120)

5206

Garn av bomull (annat än sytråd), innehållande mindre än
85 viktprocent bomull, inte i detaljhandelsuppläggningar:

– Enkelt garn av okammade fibrer, med en längdvikt av:

5206 11 00

– – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14)

5206 12 00

– – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över

metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43)

5206 13 00

– – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över

metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52)

5206 14 00

– – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över met

riskt nr 52 men högst metriskt nr 80)

5206 15 00

– – Mindre än 125 decitex (över metriskt nr 80)

– Enkelt garn av kammade fibrer, med en längdvikt av:
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

5206 21 00

– – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14)

5206 22 00

– – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över

metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43)

5206 23 00

– – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över

metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52)

5206 24 00

– – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över met

riskt nr 52 men högst metriskt nr 80)

5206 25 00

– – Mindre än 125 decitex (över metriskt nr 80)

– Tvinnat (flertrådigt) garn av okammade fibrer, hos vilket

enkelgarnet har en längdvikt av:

5206 31 00

– – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14)

5206 32 00

– – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över

metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43)

5206 33 00

– – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över

metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52)

5206 34 00

– – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över met

riskt nr 52 men högst metriskt nr 80)

5206 35 00

– – Mindre än 125 decitex (över metriskt nr 80)

– Tvinnat (flertrådigt) garn av kammade fibrer, hos vilket en

kelgarnet har en längdvikt av:

5206 41 00

– – Minst 714,29 decitex (högst metriskt nr 14)

5206 42 00

– – Mindre än 714,29 decitex men minst 232,56 decitex (över

metriskt nr 14 men högst metriskt nr 43)

5206 43 00

– – Mindre än 232,56 decitex men minst 192,31 decitex (över

metriskt nr 43 men högst metriskt nr 52)

5206 44 00

– – Mindre än 192,31 decitex men minst 125 decitex (över met

riskt nr 52 men högst metriskt nr 80)
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4

—

5206 45 00

– – Mindre än 125 decitex (över metriskt nr 80)

5207

Garn av bomull (annat än sytråd), i detaljhandelsuppläggning
ar:

5207 10 00

– Innehållande minst 85 viktprocent bomull

5

—

5207 90 00

– Annat

5

—

5208

Vävnader av bomull, innehållande minst 85 viktprocent bo
mull och vägande högst 200 g/m2:
– Oblekta:
2

5208 11

– – Med tvåskaftsbindning, vägande högst 100 g/m :

5208 11 10

– – – Vävnader för tillverkning av förband, gasbindor o.d.

8

m2

5208 11 90

– – – Andra slag

8

m2

5208 12

– – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m :

2

2

– – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m men högst

130 g/m2:

5208 12 16

– – – – Med en bredd av högst 165 cm

8

m2

5208 12 19

– – – – Med en bredd av mer än 165 cm

8

m2

2

– – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 130 g/m :

5208 12 96

– – – – Med en bredd av högst 165 cm

8

m2

5208 12 99

– – – – Med en bredd av mer än 165 cm

8

m2

5208 13 00

– – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-

8

m2

8

m2

bindig bruten varpkypert
5208 19 00

– – Andra vävnader
– Blekta:
2

5208 21

– – Med tvåskaftsbindning, vägande högst 100 g/m :

5208 21 10

– – – Vävnader för tillverkning av förband, gasbindor o.d.

8

m2

5208 21 90

– – – Andra slag

8

m2

5208 22

– – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m :

2

2

– – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m men högst

130 g/m2:

5208 22 16

– – – – Med en bredd av högst 165 cm

8

m2

5208 22 19

– – – – Med en bredd av mer än 165 cm

8

m2

2

– – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 130 g/m :
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

5208 22 96

– – – – Med en bredd av högst 165 cm

8

m2

5208 22 99

– – – – Med en bredd av mer än 165 cm

8

m2

5208 23 00

– – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-

8

m2

8

m2

8

m2

bindig bruten varpkypert
5208 29 00

– – Andra vävnader
– Färgade:
2

5208 31 00

– – Med tvåskaftsbindning, vägande högst 100 g/m

5208 32

– – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m :

2

2

– – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m men högst

130 g/m2:

5208 32 16

– – – – Med en bredd av högst 165 cm

8

m2

5208 32 19

– – – – Med en bredd av mer än 165 cm

8

m2

2

– – – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 130 g/m :

5208 32 96

– – – – Med en bredd av högst 165 cm

8

m2

5208 32 99

– – – – Med en bredd av mer än 165 cm

8

m2

5208 33 00

– – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

bindig bruten varpkypert
5208 39 00

– – Andra vävnader
– Av olikfärgade garner:
2

5208 41 00

– – Med tvåskaftsbindning, vägande högst 100 g/m

5208 42 00

– – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m

5208 43 00

– – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-

2

bindig bruten varpkypert
5208 49 00

– – Andra vävnader
– Tryckta:
2

5208 51 00

– – Med tvåskaftsbindning, vägande högst 100 g/m

5208 52 00

– – Med tvåskaftsbindning, vägande mer än 100 g/m

5208 59

– – Andra vävnader:

5208 59 10

– – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bin

2

dig bruten varpkypert
5208 59 90

– – – Andra

5209

Vävnader av bomull, innehållande minst 85 viktprocent bo
mull och vägande mer än 200 g/m2:
– Oblekta:
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Extra mängden
het

1

2

3

4

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

5209 11 00

– – Med tvåskaftsbindning

5209 12 00

– – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-

bindig bruten varpkypert
5209 19 00

– – Andra vävnader
– Blekta:

5209 21 00

– – Med tvåskaftsbindning

5209 22 00

– – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-

bindig bruten varpkypert
5209 29 00

– – Andra vävnader
– Färgade:

5209 31 00

– – Med tvåskaftsbindning

5209 32 00

– – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-

bindig bruten varpkypert
5209 39 00

– – Andra vävnader
– Av olikfärgade garner:

5209 41 00

– – Med tvåskaftsbindning

8

m2

5209 42 00

– – Denim

8

m2

5209 43 00

– – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

bindig bruten varpkypert
5209 49 00

– – Andra vävnader
– Tryckta:

5209 51 00

– – Med tvåskaftsbindning

5209 52 00

– – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-

bindig bruten varpkypert
5209 59 00

– – Andra vävnader

5210

Vävnader av bomull, innehållande mindre än 85 viktprocent
bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av
konstfibrer och vägande högst 200 g/m2:
– Oblekta:

5210 11 00

– – Med tvåskaftsbindning

8

m2

5210 19 00

– – Andra vävnader

8

m2

– Blekta:

5210 21 00

– – Med tvåskaftsbindning

8

m2

5210 29 00

– – Andra vävnader

8

m2

– Färgade:
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Extra mängden
het

1

2

3

4

8

m2

8

m2

8

m2

5210 31 00

– – Med tvåskaftsbindning

5210 32 00

– – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-

bindig bruten varpkypert
5210 39 00

– – Andra vävnader
– Av olikfärgade garner:

5210 41 00

– – Med tvåskaftsbindning

8

m2

5210 49 00

– – Andra vävnader

8

m2

– Tryckta:

5210 51 00

– – Med tvåskaftsbindning

8

m2

5210 59 00

– – Andra vävnader

8

m2

5211

Vävnader av bomull, innehållande mindre än 85 viktprocent
bomull, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av
konstfibrer och vägande mer än 200 g/m2:

8

m2

8

m2

– Oblekta:

5211 11 00

– – Med tvåskaftsbindning

5211 12 00

– – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-

bindig bruten varpkypert
5211 19 00

– – Andra vävnader

8

m2

5211 20 00

– Blekta

8

m2

8

m2

8

m2

8

m2

– Färgade:

5211 31 00

– – Med tvåskaftsbindning

5211 32 00

– – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-

bindig bruten varpkypert
5211 39 00

– – Andra vävnader
– Av olikfärgade garner:

5211 41 00

– – Med tvåskaftsbindning

8

m2

5211 42 00

– – Denim

8

m2

5211 43 00

– – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-

8

m2

bindig bruten varpkypert
5211 49

– – Andra vävnader:

5211 49 10

– – – Jacquardvävnader

8

m2

5211 49 90

– – – Andra

8

m2

8

m2

– Tryckta:

5211 51 00

– – Med tvåskaftsbindning
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1

2

3

4

8

m2

8

m2

5211 52 00

– – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-

bindig bruten varpkypert
5211 59 00

– – Andra vävnader

5212

Andra vävnader av bomull:
2

– Vägande högst 200 g/m :

5212 11

– – Oblekta:

5212 11 10

– – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin

8

m2

5212 11 90

– – – Med annan inblandning

8

m2

5212 12

– – Blekta:

5212 12 10

– – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin

8

m2

5212 12 90

– – – Med annan inblandning

8

m2

5212 13

– – Färgade:

5212 13 10

– – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin

8

m2

5212 13 90

– – – Med annan inblandning

8

m2

5212 14

– – Av olikfärgade garner:

5212 14 10

– – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin

8

m2

5212 14 90

– – – Med annan inblandning

8

m2

5212 15

– – Tryckta:

5212 15 10

– – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin

8

m2

5212 15 90

– – – Med annan inblandning

8

m2

2

– Vägande mer än 200 g/m :

5212 21

– – Oblekta:

5212 21 10

– – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin

8

m2

5212 21 90

– – – Med annan inblandning

8

m2

5212 22

– – Blekta:

5212 22 10

– – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin

8

m2

5212 22 90

– – – Med annan inblandning

8

m2

5212 23

– – Färgade:

5212 23 10

– – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin

8

m2

5212 23 90

– – – Med annan inblandning

8

m2

5212 24

– – Av olikfärgade garner:

5212 24 10

– – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin

8

m2

5212 24 90

– – – Med annan inblandning

8

m2

5212 25

– – Tryckta:

5212 25 10

– – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av lin

8

m2

5212 25 90

– – – Med annan inblandning

8

m2
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▼B
KAPITEL 53
ANDRA VEGETABILISKA TEXTILFIBRER; PAPPERSGARN OCH
VÄVNADER AV PAPPERSGARN
Kompletterande anmärkning
1. A) Med garn i detaljhandelsuppläggningar i nr 5306 10 90, 5306 20 90 och
5308 20 90 förstås, med de undantag som framgår av B nedan, garn,
enkelt eller tvinnat (flertrådigt), som föreligger
a) i nystan eller på kartor, rullar, hylsor eller liknande spolstommar, med
en vikt (inbegripet spolstomme) av högst 200 g,
b) i härvor eller dockor, med en vikt av högst 125 g,
c) i härvor eller dockor som omfattar flera pasmor som är åtskilda genom
trådar som gör dem oberoende av varandra och hos vilka pasmorna
har en sinsemellan enhetlig vikt av högst 125 g.
B) Undantag:
a) Tvinnat (flertrådigt) garn, som är oblekt, i härvor eller dockor.
b) Tvinnat (flertrådigt) garn
1) i korshasplade härvor,
2) på sådana spolstommar eller i sådana andra uppläggningar som
utvisar att det ska användas inom textilindustrin (t.ex. på cops,
tvinnspolar, spolrör, koniska bobiner eller spindlar eller hasplat i
form av kokonger för brodermaskiner).

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

5301

Lin, oberett eller berett men inte spunnet; blånor och avfall av
lin (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump):

5301 10 00

– Lin, oberett eller rötat
– Lin, bråkat, skäktat, häcklat eller på annat sätt berett, men

inte spunnet:
5301 21 00

– – Bråkat eller skäktat

Fri

—

5301 29 00

– – Annat

Fri

—

5301 30 00

– Blånor och avfall av lin

Fri

—

5302

Mjukhampa (Cannabis sativa L.), oberedd eller beredd men
inte spunnen; blånor och avfall av mjukhampa (inbegripet
garnavfall samt rivet avfall och riven lump):

5302 10 00

– Mjukhampa, oberedd eller rötad

Fri

—

5302 90 00

– Andra slag

Fri

—

5303

Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (med undantag
av lin, mjukhampa och rami), oberedda eller beredda men inte
spunna; blånor och avfall av dessa fibrer (inbegripet garn
avfall samt rivet avfall och riven lump):
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

– Andra slag

Fri

—

Kokosfibrer, abaca (manilahampa eller Musa textilis Nee),
rami och andra vegetabiliska textilfibrer, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans, oberedda eller beredda men
inte spunna; blånor och avfall av dessa fibrer (inbegripet garn
avfall samt rivet avfall och riven lump)

Fri

—

4 (1)

—

4 (1)

—

3,8

—

5

—

5303 10 00

– Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål, oberedda eller

rötade
5303 90 00
[5304]
5305 00 00

5306

Garn av lin:

5306 10

– Enkelt:
– – Inte i detaljhandelsuppläggningar, med en längdvikt av:

5306 10 10

– – – Minst 833,3 decitex (högst metriskt nr 12)

5306 10 30

– – – Mindre än 833,3 decitex men minst 277,8 decitex (över met

riskt nr 12 men högst metriskt nr 36)
5306 10 50

– – – Mindre än 277,8 decitex (över metriskt nr 36)

5306 10 90

– – I detaljhandelsuppläggningar

5306 20

– Tvinnat (flertrådigt):

5306 20 10

– – Inte i detaljhandelsuppläggningar

4

—

5306 20 90

– – I detaljhandelsuppläggningar

5

—

5307

Garn av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt
nr 5303:

5307 10 00

– Enkelt

Fri

—

5307 20 00

– Tvinnat (flertrådigt)

Fri

—

5308

Garn av andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn:

5308 10 00

– Garn av kokosfibrer

Fri

—

5308 20

– Garn av mjukhampa:

5308 20 10

– – Inte i detaljhandelsuppläggningar

3

—

5308 20 90

– – I detaljhandelsuppläggningar

4,9

—

5308 90

– Andra slag:

4

—

– – Ramigarn, med en längdvikt av:

5308 90 12

– – – Minst 277,8 decitex (högst metriskt nr 36)

(1) WTO-tullkvoter.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

3,8

—

4

—

3,8

—

5308 90 19

– – – Mindre än 277,8 decitex (över metriskt nr 36)

5308 90 50

– – Pappersgarn

5308 90 90

– – Andra

5309

Vävnader av lin:
– Innehållande minst 85 viktprocent lin:

5309 11

– – Oblekta eller blekta:

5309 11 10

– – – Oblekta

8

m2

5309 11 90

– – – Blekta

8

m2

5309 19 00

– – Andra

8

m2

– Innehållande mindre än 85 viktprocent lin:

5309 21 00

– – Oblekta eller blekta

8

m2

5309 29 00

– – Andra

8

m2

5310

Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål
enligt nr 5303:

5310 10

– Oblekta:

5310 10 10

– – Med en bredd av högst 150 cm

4

m2

5310 10 90

– – Med en bredd av mer än 150 cm

4

m2

5310 90 00

– Andra slag

4

m2

5311 00

Vävnader av andra vegetabiliska textilfibrer; vävnader av
pappersgarn:

5311 00 10

– Av rami

8

m2

5311 00 90

– Andra

5,8

m2
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KAPITEL 54
KONSTFILAMENT; REMSOR O.D. AV KONSTFIBRER
Anmärkningar
1. Med konstfibrer förstås i hela tulltaxan stapelfibrer och filament av organiska
polymerer som framställts
a) genom polymerisation av organiska monomerer, för att framställa polyme
rer såsom polyamider, polyestrar, polyolefiner eller polyuretaner, eller ge
nom kemisk modifiering av polymerer som framställts genom denna pro
cess (t.ex. polyvinylalkohol som framställts genom hydrolys av polyviny
lacetat), eller
b) genom upplösning eller kemisk behandling av naturliga organiska polyme
rer (t.ex. cellulosa), för att framställa polymerer såsom kuprammoniumra
yon (kupro) eller viskosrayon, eller genom kemisk modifiering av naturliga
organiska polymerer (t.ex. cellulosa, kasein och andra proteiner, alginsyra),
för att framställa polymerer såsom cellulosaacetat eller alginater.
Med ordledet syntet- i samband med fibrer förstås fibrer enligt a och med
ordledet regenat- i samband med fibrer förstås fibrer enligt b. Remsor o.d.
enligt nr 5404 och 5405 ska inte anses som konstfibrer.
Ordleden konst-, syntet- och regenat- har samma betydelse i samband med
ordledet textilmaterial.
2. Nr 5402 och 5403 ska inte tillämpas för fiberkabel av konstfilament enligt
kapitel 55.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

5401

Sytråd av konstfilament, även i detaljhandelsuppläggningar:

5401 10

– Av syntetfilament:
– – Inte i detaljhandelsuppläggningar:
– – – Kärngarn:

5401 10 12

– – – – Polyesterfilament omgivna av bomullsfiber

4

—

5401 10 14

– – – – Andra

4

—

– – – Andra:

5401 10 16

– – – – Texturerat garn

4

—

5401 10 18

– – – – Andra

4

—

5401 10 90

– – I detaljhandelsuppläggningar

5

—

5401 20

– Av regenatfilament:

5401 20 10

– – Inte i detaljhandelsuppläggningar

4

—

5401 20 90

– – I detaljhandelsuppläggningar

5

—

5402

Garn av syntetfilament (annat än sytråd), inte i detaljhandels
uppläggningar, inbegripet monofilament av syntetmaterial
med en längdvikt av mindre än 67 decitex:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

– Högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, även tex

turerat:
5402 11 00

– – Av aramider

4

—

5402 19 00

– – Annat

4

—

5402 20 00

– Högstyrkegarn av polyestrar, även texturerat

4

—

4

—

4

—

– Texturerat garn:

5402 31 00

– – Av nylon eller andra polyamider, hos vilket enkeltråden

har en längdvikt av högst 50 tex
5402 32 00

– – Av nylon eller andra polyamider, hos vilket enkeltråden

har en längdvikt av mer än 50 tex
5402 33 00

– – Av polyestrar

4

—

5402 34 00

– – Av polypropen

4

—

5402 39 00

– – Andra

4

—

– Annat garn, enkelt, utan snodd eller med en snodd av högst

50 varv per meter:
5402 44 00

– – Töjfibergarn

4

—

5402 45 00

– – Annat, av nylon eller andra polyamider

4

—

5402 46 00

– – Annat, av polyestrar, delvis orienterat

4

—

5402 47 00

– – Annat, av polyestrar

4

—

5402 48 00

– – Annat, av polypropen

4

—

5402 49 00

– – Annat

4

—

– Annat garn, enkelt, med en snodd av mer än 50 varv per

meter:
5402 51 00

– – Av nylon eller andra polyamider

4

—

5402 52 00

– – Av polyestrar

4

—

5402 53 00

– – Av polypropen

4

—

5402 59 00

– – Av annat syntetmaterial

4

—

– Annat garn, tvinnat (flertrådigt):

5402 61 00

– – Av nylon eller andra polyamider

4

—

5402 62 00

– – Av polyestrar

4

—

5402 63 00

– – Av polypropen

4

—

5402 69 00

– – Av annat syntetmaterial

4

—

5403

Garn av regenatfilament (annat än sytråd), inte i detaljhan
delsuppläggningar, inbegripet monofilament av regenatmate
rial med en längdvikt av mindre än 67 decitex:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4

—

4

—

5403 10 00

– Högstyrkegarn av viskos
– Annat garn, enkelt:

5403 31 00

– – Av viskos, utan snodd eller med en snodd av högst 120 varv

per meter
5403 32 00

– – Av viskos, med en snodd av mer än 120 varv per meter

4

—

5403 33 00

– – Av acetat

4

—

5403 39 00

– – Av annat regenatmaterial

4

—

– Annat garn, tvinnat (flertrådigt):

5403 41 00

– – Av viskos

4

—

5403 42 00

– – Av acetat

4

—

5403 49 00

– – Av annat regenatmaterial

4

—

5404

Monofilament av syntetmaterial med en längdvikt av minst 67
decitex och med ett största tvärmått av högst 1 mm; remsor
o.d. (t.ex. konstbast) av syntetmaterial, med en bredd i före
liggande skick av högst 5 mm:
– Monofilament:

5404 11 00

– – Töjfibergarn

4

—

5404 12 00

– – Annat, av polypropen

4

—

5404 19 00

– – Annat

4

—

5404 90

– Andra slag:

5404 90 10

– – Av polypropen

4

—

5404 90 90

– – Andra

4

—

5405 00 00

Monofilament av regenatmaterial med en längdvikt av minst
67 decitex och med ett största tvärmått av högst 1 mm; remsor
o.d. (t.ex. konstbast) av regenatmaterial med en bredd i före
liggande skick av högst 5 mm

3,8

—

Garn av konstfilament (annat än sytråd), i detaljhandelsupp
läggningar

5

—

8

m2

5406 00 00

5407

Vävnader av garn av syntetfilament, inbegripet vävnader
framställda av material enligt nr 5404:

5407 10 00

– Vävnader framställda av högstyrkegarn av nylon eller andra

polyamider eller av polyestrar
5407 20

– Vävnader framställda av remsor e.d.:
– – Av polyeten eller polypropen:

5407 20 11

– – – Med en bredd av mindre än 3 m

8

m2

5407 20 19

– – – Med en bredd av minst 3 m

8

m2
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

5407 20 90

– – Andra

8

m2

5407 30 00

– Vävnader enligt anmärkning 9 till avdelning XI

8

m2

– Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent filament

av nylon eller andra polyamider:
5407 41 00

– – Oblekta eller blekta

8

m2

5407 42 00

– – Färgade

8

m2

5407 43 00

– – Av olikfärgade garner

8

m2

5407 44 00

– – Tryckta

8

m2

– Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent texture

rade polyesterfilament:
5407 51 00

– – Oblekta eller blekta

8

m2

5407 52 00

– – Färgade

8

m2

5407 53 00

– – Av olikfärgade garner

8

m2

5407 54 00

– – Tryckta

8

m2

– Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent polyes

terfilament:
5407 61

– – Innehållande minst 85 viktprocent otexturerade polyesterfi

lament:
5407 61 10

– – – Oblekta eller blekta

8

m2

5407 61 30

– – – Färgade

8

m2

5407 61 50

– – – Av olikfärgade garner

8

m2

5407 61 90

– – – Tryckta

8

m2

5407 69

– – Andra:

5407 69 10

– – – Oblekta eller blekta

8

m2

5407 69 90

– – – Andra

8

m2

– Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent syntetfi

lament:
5407 71 00

– – Oblekta eller blekta

8

m2

5407 72 00

– – Färgade

8

m2

5407 73 00

– – Av olikfärgade garner

8

m2

5407 74 00

– – Tryckta

8

m2

– Andra vävnader, innehållande mindre än 85 viktprocent syn

tetfilament, med inblandning huvudsakligen eller uteslutande
av bomull:
5407 81 00

– – Oblekta eller blekta

8

m2

5407 82 00

– – Färgade

8

m2
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

5407 83 00

– – Av olikfärgade garner

8

m2

5407 84 00

– – Tryckta

8

m2

– Andra vävnader:

5407 91 00

– – Oblekta eller blekta

8

m2

5407 92 00

– – Färgade

8

m2

5407 93 00

– – Av olikfärgade garner

8

m2

5407 94 00

– – Tryckta

8

m2

5408

Vävnader av garn av regenatfilament, inbegripet vävnader
framställda av material enligt nr 5405:

5408 10 00

– Vävnader framställda av högstyrkegarn av viskos

8

m2

8

m2

8

m2

– Andra vävnader, innehållande minst 85 viktprocent regenat

filament eller remsor e.d. av regenatmaterial:
5408 21 00

– – Oblekta eller blekta

5408 22

– – Färgade:

5408 22 10

– – – Med en bredd av mer än 135 cm men högst 155 cm, med

tvåskafts-, kypert- eller satängbindning
5408 22 90

– – – Andra

8

m2

5408 23 00

– – Av olikfärgade garner

8

m2

5408 24 00

– – Tryckta

8

m2

– Andra vävnader:

5408 31 00

– – Oblekta eller blekta

8

m2

5408 32 00

– – Färgade

8

m2

5408 33 00

– – Av olikfärgade garner

8

m2

5408 34 00

– – Tryckta

8

m2
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KAPITEL 55
KONSTSTAPELFIBRER
Anmärkning
1. Nr 5501 och 5502 ska endast tillämpas för sådan fiberkabel av konstfilament
som består av parallella filament av samma längd som kabeln och som mot
svarar följande beskrivning:
a) Kabelns längd över 2 m.
b) Snodd mindre än fem varv per meter.
c) Det enskilda filamentets längdvikt mindre än 67 decitex.
d) I fråga om syntetfilament måste kabeln vara sträckt, dvs. inte kunna ytter
ligare sträckas till mer än dubbla längden.
e) Kabelns totala längdvikt mer än 20 000 decitex.
Fiberkabel med en längd av högst 2 m ska klassificeras enligt nr 5503 eller
5504.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

5501

Fiberkabel av syntetfilament:

5501 10 00

– Av nylon eller andra polyamider

4

—

5501 20 00

– Av polyestrar

4

—

5501 30 00

– Av akryl eller modakryl

4

—

5501 40 00

– Av polypropen

4

—

5501 90 00

– Av annat syntetmaterial

4

—

5502

Fiberkabel av regenatfilament:

5502 10 00

– Av cellulosaacetat

4

—

5502 90 00

– Andra

4

—

5503

Syntetstapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt
beredda för spinning:
– Av nylon eller andra polyamider:

5503 11 00

– – Av aramider

4

—

5503 19 00

– – Andra

4

—

5503 20 00

– Av polyestrar

4

—

5503 30 00

– Av akryl eller modakryl

4

—

5503 40 00

– Av polypropen

4

—

5503 90 00

– Av annat syntetmaterial

4

—

5504

Regenatstapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat
sätt beredda för spinning:

5504 10 00

– Av viskos

4

—

5504 90 00

– Andra

4

—
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

5505

Avfall (inbegripet kamavfall, garnavfall samt rivet avfall och
riven lump) av konstfibrer:

5505 10

– Av syntetfibrer:

5505 10 10

– – Av nylon eller andra polyamider

4

—

5505 10 30

– – Av polyestrar

4

—

5505 10 50

– – Av akryl eller modakryl

4

—

5505 10 70

– – Av polypropen

4

—

5505 10 90

– – Andra

4

—

5505 20 00

– Av regenatfibrer

4

—

5506

Syntetstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt be
redda för spinning:

5506 10 00

– Av nylon eller andra polyamider

4

—

5506 20 00

– Av polyestrar

4

—

5506 30 00

– Av akryl eller modakryl

4

—

5506 40 00

– Av polypropen

4

—

5506 90 00

– Av annat syntetmaterial

4

—

5507 00 00

Regenatstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt
beredda för spinning

4

—

5508

Sytråd av konststapelfibrer, även i detaljhandelsuppläggning
ar:

5508 10

– Av syntetstapelfibrer:

5508 10 10

– – Inte i detaljhandelsuppläggningar

4

—

5508 10 90

– – I detaljhandelsuppläggningar

5

—

5508 20

– Av regenatstapelfibrer:

5508 20 10

– – Inte i detaljhandelsuppläggningar

4

—

5508 20 90

– – I detaljhandelsuppläggningar

5

—

5509

Garn (annat än sytråd), av syntetstapelfibrer, inte i detaljhan
delsuppläggningar:
– Innehållande minst 85 viktprocent stapelfibrer av nylon eller

andra polyamider:
5509 11 00

– – Enkelt garn

4

—

5509 12 00

– – Tvinnat (flertrådigt) garn

4

—

– Innehållande minst 85 viktprocent polyesterstapelfibrer:

5509 21 00

– – Enkelt garn

4

—

5509 22 00

– – Tvinnat (flertrådigt) garn

4

—
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– Innehållande minst 85 viktprocent akryl- eller modakrylsta

pelfibrer:
5509 31 00

– – Enkelt garn

4

—

5509 32 00

– – Tvinnat (flertrådigt) garn

4

—

– Annat garn, innehållande minst 85 viktprocent syntetstapel

fibrer:
5509 41 00

– – Enkelt garn

4

—

5509 42 00

– – Tvinnat (flertrådigt) garn

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

4

—

– Annat garn, av polyesterstapelfibrer:

5509 51 00

– – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av rege

natstapelfibrer
5509 52 00

– – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull

eller fina djurhår
5509 53 00

– – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bo

mull
5509 59 00

– – Annat
– Annat garn, av akryl- eller modakrylstapelfibrer:

5509 61 00

– – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull

eller fina djurhår
5509 62 00

– – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bo

mull
5509 69 00

– – Annat
– Annat garn:

5509 91 00

– – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull

eller fina djurhår
5509 92 00

– – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bo

mull
5509 99 00

– – Annat

5510

Garn (annat än sytråd) av regenatstapelfibrer, inte i detalj
handelsuppläggningar:
– Innehållande minst 85 viktprocent regenatstapelfibrer:

5510 11 00

– – Enkelt garn

4

—

5510 12 00

– – Tvinnat (flertrådigt) garn

4

—

5510 20 00

– Annat garn, med inblandning huvudsakligen eller uteslu

4

—

4

—

4

—

5

—

tande av ull eller fina djurhår
5510 30 00

– Annat garn, med inblandning huvudsakligen eller uteslu

tande av bomull
5510 90 00

– Annat garn

5511

Garn (annat än sytråd) av konststapelfibrer, i detaljhandels
uppläggningar:

5511 10 00

– Av syntetstapelfibrer, innehållande minst 85 viktprocent så

dana fibrer
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1

2

3

4

5

—

5

—

8

m2

5511 20 00

– Av syntetstapelfibrer, innehållande mindre än 85 viktprocent

sådana fibrer
5511 30 00

– Av regenatstapelfibrer

5512

Vävnader av syntetstapelfibrer innehållande minst 85 viktpro
cent sådana fibrer:
– Innehållande minst 85 viktprocent polyesterstapelfibrer:

5512 11 00

– – Oblekta eller blekta

5512 19

– – Andra:

5512 19 10

– – – Tryckta

8

m2

5512 19 90

– – – Andra

8

m2

8

m2

– Innehållande minst 85 viktprocent akryl- eller modakrylsta

pelfibrer:
5512 21 00

– – Oblekta eller blekta

5512 29

– – Andra:

5512 29 10

– – – Tryckta

8

m2

5512 29 90

– – – Andra

8

m2

8

m2

– Andra slag:

5512 91 00

– – Oblekta eller blekta

5512 99

– – Andra:

5512 99 10

– – – Tryckta

8

m2

5512 99 90

– – – Andra

8

m2

5513

Vävnader av syntetstapelfibrer, innehållande mindre än
85 viktprocent sådana fibrer, med inblandning huvudsakligen
eller uteslutande av bomull, och med en vikt av högst 170 g/
m2:
– Oblekta eller blekta:

5513 11

– – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning:

5513 11 20

– – – Med en bredd av högst 165 cm

8

m2

5513 11 90

– – – Med en bredd av mer än 165 cm

8

m2

5513 12 00

– – Av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig ky

8

m2

pertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert
5513 13 00

– – Andra vävnader av polyesterstapelfibrer

8

m2

5513 19 00

– – Andra vävnader

8

m2

8

m2

– Färgade:

5513 21 00

– – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning

5513 23

– – Andra vävnader av polyesterstapelfibrer:
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2

3

4

8

m2

5513 23 10

– – – Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bin

dig bruten varpkypert
5513 23 90

– – – Andra

8

m2

5513 29 00

– – Andra vävnader

8

m2

– Av olikfärgade garner:

5513 31 00

– – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning

8

m2

5513 39 00

– – Andra vävnader

8

m2

– Tryckta:

5513 41 00

– – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning

8

m2

5513 49 00

– – Andra vävnader

8

m2

5514

Vävnader av syntetstapelfibrer, innehållande mindre än
85 viktprocent sådana fibrer, med inblandning huvudsakligen
eller uteslutande av bomull, med en vikt av mer än 170 g/m2:

8

m2

8

m2

– Oblekta eller blekta:

5514 11 00

– – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning

5514 12 00

– – Av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig ky

pertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert
5514 19

– – Andra vävnader:

5514 19 10

– – – Av polyesterstapelfibrer

8

m2

5514 19 90

– – – Andra

8

m2

8

m2

8

m2

– Färgade:

5514 21 00

– – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning

5514 22 00

– – Av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig ky

pertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert
5514 23 00

– – Andra vävnader av polyesterstapelfibrer

8

m2

5514 29 00

– – Andra vävnader

8

m2

5514 30

– Av olikfärgade garner:

5514 30 10

– – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning

8

m2

5514 30 30

– – Av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig kypert

8

m2

bindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert
5514 30 50

– – Andra vävnader av polyesterstapelfibrer

8

m2

5514 30 90

– – Andra vävnader

8

m2

8

m2

– Tryckta:

5514 41 00

– – Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning
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4

8

m2

5514 42 00

– – Av polyesterstapelfibrer, med 3-bindig eller 4-bindig ky

pertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert
5514 43 00

– – Andra vävnader av polyesterstapelfibrer

8

m2

5514 49 00

– – Andra vävnader

8

m2

5515

Andra vävnader av syntetstapelfibrer:
– Av polyesterstapelfibrer:

5515 11

– – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av viskos

stapelfibrer:
5515 11 10

– – – Oblekta eller blekta

8

m2

5515 11 30

– – – Tryckta

8

m2

5515 11 90

– – – Andra

8

m2

5515 12

– – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konst

filament:
5515 12 10

– – – Oblekta eller blekta

8

m2

5515 12 30

– – – Tryckta

8

m2

5515 12 90

– – – Andra

8

m2

5515 13

– – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull

eller fina djurhår:
– – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kardad

ull eller fina djurhår:
5515 13 11

– – – – Oblekta eller blekta

8

m2

5515 13 19

– – – – Andra

8

m2

– – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kammad

ull eller fina djurhår:
5515 13 91

– – – – Oblekta eller blekta

8

m2

5515 13 99

– – – – Andra

8

m2

5515 19

– – Andra:

5515 19 10

– – – Oblekta eller blekta

8

m2

5515 19 30

– – – Tryckta

8

m2

5515 19 90

– – – Andra

8

m2

– Av akryl- eller modakrylstapelfibrer:

5515 21

– – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konst

filament:
5515 21 10

– – – Oblekta eller blekta

8

m2

5515 21 30

– – – Tryckta

8

m2

5515 21 90

– – – Andra

8

m2
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5515 22

– – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull

eller fina djurhår:
– – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kardad

ull eller fina djurhår:
5515 22 11

– – – – Oblekta eller blekta

8

m2

5515 22 19

– – – – Andra

8

m2

– – – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av kammad

ull eller fina djurhår:
5515 22 91

– – – – Oblekta eller blekta

8

m2

5515 22 99

– – – – Andra

8

m2

5515 29 00

– – Andra

8

m2

– Andra vävnader:

5515 91

– – Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konst

filament:
5515 91 10

– – – Oblekta eller blekta

8

m2

5515 91 30

– – – Tryckta

8

m2

5515 91 90

– – – Andra

8

m2

5515 99

– – Andra:

5515 99 20

– – – Oblekta eller blekta

8

m2

5515 99 40

– – – Tryckta

8

m2

5515 99 80

– – – Andra

8

m2

5516

Vävnader av regenatstapelfibrer:
– Innehållande minst 85 viktprocent regenatstapelfibrer:

5516 11 00

– – Oblekta eller blekta

8

m2

5516 12 00

– – Färgade

8

m2

5516 13 00

– – Av olikfärgade garner

8

m2

5516 14 00

– – Tryckta

8

m2

– Innehållande mindre än 85 viktprocent regenatstapelfibrer,

med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av konst
filament:
5516 21 00

– – Oblekta eller blekta

8

m2

5516 22 00

– – Färgade

8

m2

5516 23

– – Av olikfärgade garner:

5516 23 10

– – – Jacquardvävnader med en bredd av minst 140 cm (madras

8

m2

svarstyger)
5516 23 90

– – – Andra

8

m2

5516 24 00

– – Tryckta

8

m2
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– Innehållande mindre än 85 viktprocent regenatstapelfibrer,

med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av ull eller
fina djurhår:
5516 31 00

– – Oblekta eller blekta

8

m2

5516 32 00

– – Färgade

8

m2

5516 33 00

– – Av olikfärgade garner

8

m2

5516 34 00

– – Tryckta

8

m2

– Innehållande mindre än 85 viktprocent regenatstapelfibrer,

med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av bomull:
5516 41 00

– – Oblekta eller blekta

8

m2

5516 42 00

– – Färgade

8

m2

5516 43 00

– – Av olikfärgade garner

8

m2

5516 44 00

– – Tryckta

8

m2

– Andra slag:

5516 91 00

– – Oblekta eller blekta

8

m2

5516 92 00

– – Färgade

8

m2

5516 93 00

– – Av olikfärgade garner

8

m2

5516 94 00

– – Tryckta

8

m2
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KAPITEL 56
VADD,
FILT
OCH
BONDAD
DUK;
SPECIALGARNER;
SURRNINGSGARN OCH TÅGVIRKE SAMT VAROR AV SÅDANA
PRODUKTER
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte
a) vadd, filt och bondad duk som är impregnerade, överdragna eller belagda
med substanser eller preparat och hos vilka textilvaran endast tjänstgör
som bärare (t.ex. parfymer och skönhetsmedel enligt kapitel 33, tvål,
såpa eller andra rengöringsmedel enligt nr 3401, puts- och polermedel
och liknande preparat enligt nr 3405 samt mjukningsmedel för textilvaror
enligt nr 3809),
b) textilvaror enligt nr 5811,
c) naturliga eller konstgjorda slipmedel i form av pulver eller korn på un
derlag av filt eller bondad duk (nr 6805),
d) agglomererad eller rekonstruerad glimmer på underlag av filt eller bondad
duk (nr 6814),
e) metallfolier på underlag av filt eller bondad duk (i allmänhet avdelning
XIV eller XV),
f) sanitetsbindor och tamponger, blöjor till spädbarn och liknande artiklar
enligt nr 9619.
2. Med filt avses också nålfilt samt fibermaskbondad duk (textilvaror som består
av ett flor av textilfibrer vilkas sammanhållning ökats genom maskbondning
vid vilken endast använts fibrer från floret).
3. Nr 5602 och 5603 omfattar filt respektive bondad duk som är impregnerade,
överdragna, belagda eller laminerade med plast eller gummi oavsett beskaf
fenheten av dessa material (kompakta eller porösa).
Nr 5603 omfattar också bondad duk i vilken plast eller gummi tjänstgör som
bindemedel.
Nr 5602 och 5603 omfattar dock inte
a) filt som är impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad med plast eller
gummi men som innehåller högst 50 viktprocent textilmaterial samt filt
som är helt inbäddad i plast eller gummi (kapitel 39 eller 40),
b) bondad duk som är antingen helt inbäddad i plast eller gummi eller helt
överdragen eller belagd på båda sidor med något av dessa material, under
förutsättning att ett sådant överdrag eller en sådan beläggning kan ses med
blotta ögat, varvid hänsyn inte ska tas till eventuellt uppkommen färgför
ändring (kapitel 39 eller 40),
c) plattor, duk och remsor av porös plast eller poröst gummi i förening med
filt eller bondad duk, i vilka textilvaran utgör enbart förstärkning (kapitel
39 eller 40).
4. Nr 5604 omfattar inte textilgarn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, i
vilka impregneringen, överdraget eller beläggningen inte kan ses med blotta
ögat (vanligen kapitlen 50–55). Vid tillämpning av denna bestämmelse ska
ingen hänsyn tas till eventuellt uppkommen färgförändring.
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2

3

4

5601

Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd; textilfibrer
med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och noppor av
textilmaterial:
– Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd:

5601 21

– – Av bomull:

5601 21 10

– – – Absorberande

3,8

—

5601 21 90

– – – Andra

3,8

—

5601 22

– – Av konstfibrer:

5601 22 10

– – – Rullar med en diameter av högst 8 mm

3,8

—

5601 22 90

– – – Andra

4

—

5601 29 00

– – Andra

3,8

—

5601 30 00

– Textilfibrer med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft

3,2

—

6,7

—

6,7

—

och noppor av textilmaterial
5602

Filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad:

5602 10

– Nålfilt och fibermaskbondad duk:
– – Inte impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad:
– – – Nålfilt:

5602 10 11

– – – – Av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr

5303
5602 10 19

– – – – Av andra textilmaterial
– – – Fibermaskbondad duk:

5602 10 31

– – – – Av ull eller fina djurhår

6,7

—

5602 10 38

– – – – Av andra textilmaterial

6,7

—

5602 10 90

– – Impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad

6,7

—

– Annan filt, inte impregnerad, överdragen, belagd eller lami

nerad:
5602 21 00

– – Av ull eller fina djurhår

6,7

—

5602 29 00

– – Av annat textilmaterial

6,7

—

5602 90 00

– Andra slag

6,7

—

5603

Bondad duk, även impregnerad, överdragen, belagd eller la
minerad:

4,3

—

– Av konstfilament:
2

5603 11

– – Med en vikt av högst 25 g/m :

5603 11 10

– – – Överdragen eller belagd

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 447
▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4,3

—

5603 11 90

– – – Andra

5603 12

– – Med en vikt av mer än 25 g/m , men högst 70 g/m :

5603 12 10

– – – Överdragen eller belagd

4,3

—

5603 12 90

– – – Andra

4,3

—

5603 13

– – Med en vikt av mer än 70 g/m , men högst 150 g/m :

5603 13 10

– – – Överdragen eller belagd

4,3

—

5603 13 90

– – – Andra

4,3

—

5603 14

– – Med en vikt av mer än 150 g/m :

5603 14 10

– – – Överdragen eller belagd

4,3

—

5603 14 90

– – – Andra

4,3

—

2

2

2

2

2

– Annat:
2

5603 91

– – Med en vikt av högst 25 g/m :

5603 91 10

– – – Överdragen eller belagd

4,3

—

5603 91 90

– – – Andra

4,3

—

5603 92

– – Med en vikt av mer än 25 g/m , men högst 70 g/m :

5603 92 10

– – – Överdragen eller belagd

4,3

—

5603 92 90

– – – Andra

4,3

—

5603 93

– – Med en vikt av mer än 70 g/m , men högst 150 g/m :

5603 93 10

– – – Överdragen eller belagd

4,3

—

5603 93 90

– – – Andra

4,3

—

5603 94

– – Med en vikt av mer än 150 g/m :

5603 94 10

– – – Överdragen eller belagd

4,3

—

5603 94 90

– – – Andra

4,3

—

5604

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt
remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, impregnerade, över
dragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda
med hölje av gummi eller plast:

5604 10 00

– Tråd och rep av gummi, textilöverdragna

4

—

5604 90

– Andra slag:

5604 90 10

– – Högstyrkegarn av polyestrar, av nylon eller andra polyamider

4

—

2

2

2

2

2

eller av viskos, impregnerat eller överdraget
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2

3

4

5604 90 90

– – Andra

4

—

5605 00 00

Metalliserat garn (även överspunnet), dvs. textilgarn eller rem
sor o.d. enligt nr 5404 eller 5405, i förening med metall i form
av tråd, remsa eller pulver eller överdragna med metall

4

—

8

—

5606 00

Överspunnet garn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405,
överspunna (dock inte garn enligt nr 5605 och överspunnet
tagelgarn); sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av tex
tilflock); chainettegarn:

5606 00 10

– Chainettegarn
– Annat garn:

5606 00 91

– – Överspunnet garn

5,3

—

5606 00 99

– – Annat

5,3

—

5607

Surrningsgarn och tågvirke, även flätade och även impregne
rade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller
försedda med hölje av gummi eller plast:
– Av sisal eller andra textilfibrer av släktet Agave:

5607 21 00

– – Skördegarn

12

—

5607 29 00

– – Annat

12

—

8

—

– Av polyeten eller polypropen:

5607 41 00

– – Skördegarn

5607 49

– – Annat:
– – – Med en längdvikt av mer än 50 000 decitex (5 g/m):

5607 49 11

– – – – Flätat

8

—

5607 49 19

– – – – Annat

8

—

5607 49 90

– – – Med en längdvikt av högst 50 000 decitex (5 g/m)

8

—

5607 50

– Av andra syntetfibrer:
– – Av nylon eller andra polyamider eller av polyester:
– – – Med en längdvikt av mer än 50 000 decitex (5 g/m):

5607 50 11

– – – – Flätat

8

—

5607 50 19

– – – – Annat

8

—

5607 50 30

– – – Med en längdvikt av högst 50 000 decitex (5 g/m)

8

—

5607 50 90

– – Andra

8

—

5607 90

– Andra slag:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

6

—

8

—

5607 90 20

– – Av abaca (manilahampa eller Musa textilis Nee) eller andra

hårda fibrer (bladfibrer); av jute eller andra bastfibrer för textilt
ändamål enligt nr 5303
5607 90 90

– – Andra slag

5608

Knutna nät av surrningsgarn eller tågvirke, som längdvara
eller i avpassade stycken; avpassade fisknät och andra fisk
redskap av nät samt andra konfektionerade varor av nät, av
textilmaterial:
– Av syntet- eller regenatmaterial:

5608 11

– – Konfektionerade fisknät:

5608 11 20

– – – Av surrningsgarn eller tågvirke

8

—

5608 11 80

– – – Annat

8

—

5608 19

– – Andra:
– – – Knuta nät:
– – – – Av nylon eller andra polyamider:

5608 19 11

– – – – – Konfektionerade nät

8

—

5608 19 19

– – – – – Annat

8

—

5608 19 30

– – – – Av annat material

8

—

5608 19 90

– – – Andra

8

—

5608 90 00

– Andra slag

8

—

5609 00 00

Varor av garn, av remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405 eller av
surrningsgarn eller tågvirke, inte nämnda eller inbegripna nå
gon annanstans

5,8

—
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KAPITEL 57
MATTOR OCH ANNAN GOLVBELÄGGNING AV TEXTILMATERIAL
Anmärkningar
1. Med mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial förstås i detta kapitel
golvbeläggning i vilken textilmaterial tjänstgör som översida vid användandet.
I uttrycket inbegrips också varor som har karaktär av golvbeläggning av
textilmaterial men som är avsedda att användas för andra ändamål.
2. Detta kapitel omfattar inte underlägg för golvbeläggning.
Kompletterande anmärkning
1. Vid tillämpning av maximitullsatsen för mattor och annan golvbeläggning
enligt nr 5701 10 90 ska den yta enligt vilken tullen beräknas inte inbegripa
överstycken, kanter och fransar.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

8

m2

8 MAX 2,8 €/m2

m2

8

m2

3,5

m2

3

m2

4

m2

5701

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, knutna,
även konfektionerade:

5701 10

– Av ull eller fina djurhår:

5701 10 10

– – Med innehåll av mer än 10 % av natursilke eller avfall av

natursilke, annat än bourettesilke
5701 10 90

– – Andra

5701 90

– Av annat textilmaterial:

5701 90 10

– – Av natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke

eller av syntetfibrer, garn enligt nr 5605 eller av textilmaterial
som innehåller metalltrådar
5701 90 90

– – Av andra textilmaterial

5702

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, vävda, inte
tuftade eller flockade, även konfektionerade, inbegripet kelim-,
soumak- och karamanievävnader och liknande handvävda
produkter:

5702 10 00

– Kelim-, soumak- och karamanievävnader och liknande hand

vävda produkter
5702 20 00

– Golvbeläggning av kokosfibrer
– Andra slag, med lugg, inte konfektionerade:

5702 31

– – Av ull eller fina djurhår:

5702 31 10

– – – Axminstermattor

8

m2

5702 31 80

– – – Andra

8

m2

5702 32 00

– – Av syntet- eller regenatmaterial

8

m2

5702 39 00

– – Av annat textilmaterial

8

m2

– Andra slag, med lugg, konfektionerade:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

5702 41

– – Av ull eller fina djurhår:

5702 41 10

– – – Axminstermattor

8

m2

5702 41 90

– – – Andra

8

m2

5702 42 00

– – Av syntet- eller regenatmaterial

8

m2

5702 49 00

– – Av annat textilmaterial

8

m2

5702 50

– Andra slag, utan lugg, inte konfektionerade:

5702 50 10

– – Av ull eller fina djurhår

8

m2

– – Av syntet- eller regenatmaterial:

5702 50 31

– – – Av polypropen

8

m2

5702 50 39

– – – Andra

8

m2

5702 50 90

– – Av annat textilmaterial

8

m2

8

m2

– Andra slag, utan lugg, konfektionerade:

5702 91 00

– – Av ull eller fina djurhår

5702 92

– – Av syntet- eller regenatmaterial:

5702 92 10

– – – Av polypropen

8

m2

5702 92 90

– – – Andra

8

m2

5702 99 00

– – Av annat textilmaterial

8

m2

5703

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, tuftade,
även konfektionerade:

5703 10 00

– Av ull eller fina djurhår

8

m2

5703 20

– Av nylon eller andra polyamider:
– – Tryckta:

5703 20 12

– – – Plattor med en yta av högst 1 m

2

8

m2

5703 20 18

– – – Andra

8

m2

– – Andra:

5703 20 92

– – – Plattor med en yta av högst 1 m

2

8

m2

5703 20 98

– – – Andra

8

m2

5703 30

– Av annat syntetmaterial eller av regenatmaterial:
– – Av polypropen:

5703 30 12

– – – Plattor med en yta av högst 1 m

2

8

m2

5703 30 18

– – – Andra

8

m2

– – Andra:

5703 30 82

– – – Plattor med en yta av högst 1 m

2

8

m2

5703 30 88

– – – Andra

8

m2

5703 90

– Av annat textilmaterial:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

5703 90 20

– – Plattor med en yta av högst 1 m

2

8

m2

5703 90 80

– – Andra

8

m2

5704

Mattor och annan golvbeläggning av filt av textilmaterial, inte
tuftade eller flockade, även konfektionerade:

5704 10 00

– Plattor med en yta av högst 0,3 m

6,7

m2

5704 20 00

– Plattor med en yta större än 0,3 m men högst 1 m

6,7

m2

5704 90 00

– Andra slag

6,7

m2

5705 00

Andra mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial,
även konfektionerade:

5705 00 30

– Av syntet- eller regenatmaterial

8

m2

5705 00 80

– Av annat textilmaterial

8

m2

2
2

2
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KAPITEL 58
SPECIELLA
VÄVNADER;
TUFTADE
DUKVAROR
AV
TEXTILMATERIAL;
SPETSAR;
TAPISSERIER;
SNÖRMAKERIARBETEN; BRODERIER
Anmärkningar
1. Detta kapitel ska inte tillämpas för textilvävnader enligt anmärkning 1 till
kapitel 59 som är impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade och
inte heller för andra varor enligt kapitel 59.
2. Nr 5801 ska tillämpas också för oskuren väftsammet o.d. (saknar uppstående
lugg).
3. Med slingervävnader i nr 5803 förstås vävnader med en varp som helt eller
delvis består av raka grundtrådar och av slingtrådar som korsar grundtrådarna
och därvid slingrar sig ett halvt varv, ett helt varv eller mera runt dessa, varvid
bildas öglor som väfttrådarna passerar genom.
4. Nr 5804 ska inte tillämpas för nätknytningar av surrningsgarn eller tågvirke,
utan dessa ska klassificeras enligt nr 5608.
5. Med vävda band i nr 5806 förstås
a) vävnader med en bredd av högst 30 cm, antingen vävda till denna bredd
eller skurna ur bredare stycken och försedda med stad (vävd, klistrad eller
åstadkommen på annat sätt) på båda kanterna,
b) slangformiga vävnader med en bredd i tillplattat skick av högst 30 cm,
c) snedremsor med invikta kanter, med en bredd i uppvikt skick av högst
30 cm.
Vävda band med vävda fransar ska klassificeras enligt nr 5808.
6. Som broderier i nr 5810 avses också broderier med metalltråd eller glasfibert
råd på synlig textilbotten samt applikationsbroderier med påsydda paljetter,
pärlor eller prydnadsmotiv av textilmaterial eller annat material. Numret ska
inte tillämpas för handbroderade tapisserier (nr 5805).
7. Förutom för artiklar enligt nr 5809 ska detta kapitel också tillämpas för
artiklar av metalltråd, av sådana slag som används i kläder, som inrednings
vävnader eller för liknande ändamål.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

8

m2

5801

Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader, andra än varor enligt
nr 5802 eller 5806:

5801 10 00

– Av ull eller fina djurhår

– Av bomull:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

5801 21 00

– – Oskuren väftsammet o.d.

8

m2

5801 22 00

– – Skuren manchester

8

m2

5801 23 00

– – Annan väftsammet o.d.

8

m2

5801 26 00

– – Sniljvävnader

8

m2

5801 27 00

– – Varpsammet o.d.

8

m2

– Av konstfibrer:

5801 31 00

– – Oskuren väftsammet o.d.

8

m2

5801 32 00

– – Skuren manchester

8

m2

5801 33 00

– – Annan väftsammet o.d.

8

m2

5801 36 00

– – Sniljvävnader

8

m2

5801 37 00

– – Varpsammet o.d.

8

m2

5801 90

– Av annat textilmaterial:

5801 90 10

– – Av lin

8

m2

5801 90 90

– – Andra

8

m2

5802

Handduksfrotté och liknande frottévävnader, andra än band
enligt nr 5806; tuftade dukvaror av textilmaterial, andra än
varor enligt nr 5703:
– Handduksfrotté och liknande frottévävnader, av bomull:

5802 11 00

– – Oblekta

8

m2

5802 19 00

– – Andra

8

m2

5802 20 00

– Handduksfrotté och liknande frottévävnader, av annat textil

8

m2

8

m2

material
5802 30 00

– Tuftade dukvaror av textilmaterial

5803 00

Slingervävnader, andra än band enligt nr 5806:

5803 00 10

– Av bomull

5,8

m2

5803 00 30

– Av natursilke eller avfall av natursilke

7,2

m2

5803 00 90

– Andra

8

m2

5804

Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar; spetsar som
längdvara, remsor eller i form av motiv, andra än vävnader
enligt nr 6002–6006:

5804 10

– Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar:

5804 10 10

– – Omönstrade

6,5

—

5804 10 90

– – Andra slag

8

—

– Maskingjorda spetsar:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

5804 21 00

– – Av konstfibrer

8

—

5804 29 00

– – Av annat textilmaterial

8

—

5804 30 00

– Handgjorda spetsar

8

—

5805 00 00

Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubus
son, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier
(t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade

5,6

—

6,3

—

7,5

—

7,5

—

5806

Vävda band, andra än varor enligt nr 5807; band bestående
av sammanklistrade parallella trådar eller fibrer:

5806 10 00

– Vävda band med lugg (inbegripet av frottétyp) och sniljväv

nad
5806 20 00

– Andra vävda band, innehållande minst 5 viktprocent töjfi

bergarn eller gummitrådar
– Andra vävda band:

5806 31 00

– – Av bomull

5806 32

– – Av konstfibrer:

5806 32 10

– – – Med äkta stadkanter

7,5

—

5806 32 90

– – – Andra

7,5

—

5806 39 00

– – Av annat textilmaterial

7,5

—

5806 40 00

– Band bestående av sammanklistrade parallella trådar eller

6,2

—

fibrer
5807

Etiketter, märken och liknande artiklar av textilmaterial, som
längdvara eller tillskurna, inte broderade:

5807 10

– Vävda:

5807 10 10

– – Med invävd text eller motiv

6,2

—

5807 10 90

– – Andra

6,2

—

5807 90

– Andra slag:

5807 90 10

– – Av filt eller bondad duk

6,3

—

5807 90 90

– – Annat

8

—

5808

Flätor som längdvara; snörmakeriarbeten som längdvara,
utan broderier och inte utgörande trikåvaror; tofsar, pom
ponger och liknande artiklar:

5808 10 00

– Flätor som längdvara

5

—

5808 90 00

– Andra slag

5,3

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Vävnader av metalltråd och vävnader av metalliserat garn
enligt nr 5605, av sådana slag som används i kläder, som
inredningsvävnader eller för liknande ändamål, inte nämnda
eller inbegripna någon annanstans

5,6

—

5,8

—

8

—

5809 00 00

5810

Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv:

5810 10

– Broderier utan synlig botten:

5810 10 10

– – Med ett värde överstigande 35 €/kg (nettovikt)

5810 10 90

– – Andra
– Andra broderier:

5810 91

– – Av bomull:

5810 91 10

– – – Med ett värde överstigande 17,50 €/kg (nettovikt)

5,8

—

5810 91 90

– – – Andra

7,2

—

5810 92

– – Av konstfibrer:

5810 92 10

– – – Med ett värde överstigande 17,50 €/kg (nettovikt)

5,8

—

5810 92 90

– – – Andra

7,2

—

5810 99

– – Av annat textilmaterial:

5810 99 10

– – – Med ett värde överstigande 17,50 €/kg (nettovikt)

5,8

—

5810 99 90

– – – Andra

7,2

—

5811 00 00

Kviltade textilvaror som längdvara, bestående av ett eller flera
lager av dukvara av textilmaterial, sammanfogade med stopp
ningsmaterial genom sömnad eller på annat sätt, andra än
broderier enligt nr 5810

8

m2
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KAPITEL 59
IMPREGNERADE, ÖVERDRAGNA, BELAGDA ELLER LAMINERADE
TEXTILVÄVNADER; TEXTILVAROR FÖR TEKNISKT BRUK
Anmärkningar
1. Om inte annat föreskrivs förstås med textilvävnader i detta kapitel vävnader
enligt kapitlen 50–55 och nr 5803 och 5806, flätor, snörmakeriarbeten och
liknande arbeten som längdvara, enligt nr 5808, samt dukvaror av trikå enligt
nr 6002–6006.
2. Nr 5903 ska tillämpas för
a) textilvävnader som är impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
med plast, oavsett vikten per m2 och oavsett plastens beskaffenhet (kom
pakt eller porös), med undantag av
1) vävnader i vilka impregneringen, överdraget eller beläggningen inte kan
ses med blotta ögat (vanligen kapitlen 50–55, samt kapitel 58 eller 60);
vid tillämpning av denna bestämmelse ska hänsyn inte tas till eventuellt
uppkommen färgförändring,
2) produkter som inte utan att brytas kan böjas för hand runt en cylinder
med en diameter av 7 mm vid en temperatur mellan 15 °C och 30 °C
(vanligen kapitel 39),
3) produkter i vilka textilvävnaden är antingen helt inbäddad i plast eller
helt överdragen eller belagd med plast på båda sidor (kapitel 39), under
förutsättning att ett sådant överdrag eller en sådan beläggning kan ses
med blotta ögat utan att någon hänsyn tas till eventuellt uppkommen
färgförändring,
4) vävnader som är delvis överdragna eller delvis belagda med plast på
sådant sätt att mönster bildats (vanligen kapitlen 50–55, samt kapitel 58
eller 60),
5) plattor, duk och remsor av porös plast i förening med textilvävnad, i
vilka vävnaden utgör enbart förstärkning (kapitel 39),
6) textilvaror enligt nr 5811,
b) vävnader som är tillverkade av garn, remsor e.d. som är impregnerade,
överdragna eller belagda med plast eller försedda med hölje av plast, enligt
nr 5604.
3. Med textiltapeter i nr 5905 avses produkter som föreligger i rullar, har en
bredd av minst 45 cm, är lämpliga för dekorering av väggar eller innertak och
består av textilmaterial på ett underlag eller av textilmaterial som har behand
lats på baksidan (impregnerats eller bestrukits för att kunna klistras upp).
Numret ska emellertid inte tillämpas för tapeter som består av textilflock eller
textilstoft som fästs direkt på ett underlag av papper (nr 4814) eller textilvara
(i allmänhet nr 5907).
4. Med gummibehandlade textilvävnader i nr 5906 förstås
a) textilvävnader som är impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
med gummi och som
— väger högst 1 500 g/m2, eller
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— väger mer än 1 500 g/m2 och innehåller mer än 50 viktprocent textil
material,
b) vävnader som är tillverkade av garn, remsor e.d. som är impregnerade,
överdragna eller belagda med gummi eller försedda med hölje av gummi,
enligt nr 5604, och
c) varor som består av parallella trådar av textilmaterial sammanklistrade med
gummi, oavsett vikten per m2.
Detta nummer ska dock inte tillämpas för duk och remsor av poröst gummi i
förening med textilvävnad, i vilka vävnaden enbart utgör förstärkning (kapitel
40) eller för textilvaror enligt nr 5811.
5. Nr 5907 ska inte tillämpas för
a) vävnader i vilka impregneringen, överdraget eller beläggningen inte kan
ses med blotta ögat (vanligen kapitlen 50–55, samt kapitel 58 eller 60); vid
tillämpning av denna bestämmelse ska hänsyn inte tas till eventuellt upp
kommen färgförändring,
b) vävnader med målade mönster (andra än målade teaterkulisser, ateljéfonder
o.d.),
c) vävnader som är delvis belagda med textilflock eller textilstoft, korkpulver
e.d. på sådant sätt att mönster bildats; imitationer av luggvaror ska dock
klassificeras enligt nr 5907,
d) vävnader som är appreterade med normala appreturmedel på basis av
stärkelseprodukter eller likande produkter,
e) träfaner på underlag av textilvävnad (nr 4408),
f) naturliga eller konstgjorda slipmedel i form av pulver eller korn på un
derlag av textilvävnad (nr 6805),
g) agglomererad eller rekonstruerad glimmer på underlag av textilvävnad (nr
6814),
h) metallfolie på underlag av textilvävnad (i allmänhet avdelning XIV eller
XV).
6. Nr 5910 ska inte tillämpas för
a) drivremmar och transportband av textilmaterial, som längdvara eller i av
skurna längder, med en tjocklek av mindre än 3 mm,
b) drivremmar och transportband av textilvävnad som är impregnerad, över
dragen, belagd eller laminerad med gummi eller som har tillverkats av
textilgarn som är impregnerat, överdraget eller belagt med gummi eller
försett med hölje av gummi (nr 4010).
7. Nr 5911 ska tillämpas för följande varor, vilka inte ska anses inbegripna i
något annat nummer i avdelning XI:
a) Följande textilvaror i form av längdvara, i avpassade längder eller skurna
till kvadratisk eller rektangulär form (andra än sådana som har karaktär av
produkter enligt nr 5908–5910):
— Textilvävnader, filt och filtbelagda vävnader som är överdragna, be
lagda eller laminerade med gummi, läder eller annat material och är av
sådana slag som används till kardbeslag samt liknande varor av sådana
slag som används för annat tekniskt bruk, inbegripet smala vävnader av
sammet impregnerat med gummi som används för överdragning av
vävspolar (vävbommar).
— Siktduk.
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— Filterdukar av sådana slag som används i oljepressar o.d., av textil
material eller människohår.
— Flatvävda textilvävnader med flera varpsystem eller flera väftsystem,
även filtade, impregnerade eller belagda, av sådana slag som används i
maskiner eller för annat tekniskt bruk.
— Textilvävnader förstärkta med metall, av sådana slag som används för
tekniskt bruk.
— Snören, flätor o.d., även med överdrag eller impregnering eller med
förstärkning av metall, av sådana slag som används inom industrin för
packnings- eller smörjningsändamål.
b) Artiklar av textilmaterial (andra än sådana som omfattas av nr 5908–5910)
av sådana slag som används för tekniskt bruk (t.ex. textilvävnader och filt,
ändlösa eller försedda med hopfästningsanordningar, av sådana slag som
används i pappersmaskiner eller liknande maskiner (t.ex. maskiner för
massa eller asbestcement), packningar, polerskivor och andra maskindelar).

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

6,5

m2

6,5

m2

5,6

m2

8

m2

5,6

m2

8

m2

5,6

m2

8

m2

8

m2

5901

Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller
med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bok
pärmar o.d.; kalkerväv; preparerad målarduk; kanfas och
liknande styva textilvävnader av sådana slag som används
till hattstommar:

5901 10 00

– Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller

med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till
bokpärmar o.d.
5901 90 00

– Andra slag

5902

Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider,
polyestrar eller viskos:

5902 10

– Av nylon eller andra polyamider:

5902 10 10

– – Impregnerad med gummi

5902 10 90

– – Annan

5902 20

– Av polyestrar:

5902 20 10

– – Impregnerad med gummi

5902 20 90

– – Annan

5902 90

– Andra slag:

5902 90 10

– – Impregnerad med gummi

5902 90 90

– – Annan

5903

Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller lami
nerade med plast, andra än vävnader enligt nr 5902:

5903 10

– Med polyvinylklorid:

5903 10 10

– – Impregnerade
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

8

m2

5903 10 90

– – Överdragna, belagda eller laminerade

5903 20

– Med polyuretan:

5903 20 10

– – Impregnerade

8

m2

5903 20 90

– – Överdragna, belagda eller laminerade

8

m2

5903 90

– Andra slag:

5903 90 10

– – Impregnerade

8

m2

8

m2

8

m2

– – Överdragna, belagda eller laminerade:

5903 90 91

– – – Med cellulosaderivat eller andra plaster med rätsida av textil

materialet
5903 90 99

– – – Andra

5904

Linoleum, även i tillskurna stycken; golvbeläggning bestående
av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i till
skurna stycken:

5904 10 00

– Linoleum

5,3

m2

5904 90 00

– Andra slag

5,3

m2

5905 00

Textiltapeter:

5905 00 10

– Av garn som har lagts parallellt på ett underlag av vilket material

5,8

—

som helst
– Andra:

5905 00 30

– – Av lin

8

—

5905 00 50

– – Av jute

4

—

5905 00 70

– – Av konstfibrer

8

—

5905 00 90

– – Andra

6

—

5906

Gummibehandlade textilvävnader, andra än vävnader enligt
nr 5902:

5906 10 00

– Klisterremsor med en bredd av högst 20 cm

4,6

—

6,5

—

8

—

– Andra slag:

5906 91 00

– – Trikå

5906 99

– – Andra:

5906 99 10

– – – Gummibehandlade textilvävnader enligt anmärkning 4 c till

detta kapitel
5906 99 90

– – – Andra

5,6

—

5907 00 00

Textilvävnader med annan impregnering, annat överdrag eller
annan beläggning; målade teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av
textilvävnad

4,9

m2
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Vekar av vävt, flätat eller stickat textilmaterial, för lampor,
kaminer, tändare, ljus e.d.; glödstrumpor och rundstickad
glödstrumpsväv, även impregnerade

5,6

—

5908 00 00

5909 00

Brandslangar och liknande slangar av textilmaterial, även med
invändig beläggning, armering eller tillbehör av annat materi
al:

5909 00 10

– Av syntetfibrer

6,5

—

5909 00 90

– Av annat textilmaterial

6,5

—

5910 00 00

Drivremmar eller transportband av textilmaterial, även im
pregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast,
eller förstärkta med metall eller annat material

5,1

—

5,3

—

4,6

—

5,8

m2

5911

Produkter och artiklar av textilmaterial, för tekniskt bruk,
specificerade i anmärkning 7 till detta kapitel:

5911 10 00

– Textilvävnader, filt och filtbelagda vävnader, överdragna,

belagda eller laminerade med gummi, läder eller annat ma
terial, av sådana slag som används till kardbeslag samt lik
nande varor av sådana slag som används för annat tekniskt
bruk, inbegripet band av sammet impregnerat med gummi
för överdragning av vävspolar (vävbommar)
5911 20 00

– Siktduk, även konfektionerad (1)
– Textilvävnader och filt, ändlösa eller försedda med hopfäst

ningsanordningar, av sådana slag som används i pappers
maskiner eller liknande maskiner (t.ex. för massa eller as
bestcement):
5911 31

2

– – Vägande mindre än 650 g/m :
– – – Av natursilke eller konstfibrer:

5911 31 11

– – – – Textilvävnader, av sådana slag som används i pappers

maskiner (t.ex. viraduk)
5911 31 19

– – – – Andra

5,8

—

5911 31 90

– – – Av annat textilmaterial

4,4

—

5911 32

– – Vägande minst 650 g/m :

5,8

m2

2

– – – Av natursilke eller konstfibrer:

5911 32 11

– – – – Textilvävnader med nålad filt, av sådana slag som används i

pappersmaskiner (t.ex. pressfilt)
5911 32 19

– – – – Andra

5,8

m2

5911 32 90

– – – Av annat textilmaterial

4,4

—

(1) För tillämpning av detta nummer för okonfektionerad siktduk erfordras att villkoren i avsnitt II F i de inledande bestämmelserna är
uppfyllda.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

6

—

6

—

Fri

—

6

—

5911 40 00

– Filterdukar av sådana slag som används i oljepressar e.d.,

inbegripet filterdukar av människohår
5911 90

– Andra slag:

5911 90 10

– – Av filt
– – Andra:

5911 90 91

– – – Självhäftande, runda polerdynor av ett slag som används för

tillverkning av halvledarplattor (wafers)
5911 90 99

– – – Andra
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KAPITEL 60
DUKVAROR AV TRIKÅ
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte
a) virkade spetsar enligt nr 5804,
b) etiketter, märken och liknande artiklar av trikå, enligt nr 5807,
c) dukvaror av trikå som är impregnerade, överdragna, belagda eller lamine
rade, enligt kapitel 59. Impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
luggvaror av trikå klassificeras dock enligt nr 6001.
2. Detta kapitel ska också tillämpas för dukvaror av metalltråd av sådana slag
som används i kläder, som inredningsvävnader eller för liknande ändamål.
3. Med trikå förstås i hela tulltaxan också maskbondade varor i vilka kedjesöm
marna bildats av textilgarn.
Anmärkning till undernummer
1. Nr 6005 35 omfattar dukvaror av polyetenmonofilament eller polyestermulti
filament, med en vikt av minst 30 g/m2 och högst 55 g/m2, med en masks
torlek motsvarande minst 20 hål/cm2 och högst 100 hål/cm2, och impregnerad
eller belagd med alfacypermetrin (ISO), klorfenapyr (ISO), deltametrin (INN,
ISO), lambda-cyhalotrin (ISO), permetrin (ISO) eller pirimifosmetyl (ISO).

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

8

—

6001

Luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av
trikå:

6001 10 00

– Varor med lång lugg
– Varor med öglelugg:

6001 21 00

– – Av bomull

8

—

6001 22 00

– – Av konstfibrer

8

—

6001 29 00

– – Av annat textilmaterial

8

—

– Andra slag:

6001 91 00

– – Av bomull

8

—

6001 92 00

– – Av konstfibrer

8

—

6001 99 00

– – Av annat textilmaterial

8

—

6002

Dukvaror av trikå med en bredd av högst 30 cm, innehållande
minst 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd, andra än
varor enligt nr 6001:

6002 40 00

– Innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn, dock inte

8

—

6,5

—

gummitråd
6002 90 00

– Andra
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

6003

Dukvaror av trikå med en bredd av högst 30 cm, andra än
varor enligt nr 6001 eller 6002:

6003 10 00

– Av ull eller fina djurhår

8

—

6003 20 00

– Av bomull

8

—

6003 30

– Av syntetfibrer:

6003 30 10

– – Raschelspetsar

8

—

6003 30 90

– – Andra

8

—

6003 40 00

– Av regenatfibrer

8

—

6003 90 00

– Andra

8

—

6004

Dukvaror av trikå med en bredd av mer än 30 cm, innehål
lande minst 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd, andra
än varor enligt nr 6001:

6004 10 00

– Innehållande minst 5 viktprocent töjfibergarn, dock inte

8

—

6,5

—

gummitråd
6004 90 00

– Andra

6005

Varptrikå (inbegripet sådan dukvara som tillverkats i galons
tickmaskin), andra än varor enligt nr 6001–6004:
– Av bomull:

6005 21 00

– – Oblekta eller blekta

8

—

6005 22 00

– – Färgade

8

—

6005 23 00

– – Av olikfärgade garner

8

—

6005 24 00

– – Tryckta

8

—

8

—

– Av syntetfibrer:

6005 35 00

– – Dukvaror enligt anmärkning 1 till undernummer till detta

kapitel
6005 36 00

– – Andra, oblekta eller blekta

8

—

6005 37 00

– – Andra, färgade

8

—

6005 38 00

– – Andra, av olikfärgade garner

8

—

6005 39 00

– – Andra, tryckta

8

—

– Av regenatfibrer:

6005 41 00

– – Oblekta eller blekta

8

—

6005 42 00

– – Färgade

8

—

6005 43 00

– – Av olikfärgade garner

8

—

6005 44 00

– – Tryckta

8

—

6005 90

– Av annat textilmaterial:

6005 90 10

– – Av ull eller fina djurhår

8

—

6005 90 90

– – Andra

8

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

8

—

6006

Andra dukvaror av trikå:

6006 10 00

– Av ull eller fina djurhår
– Av bomull:

6006 21 00

– – Oblekta eller blekta

8

—

6006 22 00

– – Färgade

8

—

6006 23 00

– – Av olikfärgade garner

8

—

6006 24 00

– – Tryckta

8

—

– Av syntetfibrer:

6006 31 00

– – Oblekta eller blekta

8

—

6006 32 00

– – Färgade

8

—

6006 33 00

– – Av olikfärgade garner

8

—

6006 34 00

– – Tryckta

8

—

– Av regenatfibrer:

6006 41 00

– – Oblekta eller blekta

8

—

6006 42 00

– – Färgade

8

—

6006 43 00

– – Av olikfärgade garner

8

—

6006 44 00

– – Tryckta

8

—

6006 90 00

– Andra

8

—
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KAPITEL 61
KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV TRIKÅ
Anmärkningar
1.

Detta kapitel ska endast tillämpas för konfektionerade trikåvaror.

2.

Detta kapitel omfattar inte
a) varor enligt nr 6212,
b) begagnade kläder och andra begagnade artiklar enligt nr 6309,
c) ortopediska artiklar, medicinsk-kirurgiska gördlar, bråckband o.d. (nr
9021).

3.

För tillämpning av nr 6103 och 6104 gäller följande:
a) Med kostymer och med dräkter förstås omgångar av kläder som består av
två eller tre plagg som är tillverkade av ett och samma yttertyg, närmare
bestämt
— ett plagg för överdelen av kroppen, nämligen en kavaj eller en jacka,
vars utsida, bortsett från ärmarna, består av minst fyra större tygs
tycken; dessutom får en väst ingå där framsidan ska bestå av samma
yttertyg som de övriga delarna i kostymen eller dräkten och där
baksidan ska vara tillverkad av samma tyg som fodret i kavajen eller
dräktjackan,
— ett plagg för nederdelen av kroppen, vilket kan utgöras av långa
byxor, knäbyxor, korta byxor (andra än badbyxor), kjol eller byxkjol;
plaggen får inte ha vare sig hängslen eller bröstlapp.
Samtliga plagg som ingår i en kostym eller dräkt måste ha samma struk
tur, stil, färg och tygsammansättning; plaggen måste i storlekshänseende
överensstämma med varandra. Dessa plagg får dock vara försedda med
kantband (en vävnadsremsa som sytts in i sömmen) av annat material.
Om flera separata plagg avsedda för nederdelen av kroppen föreligger
tillsammans (t.ex. två par långa byxor, långa och korta byxor eller kjol
eller byxkjol och långa byxor), ska endast de långa byxorna anses utgöra
del till kostymen och endast kjolen eller byxkjolen till dräkten; övriga
plagg ska klassificeras för sig.
Som kostymer anses också följande typer av kläder, även om de inte
uppfyller alla ovannämnda villkor:
— Jacketter, som består av en omönstrad rock med långa, rundade skört
samt randiga långa byxor.
— Frackar, som i allmänhet är tillverkade av svart tyg och har en rock
som är öppen och relativt kort framtill och har smala skört som börjar
vid höften och hänger ned baktill.
— Smokingar, hos vilka kavajen är av liknande typ som en vanlig kavaj
(även om den ibland lämnar en större del av skjortbröstet bart) men
som har blanka slag av natursilke eller imitationer av natursilke.
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b) Med ensembler förstås omgångar av kläder (andra än kostymer och dräk
ter samt artiklar enligt nr 6107, 6108 och 6109) vilka består av flera
plagg som är tillverkade av ett och samma tyg och vilka föreligger i
det skick i vilket de ska försäljas i detaljhandeln, nämligen
— ett plagg för överdelen av kroppen eller två plagg när det andra
plagget är en väst eller, i fråga om så kallade twinset, en jumper eller
tröja, och
— ett eller två olika plagg för nederdelen av kroppen, vilka kan utgöras
av långa byxor, knäbyxor, korta byxor (andra än badbyxor), kjol eller
byxkjol; plaggen får ha hängslen och bröstlapp.
Samtliga plagg som ingår i en ensemble måste ha samma struktur, stil,
färg och tygsammansättning; plaggen måste i storlekshänseende överens
stämma med varandra. Som ensembler anses inte träningsoveraller och
skiddräkter enligt nr 6112.
4.

Nr 6105 och 6106 omfattar inte plagg som har fickor under midjan, ribbs
tickat midjeband eller andra hopdragningsanordningar i nederkanten och inte
heller plagg som har ett medeltal av mindre än 10 maskor per centimeter i
vardera riktningen, räknat på en yta av minst 10 × 10 cm. Nr 6105 omfattar
inte ärmlösa plagg.

5.

Nr 6109 ska inte tillämpas för kläder med knytband, ribbstickad linning eller
andra hopdragningsanordningar i nederkanten.

6.

För tillämpning av nr 6111 gäller följande:
a) Med babykläder och tillbehör till sådana kläder avses artiklar för små
barn med en kroppslängd av högst 86 cm.
b) Artiklar som skulle kunna klassificeras både enligt nr 6111 och enligt
andra nummer i detta kapitel ska klassificeras enligt nr 6111.

7.

Med skiddräkter i nr 6112 förstås sådana kläder eller omgångar av kläder av
vilkas allmänna utseende och struktur det framgår att de är avsedda att
användas huvudsakligen vid skidåkning (längd- eller utförsåkning). De består
antingen av
a) en skidoverall, dvs. ett plagg i ett stycke avsett att omsluta både över- och
underdelen av kroppen; förutom ärmar och krage kan ett sådant plagg ha
fickor eller hällor, eller av
b) en skidensemble, dvs. en omgång kläder som består av två eller tre plagg
som föreligger i det skick i vilket de ska försäljas i detaljhandeln, näm
ligen
— ett plagg, såsom en anorak, en vindjacka e.d., försett med blixtlås som
tillslutningsanordning, eventuellt i kombination med en väst, och
— ett par långa byxor, som kan vara försedda med bröstlapp och hängs
len eller på annat sätt sträcka sig högre upp än till midjan, eller ett par
knäbyxor.
En skidensemble kan också bestå av en skidoverall som liknar den som är
omnämnd i a ovan och en ärmlös jacka som är försedd med stoppning och
som bärs utanpå overallen.
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Samtliga plagg i en skidensemble måste bestå av tyg av samma textur,
typ och sammansättning, men färgen behöver inte vara densamma; plag
gen måste i storlekshänseende överensstämma med varandra.
8.

Kläder som skulle kunna klassificeras både enligt nr 6113 och enligt andra
nummer i detta kapitel, med undantag av nr 6111, ska klassificeras enligt nr
6113.

9.

Plagg enligt detta kapitel, som är avsedda att framtill tillslutas från vänster
till höger ska anses utgöra kläder för män eller pojkar, medan plagg som är
avsedda att framtill tillslutas från höger till vänster ska anses utgöra kläder
för kvinnor eller flickor. Dessa bestämmelser är inte tillämpliga i sådana fall
då plaggens skärning klart utvisar att det är avsett för det ena eller andra
könet.
Plagg som inte är igenkännliga vare sig som kläder för män eller pojkar eller
som kläder för kvinnor eller flickor ska klassificeras enligt numren som
omfattar kläder för kvinnor eller flickor.

10. Artiklar enligt detta kapitel kan vara tillverkade av metalltråd.
Kompletterande anmärkningar
1.

Anmärkning 3 b till detta kapitel ska tolkas så att delarna i en ensemble ska
föreligga i ett enda identiskt textilmaterial och i övrigt stämma överens med
vad som är fastställt i denna anmärkning.
För detta syfte
— kan textilmaterialet vara oblekt, blekt, färgat, bestå av olikfärgade gar
ner eller vara tryckt, och
— anses jumper eller tröja eller väst med ribbstickning utgöra del av en
ensemble även om plagget för nederdelen av kroppen saknar ribbstick
ning under förutsättning att ribbstickningen inte är påsydd utan fram
ställd direkt vid stickningsprocessen.
Omgångar av kläder anses inte utgöra ensembler när plaggen är tillverkade
av olika tyger, även om skillnaden endast består i att dessa har olika färger.
Alla plagg i en ensemble måste företes tillsammans för detaljhandelsförsälj
ning som en enhet. Individuellt emballage eller separat märkning av varje
plagg i en sådan enhet påverkar inte dess klassificering som ensemble.

2.

Med undertröjor och liknande tröjor i nr 6109 förstås klädesplagg, även
modebetonade, som bärs direkt på kroppen, är utan krage, försedda med
ärmar eller är ärmlösa, eller försedda med axelband.
Dessa plagg, som är avsedda att täcka överkroppen, har ofta gemensamma
drag med T-tröjor och andra mer traditionella undertröjor enligt nr 6109.

3.

Nr 6111 och nr 6116 10 20 och 6116 10 80 omfattar handskar, halvhands
kar och vantar som är impregnerade, överdragna eller belagda med plast
eller gummi, oavsett
— om de är tillverkade av trikå som är impregnerad, överdragen eller
belagd med plast eller gummi och som klassificeras enligt nr 5903 eller
5906, eller
— om de är tillverkade av trikå som inte är impregnerad, överdragen eller
belagd med plast eller gummi och som därefter impregnerats, överdra
gits eller belagts med plast eller gummi.
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I de fall där trikån enbart utgör förstärkning ska handskar, halvhandskar
och vantar som är impregnerade, överdragna eller belagda med porös plast
eller poröst gummi hänföras till kapitel 39 eller 40, även om de tillverkats av
trikå som inte är impregnerad, överdragen eller belagd med plast eller
gummi och som därefter impregnerats, överdragits eller belagts med plast
eller gummi (anmärkning 2 a.5 och anmärkning 4 sista stycket till kapitel
59).

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

6101

Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor,
vindjackor och liknande ytterkläder, av trikå, för män eller
pojkar, andra än sådana enligt nr 6103:

6101 20

– Av bomull:

6101 20 10

– – Överrockar, bilrockar, slängkappor o.d.

12

p/st

6101 20 90

– – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d.

12

p/st

6101 30

– Av konstfibrer:

6101 30 10

– – Överrockar, bilrockar, slängkappor o.d.

12

p/st

6101 30 90

– – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d.

12

p/st

6101 90

– Av annat textilmaterial:

6101 90 20

– – Överrockar, bilrockar, slängkappor o.d.

12

p/st

6101 90 80

– – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d.

12

p/st

6102

Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar, anoraker, skidjac
kor, vindjackor och liknande ytterkläder, av trikå, för kvinnor
eller flickor, andra än sådana enligt nr 6104:

6102 10

– Av ull eller fina djurhår:

6102 10 10

– – Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar o.d.

12

p/st

6102 10 90

– – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d.

12

p/st

6102 20

– Av bomull:

6102 20 10

– – Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar o.d.

12

p/st

6102 20 90

– – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d.

12

p/st

6102 30

– Av konstfibrer:

6102 30 10

– – Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar o.d.

12

p/st

6102 30 90

– – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d.

12

p/st

6102 90

– Av annat textilmaterial:

6102 90 10

– – Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar o.d.

12

p/st

6102 90 90

– – Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d.

12

p/st

6103

Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och byxor (an
dra än badbyxor), av trikå, för män eller pojkar:
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6103 10

– Kostymer:

6103 10 10

– – Av ull eller fina djurhår

12

p/st

6103 10 90

– – Av annat textilmaterial

12

p/st

– Ensembler:

6103 22 00

– – Av bomull

12

p/st

6103 23 00

– – Av syntetfibrer

12

p/st

6103 29 00

– – Av annat textilmaterial

12

p/st

– Kavajer, blazrar och jackor:

6103 31 00

– – Av ull eller fina djurhår

12

p/st

6103 32 00

– – Av bomull

12

p/st

6103 33 00

– – Av syntetfibrer

12

p/st

6103 39 00

– – Av annat textilmaterial

12

p/st

– Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp:

6103 41 00

– – Av ull eller fina djurhår

12

p/st

6103 42 00

– – Av bomull

12

p/st

6103 43 00

– – Av syntetfibrer

12

p/st

6103 49 00

– – Av annat textilmaterial

12

p/st

6104

Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, klänningar, kjo
lar, byxkjolar och byxor (andra än badkläder), av trikå, för
kvinnor eller flickor:

12

p/st

– Dräkter:

6104 13 00

– – Av syntetfibrer

6104 19

– – Av annat textilmaterial:

6104 19 20

– – – Av bomull

12

p/st

6104 19 90

– – – Av annat textilmaterial

12

p/st

– Ensembler:

6104 22 00

– – Av bomull

12

p/st

6104 23 00

– – Av syntetfibrer

12

p/st

6104 29

– – Av annat textilmaterial:

6104 29 10

– – – Av ull eller fina djurhår

12

p/st

6104 29 90

– – – Av annat textilmaterial

12

p/st

12

p/st

– Kavajer, blazrar och jackor:

6104 31 00

– – Av ull eller fina djurhår
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3

4

6104 32 00

– – Av bomull

12

p/st

6104 33 00

– – Av syntetfibrer

12

p/st

6104 39 00

– – Av annat textilmaterial

12

p/st

– Klänningar:

6104 41 00

– – Av ull eller fina djurhår

12

p/st

6104 42 00

– – Av bomull

12

p/st

6104 43 00

– – Av syntetfibrer

12

p/st

6104 44 00

– – Av regenatfibrer

12

p/st

6104 49 00

– – Av annat textilmaterial

12

p/st

– Kjolar och byxkjolar:

6104 51 00

– – Av ull eller fina djurhår

12

p/st

6104 52 00

– – Av bomull

12

p/st

6104 53 00

– – Av syntetfibrer

12

p/st

6104 59 00

– – Av annat textilmaterial

12

p/st

– Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp:

6104 61 00

– – Av ull eller fina djurhår

12

p/st

6104 62 00

– – Av bomull

12

p/st

6104 63 00

– – Av syntetfibrer

12

p/st

6104 69 00

– – Av annat textilmaterial

12

p/st

6105

Skjortor av trikå, för män eller pojkar:

6105 10 00

– Av bomull

12

p/st

6105 20

– Av konstfibrer:

6105 20 10

– – Av syntetfibrer

12

p/st

6105 20 90

– – Av regenatfibrer

12

p/st

6105 90

– Av annat textilmaterial:

6105 90 10

– – Av ull eller fina djurhår

12

p/st

6105 90 90

– – Av annat textilmaterial

12

p/st

6106

Blusar, skjortor och skjortblusar av trikå, för kvinnor eller
flickor:

6106 10 00

– Av bomull

12

p/st

6106 20 00

– Av konstfibrer

12

p/st

6106 90

– Av annat textilmaterial:

6106 90 10

– – Av ull eller fina djurhår

12

p/st
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6106 90 30

– – Av natursilke eller avfall av natursilke

12

p/st

6106 90 50

– – Av lin eller rami

12

p/st

6106 90 90

– – Av annat textilmaterial

12

p/st

6107

Kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, morgonrockar
och liknande artiklar, av trikå, för män eller pojkar:
– Kalsonger:

6107 11 00

– – Av bomull

12

p/st

6107 12 00

– – Av konstfibrer

12

p/st

6107 19 00

– – Av annat textilmaterial

12

p/st

– Nattskjortor och pyjamas:

6107 21 00

– – Av bomull

12

p/st

6107 22 00

– – Av konstfibrer

12

p/st

6107 29 00

– – Av annat textilmaterial

12

p/st

– Andra slag:

6107 91 00

– – Av bomull

12

p/st

6107 99 00

– – Av annat textilmaterial

12

p/st

6108

Underklänningar, underkjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen,
pyjamas, negligéer, badrockar, morgonrockar och liknande
artiklar, av trikå, för kvinnor eller flickor:
– Underklänningar och underkjolar:

6108 11 00

– – Av konstfibrer

12

p/st

6108 19 00

– – Av annat textilmaterial

12

p/st

– Underbyxor och trosor:

6108 21 00

– – Av bomull

12

p/st

6108 22 00

– – Av konstfibrer

12

p/st

6108 29 00

– – Av annat textilmaterial

12

p/st

– Nattlinnen och pyjamas:

6108 31 00

– – Av bomull

12

p/st

6108 32 00

– – Av konstfibrer

12

p/st

6108 39 00

– – Av annat textilmaterial

12

p/st

– Andra slag:

6108 91 00

– – Av bomull

12

p/st

6108 92 00

– – Av konstfibrer

12

p/st

6108 99 00

– – Av annat textilmaterial

12

p/st

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 473
▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

12

p/st

6109

T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor, av trikå:

6109 10 00

– Av bomull

6109 90

– Av annat textilmaterial:

6109 90 20

– – Av ull eller fina djurhår eller konstfibrer

12

p/st

6109 90 90

– – Av annat textilmaterial

12

p/st

6110

Tröjor, pullovrar, koftor, västar och liknande artiklar, av tri
kå:

10,5

p/st

– Av ull eller fina djurhår:

6110 11

– – Av ull:

6110 11 10

– – – Tröjor och pullovrar, innehållande minst 50 viktprocent ull

och vägande minst 600 g per styck
– – – Andra:

6110 11 30

– – – – För män eller pojkar

12

p/st

6110 11 90

– – – – För kvinnor eller flickor

12

p/st

6110 12

– – Av kashmirget:

6110 12 10

– – – För män eller pojkar

12

p/st

6110 12 90

– – – För kvinnor eller flickor

12

p/st

6110 19

– – Andra:

6110 19 10

– – – För män eller pojkar

12

p/st

6110 19 90

– – – För kvinnor eller flickor

12

p/st

6110 20

– Av bomull:

6110 20 10

– – Lätta tröjor och lätta jumprar med rull-, polo- eller turtle

12

p/st

neckkrage
– – Andra:

6110 20 91

– – – För män eller pojkar

12

p/st

6110 20 99

– – – För kvinnor eller flickor

12

p/st

6110 30

– Av konstfibrer:

6110 30 10

– – Lätta tröjor och lätta jumprar med rull-, polo- eller turtle

12

p/st

neckkrage
– – Andra:

6110 30 91

– – – För män eller pojkar

12

p/st

6110 30 99

– – – För kvinnor eller flickor

12

p/st

6110 90

– Av annat textilmaterial:

6110 90 10

– – Av lin eller rami

12

p/st

6110 90 90

– – Av annat textilmaterial

12

p/st

6111

Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av trikå:
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6111 20

– Av bomull:

6111 20 10

– – Handskar och vantar

8,9

pa

6111 20 90

– – Andra slag

12

—

6111 30

– Av syntetfibrer:

6111 30 10

– – Handskar och vantar

8,9

pa

6111 30 90

– – Andra slag

12

—

6111 90

– Av annat textilmaterial:
– – Av ull eller fina djurhår:

6111 90 11

– – – Handskar och vantar

8,9

pa

6111 90 19

– – – Andra slag

12

—

6111 90 90

– – Av annat textilmaterial

12

—

6112

Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor, av
trikå:
– Träningsoveraller:

6112 11 00

– – Av bomull

12

p/st

6112 12 00

– – Av syntetfibrer

12

p/st

6112 19 00

– – Av annat textilmaterial

12

p/st

6112 20 00

– Skiddräkter

12

—

– Badbyxor och baddräkter för män eller pojkar:

6112 31

– – Av syntetfibrer:

6112 31 10

– – – Innehållande minst 5 viktprocent gummitråd

8

p/st

6112 31 90

– – – Andra

12

p/st

6112 39

– – Av annat textilmaterial:

6112 39 10

– – – Innehållande minst 5 viktprocent gummitråd

8

p/st

6112 39 90

– – – Andra

12

p/st

– Baddräkter för kvinnor eller flickor:

6112 41

– – Av syntetfibrer:

6112 41 10

– – – Innehållande minst 5 viktprocent gummitråd

8

p/st

6112 41 90

– – – Andra

12

p/st

6112 49

– – Av annat textilmaterial:

6112 49 10

– – – Innehållande minst 5 viktprocent gummitråd

8

p/st

6112 49 90

– – – Andra

12

p/st
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6113 00

Kläder av trikå enligt nr 5903, 5906 eller 5907:

6113 00 10

– Av trikå enligt nr 5906

8

—

6113 00 90

– Andra

12

—

6114

Andra kläder av trikå:

6114 20 00

– Av bomull

12

—

6114 30 00

– Av konstfibrer

12

—

6114 90 00

– Av annat textilmaterial

12

—

6115

Strumpbyxor, trikåer, strumpor, sockor o.d., inbegripet strum
por o.d. för graderad kompression (t.ex. åderbråcksstrumpor)
samt skodon utan påsatt sula, av trikå:

6115 10

– Strumpor o.d. för graderad kompression (t.ex. åderbråcks

strumpor):
6115 10 10

– – Av syntetfibrer

8

pa

6115 10 90

– – Andra slag

12

—

12

p/st

av minst 67 decitex

12

p/st

6115 29 00

– – Av annat textilmaterial

12

p/st

6115 30

– Andra långa strumpor eller knästrumpor för damer, av garn

– Andra strumpbyxor och trikåer:

6115 21 00

– – Av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt

av mindre än 67 decitex
6115 22 00

– – Av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt

hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av mindre än 67
decitex:
– – Av syntetfibrer:

6115 30 11

– – – Knästrumpor

12

pa

6115 30 19

– – – Andra

12

pa

6115 30 90

– – Av annat textilmaterial

12

pa

– Andra slag:

6115 94 00

– – Av ull eller fina djurhår

12

pa

6115 95 00

– – Av bomull

12

pa

6115 96

– – Av syntetfibrer:

6115 96 10

– – – Knästrumpor

12

pa

– – – Andra slag:

6115 96 91

– – – – Damstrumpor

12

pa

6115 96 99

– – – – Andra

12

pa

6115 99 00

– – Av annat textilmaterial

12

pa
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3

4

8

pa

8,9

pa

6116

Handskar, halvhandskar och vantar av trikå:

6116 10

– Impregnerade, överdragna eller belagda med plast eller gum

mi:
6116 10 20

– – Handskar, impregnerade, överdragna eller belagda med gummi

6116 10 80

– – Andra slag
– Andra slag:

6116 91 00

– – Av ull eller fina djurhår

8,9

pa

6116 92 00

– – Av bomull

8,9

pa

6116 93 00

– – Av syntetfibrer

8,9

pa

6116 99 00

– – Av annat textilmaterial

8,9

pa

6117

Andra konfektionerade tillbehör till kläder, av trikå; delar till
kläder eller till tillbehör till kläder, av trikå:

6117 10 00

– Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d.

12

—

6117 80

– Andra tillbehör:

6117 80 10

– – Av trikå, elastisk eller gummibehandlad

8

—

6117 80 80

– – Av annat textilmaterial

12

—

6117 90 00

– Delar

12

—
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KAPITEL 62
KLÄDER

OCH

TILLBEHÖR TILL KLÄDER,
TEXTILVARA ÄN TRIKÅ

AV

ANNAN

Anmärkningar
1. Detta kapitel ska endast tillämpas för konfektionerade artiklar av annan tex
tilvara än vadd, dock inte för trikåvaror (andra än sådana som omfattas av nr
6212).
2. Detta kapitel omfattar inte
a) begagnade kläder och andra begagnade artiklar enligt nr 6309,
b) ortopediska artiklar, medicinsk-kirurgiska gördlar, bråckband o.d. (nr
9021).
3. För tillämpning av nr 6203 och 6204 gäller följande:
a) Med kostymer och med dräkter förstås omgångar av kläder som består av
två eller tre plagg som är tillverkade av ett och samma yttertyg, närmare
bestämt
— ett plagg för överdelen av kroppen, nämligen en kavaj eller en jacka,
vars utsida, bortsett från ärmarna, består av minst fyra större tygstyc
ken; dessutom får en väst ingå där framsidan ska bestå av samma
yttertyg som de övriga delarna i kostymen eller dräkten och där bak
sidan ska vara tillverkad av samma tyg som fodret i kavajen eller
dräktjackan,
— ett plagg för nederdelen av kroppen, vilket kan utgöras av långa byxor,
knäbyxor, korta byxor (andra än badbyxor), kjol eller byxkjol; plaggen
får inte ha vare sig hängslen eller bröstlapp.
Samtliga plagg som ingår i en kostym eller dräkt måste ha samma struktur,
stil, färg och tygsammansättning; plaggen måste i storlekshänseende över
ensstämma med varandra. Dessa plagg får dock vara försedda med kant
band (en vävnadsremsa som sytts in i sömmen) av annat material.
Om flera separata plagg avsedda för nederdelen av kroppen föreligger
tillsammans (t.ex. två par långa byxor, långa och korta byxor eller kjol
eller byxkjol och långa byxor), ska endast de långa byxorna anses utgöra
del till kostymen och endast kjolen eller byxkjolen till dräkten; övriga
plagg ska klassificeras för sig.
Som kostymer anses också följande typer av kläder, även om de inte
uppfyller alla ovannämnda villkor:
— Jacketter, som består av en omönstrad rock med långa, rundade skört
samt randiga långa byxor.
— Frackar, som i allmänhet är tillverkade av svart tyg och har en rock
som är öppen och relativt kort framtill och har smala skört som börjar
vid höften och hänger ned baktill.
— Smokingar, hos vilka kavajen är av liknande typ som en vanlig kavaj
(även om den ibland lämnar en större del av skjortbröstet bart) men
som har blanka slag av natursilke eller imitationer av natursilke.
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b) Med ensembler förstås omgångar av kläder (andra än kostymer och dräkter
samt artiklar enligt nr 6207 och 6208), vilka består av flera plagg som är
tillverkade av ett och samma tyg och vilka föreligger i det skick i vilket de
ska försäljas i detaljhandeln, nämligen
— ett plagg för överdelen av kroppen eller två plagg när det andra plagget
är en väst, och
— ett eller två olika plagg för nederdelen av kroppen, vilka kan utgöras av
långa byxor, knäbyxor, korta byxor (andra än badbyxor), kjol eller
byxkjol; plaggen får ha hängslen och bröstlapp.
Samtliga plagg som ingår i en ensemble måste ha samma struktur, stil, färg
och tygsammansättning; plaggen måste i storlekshänseende överensstämma
med varandra. Som ensembler anses inte träningsoveraller och skiddräkter
enligt nr 6211.
4. För tillämpning av nr 6209 gäller följande:
a) Med babykläder och tillbehör till sådana kläder avses artiklar för små barn
med en kroppslängd av högst 86 cm.
b) Artiklar som skulle kunna klassificeras både enligt nr 6209 och enligt
andra nummer i detta kapitel ska klassificeras enligt nr 6209.
5. Kläder som skulle kunna klassificeras både enligt nr 6210 och enligt andra
nummer i detta kapitel, med undantag av nr 6209, ska klassificeras enligt nr
6210.
6. Med skiddräkter i nr 6211 förstås sådana kläder eller omgångar av kläder av
vilkas allmänna utseende och struktur det framgår att de är avsedda att an
vändas huvudsakligen vid skidåkning (längd- eller utförsåkning). De består
antingen av
a) en skidoverall, dvs. ett plagg i ett stycke avsett att omsluta både över- och
underdelen av kroppen; förutom ärmar och krage kan ett sådant plagg
också ha fickor eller hällor, eller av
b) en skidensemble, dvs. en omgång kläder som består av två eller tre plagg
som föreligger i det skick i vilket de ska försäljas i detaljhandeln, nämligen
— ett plagg, såsom en anorak, en vindjacka e.d., försett med blixtlås som
tillslutningsanordning, eventuellt i kombination med en väst, och
— ett par långa byxor, som kan vara försedda med bröstlapp och hängslen
eller på annat sätt sträcka sig högre upp än till midjan, eller ett par
knäbyxor.
En skidensemble kan också bestå av en skidoverall som liknar den som är
omnämnd i a ovan och en ärmlös jacka som är försedd med stoppning och
som bärs utanpå overallen.
Samtliga plagg i en skidensemble måste bestå av tyg av samma textur, typ
och sammansättning, men färgen behöver inte vara densamma; plaggen
måste i storlekshänseende överensstämma med varandra.
7. Scarfar och liknande artiklar, som är kvadratiska eller nästan kvadratiska och
inte har någon sida som är större än 60 cm, ska klassificeras som näsdukar (nr
6213). Näsdukar som har någon sida som är större än 60 cm ska klassificeras
enligt nr 6214.
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8. Plagg enligt detta kapitel, som är avsedda att framtill tillslutas från vänster till
höger ska anses utgöra kläder för män eller pojkar, medan plagg som är
avsedda att framtill tillslutas från höger till vänster ska anses utgöra kläder
för kvinnor eller flickor. Dessa bestämmelser är inte tillämpliga i sådana fall
då plaggets skärning klart utvisar att det är avsett för det ena eller andra könet.
Plagg som inte är igenkännliga vare sig som kläder för män eller pojkar eller
som kläder för kvinnor eller flickor ska klassificeras enligt numren som om
fattar kläder för kvinnor eller flickor.
9. Artiklar enligt detta kapitel kan vara tillverkade av metalltråd.
Kompletterande anmärkningar
1. Anmärkning 3 b till detta kapitel ska tolkas så att delarna i en ensemble ska
föreligga i ett enda identiskt textilmaterial och i övrigt stämma överens med
vad som är fastställt i denna anmärkning.
Textilmaterialet kan vara oblekt, blekt, färgat, bestå av olikfärgade garner
eller vara tryckt.
Omgångar av kläder anses inte utgöra ensembler när plaggen är tillverkade
av olika tyger, även om skillnaden endast består i att dessa har olika färger.
Alla plagg i en ensemble måste företes tillsammans för detaljhandelsförsälj
ning som en enhet. Individuellt emballage eller separat märkning av varje
plagg i en sådan enhet påverkar inte dess klassificering som ensemble.
2. Nr 6209 och 6216 omfattar handskar, halvhandskar och vantar som är im
pregnerade, överdragna eller belagda med plast eller gummi, oavsett
— om de är tillverkade av textilmaterial (annat än trikå) som är impregnerat,
överdraget eller belagt med plast eller gummi och som klassificeras enligt
nr 5903 eller 5906, eller
— om de är tillverkade av textilmaterial (annat än trikå) som inte är im
pregnerat, överdraget eller belagt med plast eller gummi och som därefter
impregnerats, överdragits eller belagts med plast eller gummi.
I de fall där textilmaterialet enbart utgör förstärkning ska handskar, halv
handskar och vantar som är impregnerade, överdragna eller belagda med
porös plast eller poröst gummi, hänföras till kapitel 39 eller 40, även om de
tillverkats av textilmaterial som inte är impregnerat, överdraget eller belagt
med plast eller gummi och som därefter impregnerats, överdragits eller be
lagts med plast eller gummi (anmärkning 2 a.5 och anmärkning 4 sista stycket
till kapitel 59).

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

12

p/st

6201

Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor,
vindjackor och liknande ytterkläder, för män eller pojkar,
andra än sådana enligt nr 6203:

– Överrockar (inbegripet regnrockar), bilrockar, slängkappor

o.d.:

6201 11 00

– – Av ull eller fina djurhår

6201 12

– – Av bomull:

6201 12 10

– – – Med en vikt per plagg av högst 1 kg

12

p/st

6201 12 90

– – – Med en vikt per plagg av mer än 1 kg

12

p/st
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6201 13

– – Av konstfibrer:

6201 13 10

– – – Med en vikt per plagg av högst 1 kg

12

p/st

6201 13 90

– – – Med en vikt per plagg av mer än 1 kg

12

p/st

6201 19 00

– – Av annat textilmaterial

12

p/st

– Andra slag:

6201 91 00

– – Av ull eller fina djurhår

12

p/st

6201 92 00

– – Av bomull

12

p/st

6201 93 00

– – Av konstfibrer

12

p/st

6201 99 00

– – Av annat textilmaterial

12

p/st

6202

Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar, anoraker, skidjac
kor, vindjackor och liknande ytterkläder, för kvinnor eller
flickor, andra än sådana enligt nr 6204:

12

p/st

– Kappor (inbegripet slängkappor och regnkappor), bilrockar

o.d.:
6202 11 00

– – Av ull eller fina djurhår

6202 12

– – Av bomull:

6202 12 10

– – – Med en vikt per plagg av högst 1 kg

12

p/st

6202 12 90

– – – Med en vikt per plagg av mer än 1 kg

12

p/st

6202 13

– – Av konstfibrer:

6202 13 10

– – – Med en vikt per plagg av högst 1 kg

12

p/st

6202 13 90

– – – Med en vikt per plagg av mer än 1 kg

12

p/st

6202 19 00

– – Av annat textilmaterial

12

p/st

– Andra slag:

6202 91 00

– – Av ull eller fina djurhår

12

p/st

6202 92 00

– – Av bomull

12

p/st

6202 93 00

– – Av konstfibrer

12

p/st

6202 99 00

– – Av annat textilmaterial

12

p/st

6203

Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och byxor (an
dra än badbyxor), för män eller pojkar:
– Kostymer:

6203 11 00

– – Av ull eller fina djurhår

12

p/st

6203 12 00

– – Av syntetfibrer

12

p/st

6203 19

– – Av annat textilmaterial:

6203 19 10

– – – Av bomull

12

p/st

6203 19 30

– – – Av regenatfibrer

12

p/st

6203 19 90

– – – Av annat textilmaterial

12

p/st
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– Ensembler:

6203 22

– – Av bomull:

6203 22 10

– – – Arbets- och skyddskläder

12

p/st

6203 22 80

– – – Andra

12

p/st

6203 23

– – Av syntetfibrer:

6203 23 10

– – – Arbets- och skyddskläder

12

p/st

6203 23 80

– – – Andra

12

p/st

6203 29

– – Av annat textilmaterial:
– – – Av regenatfibrer:

6203 29 11

– – – – Arbets- och skyddskläder

12

p/st

6203 29 18

– – – – Andra

12

p/st

6203 29 30

– – – Av ull eller fina djurhår

12

p/st

6203 29 90

– – – Av annat textilmaterial

12

p/st

12

p/st

– Kavajer, blazrar och jackor:

6203 31 00

– – Av ull eller fina djurhår

6203 32

– – Av bomull:

6203 32 10

– – – Arbets- och skyddskläder

12

p/st

6203 32 90

– – – Andra

12

p/st

6203 33

– – Av syntetfibrer:

6203 33 10

– – – Arbets- och skyddskläder

12

p/st

6203 33 90

– – – Andra

12

p/st

6203 39

– – Av annat textilmaterial:
– – – Av regenatfibrer:

6203 39 11

– – – – Arbets- och skyddskläder

12

p/st

6203 39 19

– – – – Andra

12

p/st

6203 39 90

– – – Av annat textilmaterial

12

p/st

– Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp:

6203 41

– – Av ull eller fina djurhår:

6203 41 10

– – – Långbyxor och knäbyxor

12

p/st

6203 41 30

– – – Byxor med bröstlapp

12

p/st

6203 41 90

– – – Andra

12

p/st

6203 42

– – Av bomull:
– – – Långbyxor och knäbyxor:
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6203 42 11

– – – – Arbets- och skyddskläder
– – – – Andra:

6203 42 31

– – – – – Av denim

12

p/st

6203 42 33

– – – – – Av manchestersammet

12

p/st

6203 42 35

– – – – – Andra

12

p/st

– – – Byxor med bröstlapp:

6203 42 51

– – – – Arbets- och skyddskläder

12

p/st

6203 42 59

– – – – Andra

12

p/st

6203 42 90

– – – Andra

12

p/st

6203 43

– – Av syntetfibrer:
– – – Långbyxor och knäbyxor:

6203 43 11

– – – – Arbets- och skyddskläder

12

p/st

6203 43 19

– – – – Andra

12

p/st

– – – Byxor med bröstlapp:

6203 43 31

– – – – Arbets- och skyddskläder

12

p/st

6203 43 39

– – – – Andra

12

p/st

6203 43 90

– – – Andra

12

p/st

6203 49

– – Av annat textilmaterial:
– – – Av regenatfibrer:
– – – – Långbyxor och knäbyxor:

6203 49 11

– – – – – Arbets- och skyddskläder

12

p/st

6203 49 19

– – – – – Andra

12

p/st

– – – – Byxor med bröstlapp:

6203 49 31

– – – – – Arbets- och skyddskläder

12

p/st

6203 49 39

– – – – – Andra

12

p/st

6203 49 50

– – – – Andra

12

p/st

6203 49 90

– – – Av annat textilmaterial

12

p/st

6204

Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, klänningar, kjo
lar, byxkjolar och byxor (andra än badkläder), för kvinnor
eller flickor:

12

p/st

– Dräkter:

6204 11 00

– – Av ull eller fina djurhår
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6204 12 00

– – Av bomull

12

p/st

6204 13 00

– – Av syntetfibrer

12

p/st

6204 19

– – Av annat textilmaterial:

6204 19 10

– – – Av regenatfibrer

12

p/st

6204 19 90

– – – Av annat textilmaterial

12

p/st

12

p/st

– Ensembler:

6204 21 00

– – Av ull eller fina djurhår

6204 22

– – Av bomull:

6204 22 10

– – – Arbets- och skyddskläder

12

p/st

6204 22 80

– – – Andra

12

p/st

6204 23

– – Av syntetfibrer:

6204 23 10

– – – Arbets- och skyddskläder

12

p/st

6204 23 80

– – – Andra

12

p/st

6204 29

– – Av annat textilmaterial:
– – – Av regenatfibrer:

6204 29 11

– – – – Arbets- och skyddskläder

12

p/st

6204 29 18

– – – – Andra

12

p/st

6204 29 90

– – – Av annat textilmaterial

12

p/st

12

p/st

– Kavajer, blazrar och jackor:

6204 31 00

– – Av ull eller fina djurhår

6204 32

– – Av bomull:

6204 32 10

– – – Arbets- och skyddskläder

12

p/st

6204 32 90

– – – Andra

12

p/st

6204 33

– – Av syntetfibrer:

6204 33 10

– – – Arbets- och skyddskläder

12

p/st

6204 33 90

– – – Andra

12

p/st

6204 39

– – Av annat textilmaterial:
– – – Av regenatfibrer:

6204 39 11

– – – – Arbets- och skyddskläder

12

p/st

6204 39 19

– – – – Andra

12

p/st

6204 39 90

– – – Av annat textilmaterial

12

p/st

– Klänningar:

6204 41 00

– – Av ull eller fina djurhår

12

p/st

6204 42 00

– – Av bomull

12

p/st
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6204 43 00

– – Av syntetfibrer

12

p/st

6204 44 00

– – Av regenatfibrer

12

p/st

6204 49

– – Av annat textilmaterial:

6204 49 10

– – – Av natursilke eller avfall av natursilke

12

p/st

6204 49 90

– – – Av annat textilmaterial

12

p/st

– Kjolar och byxkjolar:

6204 51 00

– – Av ull eller fina djurhår

12

p/st

6204 52 00

– – Av bomull

12

p/st

6204 53 00

– – Av syntetfibrer

12

p/st

6204 59

– – Av annat textilmaterial:

6204 59 10

– – – Av regenatfibrer

12

p/st

6204 59 90

– – – Av annat textilmaterial

12

p/st

– Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp:

6204 61

– – Av ull eller fina djurhår:

6204 61 10

– – – Långbyxor och knäbyxor

12

p/st

6204 61 85

– – – Andra

12

p/st

6204 62

– – Av bomull:

12

p/st

– – – Långbyxor och knäbyxor:

6204 62 11

– – – – Arbets- och skyddskläder
– – – – Andra:

6204 62 31

– – – – – Av denim

12

p/st

6204 62 33

– – – – – Av manchestersammet

12

p/st

6204 62 39

– – – – – Andra

12

p/st

– – – Byxor med bröstlapp:

6204 62 51

– – – – Arbets- och skyddskläder

12

p/st

6204 62 59

– – – – Andra

12

p/st

6204 62 90

– – – Andra

12

p/st

6204 63

– – Av syntetfibrer:
– – – Långbyxor och knäbyxor:

6204 63 11

– – – – Arbets- och skyddskläder

12

p/st

6204 63 18

– – – – Andra

12

p/st

– – – Byxor med bröstlapp:
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6204 63 31

– – – – Arbets- och skyddskläder

12

p/st

6204 63 39

– – – – Andra

12

p/st

6204 63 90

– – – Andra

12

p/st

6204 69

– – Av annat textilmaterial:
– – – Av regenatfibrer:
– – – – Långbyxor och knäbyxor:

6204 69 11

– – – – – Arbets- och skyddskläder

12

p/st

6204 69 18

– – – – – Andra

12

p/st

– – – – Byxor med bröstlapp:

6204 69 31

– – – – – Arbets- och skyddskläder

12

p/st

6204 69 39

– – – – – Andra

12

p/st

6204 69 50

– – – – Andra

12

p/st

6204 69 90

– – – Av annat textilmaterial

12

p/st

6205

Skjortor för män eller pojkar:

6205 20 00

– Av bomull

12

p/st

6205 30 00

– Av konstfibrer

12

p/st

6205 90

– Av annat textilmaterial:

6205 90 10

– – Av lin eller rami

12

p/st

6205 90 80

– – Av annat textilmaterial

12

p/st

6206

Blusar, skjortor och skjortblusar, för kvinnor eller flickor:

6206 10 00

– Av natursilke eller avfall av natursilke

12

p/st

6206 20 00

– Av ull eller fina djurhår

12

p/st

6206 30 00

– Av bomull

12

p/st

6206 40 00

– Av konstfibrer

12

p/st

6206 90

– Av annat textilmaterial:

6206 90 10

– – Av lin eller rami

12

p/st

6206 90 90

– – Av annat textilmaterial

12

p/st

6207

Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar,
morgonrockar och liknande artiklar, för män eller pojkar:
– Kalsonger:

6207 11 00

– – Av bomull

12

p/st

6207 19 00

– – Av annat textilmaterial

12

p/st

– Nattskjortor och pyjamas:
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6207 21 00

– – Av bomull

12

p/st

6207 22 00

– – Av konstfibrer

12

p/st

6207 29 00

– – Av annat textilmaterial

12

p/st

12

—

– Andra slag:

6207 91 00

– – Av bomull

6207 99

– – Av annat textilmaterial:

6207 99 10

– – – Av konstfibrer

12

—

6207 99 90

– – – Av annat textilmaterial

12

—

6208

Linnen, undertröjor, underklänningar, underkjolar, underbyx
or, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, morgon
rockar och liknande artiklar, för kvinnor eller flickor:
– Underklänningar och underkjolar:

6208 11 00

– – Av konstfibrer

12

p/st

6208 19 00

– – Av annat textilmaterial

12

p/st

– Nattlinnen och pyjamas:

6208 21 00

– – Av bomull

12

p/st

6208 22 00

– – Av konstfibrer

12

p/st

6208 29 00

– – Av annat textilmaterial

12

p/st

– Andra slag:

6208 91 00

– – Av bomull

12

—

6208 92 00

– – Av konstfibrer

12

—

6208 99 00

– – Av annat textilmaterial

12

—

6209

Babykläder och tillbehör till sådana kläder:

6209 20 00

– Av bomull

10,5

—

6209 30 00

– Av syntetfibrer

10,5

—

6209 90

– Av annat textilmaterial:

6209 90 10

– – Av ull eller fina djurhår

10,5

—

6209 90 90

– – Av annat textilmaterial

10,5

—

6210

Kläder av textilvaror enligt nr 5602, 5603, 5903, 5906 eller
5907:

6210 10

– Av textilvaror enligt nr 5602 eller 5603:

6210 10 10

– – Av textilvaror enligt nr 5602

12

—

12

—

– – Av textilvaror enligt nr 5603:

6210 10 92

– – – Engångsrockar av sådana slag som används av patienter och

kirurger under kirurgiska ingrepp
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12

—

12

p/st

12

p/st

6210 10 98

– – – Andra slag

6210 20 00

– Andra

6210 30 00

kläder, av sådana slag som omfattas av nr
6201 11–6201 19

– Andra

kläder, av sådana slag som omfattas av nr
6202 11–6202 19

6210 40 00

– Andra kläder, för män eller pojkar

12

—

6210 50 00

– Andra kläder, för kvinnor eller flickor

12

—

6211

Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor; an
dra kläder:
– Baddräkter och badbyxor:

6211 11 00

– – För män eller pojkar

12

p/st

6211 12 00

– – För kvinnor eller flickor

12

p/st

6211 20 00

– Skiddräkter

12

p/st

12

—

12

p/st

– Andra kläder, för män eller pojkar:

6211 32

– – Av bomull:

6211 32 10

– – – Arbets- och skyddskläder
– – – Fodrade träningsoveraller:

6211 32 31

– – – – Med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial
– – – – Andra:

6211 32 41

– – – – – Överdelar

12

p/st

6211 32 42

– – – – – Nederdelar

12

p/st

6211 32 90

– – – Andra

12

—

6211 33

– – Av konstfibrer:

6211 33 10

– – – Arbets- och skyddskläder

12

—

12

p/st

– – – Fodrade träningsoveraller:

6211 33 31

– – – – Med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial
– – – – Andra:

6211 33 41

– – – – – Överdelar

12

p/st

6211 33 42

– – – – – Nederdelar

12

p/st

6211 33 90

– – – Andra

12

—

6211 39 00

– – Av annat textilmaterial

12

—

12

—

– Andra kläder, för kvinnor eller flickor:

6211 42

– – Av bomull:

6211 42 10

– – – Förkläden, overaller, skyddsrockar och andra arbets- och

skyddskläder (även lämpliga för hushållsarbete)
– – – Fodrade träningsoveraller:
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12

p/st

6211 42 31

– – – – Med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial
– – – – Andra:

6211 42 41

– – – – – Överdelar

12

p/st

6211 42 42

– – – – – Nederdelar

12

p/st

6211 42 90

– – – Andra

12

—

6211 43

– – Av konstfibrer:

6211 43 10

– – – Förkläden, overaller, skyddsrockar och andra arbets- och

12

—

12

p/st

skyddskläder (även lämpliga för hushållsarbete)
– – – Fodrade träningsoveraller:

6211 43 31

– – – – Med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial
– – – – Andra:

6211 43 41

– – – – – Överdelar

12

p/st

6211 43 42

– – – – – Nederdelar

12

p/st

6211 43 90

– – – Andra

12

—

6211 49 00

– – Av annat textilmaterial

12

—

6212

Bysthållare, gördlar, korsetter, hängslen, strumphållare,
strumpeband och liknande artiklar samt delar till sådana va
ror, även av trikå:

6212 10

– Bysthållare:

6212 10 10

– – Ett set i detaljhandelsförpackning innehållande en bysthållare

6,5

p/st

och en trosa
6212 10 90

– – Andra

6,5

p/st

6212 20 00

– Gördlar och byxgördlar

6,5

p/st

6212 30 00

– Korseletter

6,5

p/st

6212 90 00

– Andra slag

6,5

—

6213

Näsdukar:

6213 20 00

– Av bomull

10

p/st

6213 90 00

– Av annat textilmaterial

10

p/st

6214

Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d.:

6214 10 00

– Av natursilke eller avfall av natursilke

8

p/st

6214 20 00

– Av ull eller fina djurhår

8

p/st

6214 30 00

– Av syntetfibrer

8

p/st

6214 40 00

– Av regenatfibrer

8

p/st

6214 90 00

– Av annat textilmaterial

8

p/st

6215

Slipsar och liknande artiklar:

6215 10 00

– Av natursilke eller avfall av natursilke

6,3

p/st
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6215 20 00

– Av konstfibrer

6,3

p/st

6215 90 00

– Av annat textilmaterial

6,3

p/st

6216 00 00

Handskar, halvhandskar och vantar

7,6

pa

6217

Andra konfektionerade tillbehör till kläder; delar till kläder
eller till tillbehör till kläder, andra än sådana enligt nr 6212:

6217 10 00

– Tillbehör

6,3

—

6217 90 00

– Delar

12

—
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KAPITEL 63
ANDRA
KONFEKTIONERADE
TEXTILVAROR;
HANDARBETSSATSER; BEGAGNADE KLÄDER OCH ANDRA
BEGAGNADE TEXTILVAROR; LUMP
Anmärkningar
1. Underavdelning I ska tillämpas endast för konfektionerade artiklar av alla
slags textilvaror.
2. Underavdelning I omfattar inte
a) varor enligt kapitlen 56–62,
b) begagnade kläder och andra begagnade artiklar enligt nr 6309.
3. Nr 6309 omfattar endast följande varor:
a) Artiklar av textilmaterial:
— Kläder och tillbehör till kläder samt delar till sådana varor.
— Res- och sängfiltar.
— Sänglinne, bordslinne, toaletthanddukar, kökshanddukar och liknande
artiklar.
— Inredningsartiklar, andra än mattor enligt nr 5701–5705 och tapisserier
enligt nr 5805.
b) Skodon och huvudbonader av annat material än asbest.
För att klassificeras enligt detta nummer måste ovannämnda artiklar uppfylla
följande båda villkor:
— De måste vara synbart begagnade.
— De måste föreligga i oförpackat skick eller i balar, säckar eller liknande
förpackningar.
Anmärkning till undernummer
1. Nr 6304 20 omfattar varor gjorda av dukvaror av varptrikå, impregnerade eller
belagda med alfacypermetrin (ISO), klorfenapyr (ISO), deltametrin (ISO,
INN), lambda-cyhalotrin (ISO), permetrin (ISO) eller pirimifosmetyl (ISO).

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

6,9

p/st

I. ANDRA KONFEKTIONERADE TEXTILVAROR

6301

Res- och sängfiltar:

6301 10 00

– Med elektrisk uppvärmning

6301 20

– Andra, av ull eller fina djurhår:

6301 20 10

– – Av trikå

12

p/st

6301 20 90

– – Andra

12

p/st

6301 30

– Andra, av bomull:

6301 30 10

– – Av trikå

12

p/st
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

7,5

p/st

6301 30 90

– – Andra

6301 40

– Andra, av syntetfibrer:

6301 40 10

– – Av trikå

12

p/st

6301 40 90

– – Andra

12

p/st

6301 90

– Andra, av annat textilmaterial:

6301 90 10

– – Av trikå

12

p/st

6301 90 90

– – Andra

12

p/st

6302

Sänglinne, bordslinne, toaletthanddukar, kökshanddukar och
liknande artiklar:

6302 10 00

– Sänglinne av trikå

12

—

12

—

– Annat sänglinne, tryckt:

6302 21 00

– – Av bomull

6302 22

– – Av konstfibrer:

6302 22 10

– – – Av bondad duk

6,9

—

6302 22 90

– – – Andra

12

—

6302 29

– – Av annat textilmaterial:

6302 29 10

– – – Av lin eller rami

12

—

6302 29 90

– – – Av annat textilmaterial

12

—

12

—

– Annat sänglinne:

6302 31 00

– – Av bomull

6302 32

– – Av konstfibrer:

6302 32 10

– – – Av bondad duk

6,9

—

6302 32 90

– – – Andra

12

—

6302 39

– – Av annat textilmaterial:

6302 39 20

– – – Av lin eller rami

12

—

6302 39 90

– – – Av annat textilmaterial

12

—

6302 40 00

– Bordslinne av trikå

12

—

12

—

– Annat bordslinne:

6302 51 00

– – Av bomull

6302 53

– – Av konstfibrer:

6302 53 10

– – – Av bondad duk

6,9

—

6302 53 90

– – – Andra

12

—

6302 59

– – Av annat textilmaterial:

6302 59 10

– – – Av lin

12

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

12

—

12

—

12

—

6302 59 90

– – – Andra

6302 60 00

– Toaletthanddukar, kökshanddukar och liknande artiklar, av

bomullsfrotté
– Andra slag:

6302 91 00

– – Av bomull

6302 93

– – Av konstfibrer:

6302 93 10

– – – Av bondad duk

6,9

—

6302 93 90

– – – Andra

12

—

6302 99

– – Av annat textilmaterial:

6302 99 10

– – – Av lin

12

—

6302 99 90

– – – Andra

12

—

6303

Gardiner, rullgardiner och draperier; gardinkappor och säng
kappor:
– Av trikå:

6303 12 00

– – Av syntetfibrer

12

m2

6303 19 00

– – Av annat textilmaterial

12

m2

12

m2

– Andra slag:

6303 91 00

– – Av bomull

6303 92

– – Av syntetfibrer:

6303 92 10

– – – Av bondad duk

6,9

m2

6303 92 90

– – – Andra

12

m2

6303 99

– – Av annat textilmaterial:

6303 99 10

– – – Av bondad duk

6,9

m2

6303 99 90

– – – Andra

12

m2

6304

Andra inredningsartiklar, andra än sådana enligt nr 9404:

12

p/st

– Sängöverkast:

6304 11 00

– – Av trikå

6304 19

– – Andra:

6304 19 10

– – – Av bomull

12

p/st

6304 19 30

– – – Av lin eller rami

12

p/st

6304 19 90

– – – Av annat textilmaterial

12

p/st

6304 20 00

– Sängnät enligt anmärkning 1 till undernummer till detta ka

12

p/st

pitel
– Andra slag:

6304 91 00

– – Av trikå

12

—

6304 92 00

– – Andra, av bomull

12

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

6304 93 00

– – Andra, av syntetfibrer

12

—

6304 99 00

– – Andra, av annat textilmaterial

12

—

6305

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning
av varor:

6305 10

– Av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr

5303:
6305 10 10

– – Begagnade

2

—

6305 10 90

– – Andra

4

—

6305 20 00

– Av bomull

7,2

—

– Av konstfibrer:

6305 32

– – Mjuka bulkbehållare för tillfällig förvaring:
– – – Av polyeten- eller polypropenremsor e.d.:

6305 32 11

– – – – Av trikå

12

—

6305 32 19

– – – – Andra

7,2

—

6305 32 90

– – – Av annat syntet- eller regenatmaterial

7,2

—

6305 33

– – Andra, av polyeten eller polypropenremsor e.d.:

6305 33 10

– – – Av trikå

12

—

6305 33 90

– – – Andra

7,2

—

6305 39 00

– – Av annat syntet- eller regenatmaterial

7,2

—

6305 90 00

– Av annat textilmaterial

6,2

—

6306

Presenningar och markiser; tält; segel till båtar, segelbrädor
eller fordon; campingartiklar:
– Presenningar och markiser:

6306 12 00

– – Av syntetfibrer

12

—

6306 19 00

– – Av annat textilmaterial

12

—

– Tält:

6306 22 00

– – Av syntetfibrer

12

—

6306 29 00

– – Av annat textilmaterial

12

—

6306 30 00

– Segel

12

—

6306 40 00

– Luftmadrasser

12

p/st

6306 90 00

– Andra slag

12

—

6307

Andra konfektionerade artiklar, inbegripet tillskärningsmöns
ter:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

6307 10

– Skurtrasor, disktrasor, dammhanddukar och liknande ren

göringsartiklar:
6307 10 10

– – Av trikå

12

—

6307 10 30

– – Av bondad duk

6,9

—

6307 10 90

– – Andra

7,7

—

6307 20 00

– Flytvästar och livbälten

6,3

—

6307 90

– Andra slag:

6307 90 10

– – Av trikå

12

—

6,3

—

6,3

—

6,3

p/st

– – Av annat textilmaterial:

6307 90 91

– – – Av filt
– – – Av annat textilmaterial:

6307 90 92

– – – – Engångsdukar av textilvaror enligt nr 5603 av sådana slag

som används under kirurgiska ingrepp
– – – – Skyddsmasker:

★

6307 90 93

– – – – – Filtrerande halvmasker (FFP) i enlighet med EN149, och

andra masker som filtrerar bort minst 80 % av partiklar på
0,3 mikrometer

★

6307 90 95

– – – – – Andra slag

6,3

p/st

■

6307 90 98

– – – – Andra slag

6,3

—

12

—

5,3

—

II. HANDARBETSSATSER

6308 00 00

Satser bestående av vävnadsstycken och garn, med eller utan
tillbehör, avsedda för tillverkning av mattor, tapisserier, bro
derade borddukar eller servetter eller liknande artiklar av
textilmaterial, i detaljhandelsförpackningar
III. BEGAGNADE KLÄDER OCH ANDRA BEGAGNADE
ARTIKLAR; LUMP

6309 00 00

Begagnade kläder och andra begagnade artiklar

6310

Lump, inbegripet klipp och liknande avfall av textilvaror
(även av surrningsgarn och tågvirke):

6310 10 00

– Sorterad

Fri

—

6310 90 00

– Andra slag

Fri

—
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AVDELNING XII
SKODON,
HUVUDBONADER,
PARAPLYER,
PARASOLLER,
PROMENADKÄPPAR, SITTKÄPPAR, PISKOR, RIDSPÖN SAMT
DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR; BEARBETADE FJÄDRAR SAMT
VAROR TILLVERKADE AV FJÄDRAR; KONSTGJORDA BLOMMOR;
VAROR AV MÄNNISKOHÅR
KAPITEL 64
SKODON, DAMASKER O.D.; DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte
a) fot- eller skoskydd av engångstyp i sköra material (t.ex. papper, plastfolie)
utan påsatt sula. Dessa produkter klassificeras enligt det material som de
utgörs av,
b) skodon utan fastlimmad, fastsydd eller på annat sätt påsatt sula, av textil
material (avdelning XI),
c) begagnade skodon enligt nr 6309,
d) varor av asbest (nr 6812),
e) ortopediska skodon och andra ortopediska artiklar samt delar till sådana
artiklar (nr 9021),
f) leksaksskor samt skor med fastsatta skridskor eller rullskridskor; benskydd
och liknande skyddsartiklar för användning vid sportutövning (kapitel 95).
2. Med ”delar” i nr 6406 avses inte pligg, skoskyddare, snörhålsringar, hakar,
spännen och prydnader eller snören, spetsar, tofsar och andra snörmakeriarbe
ten och besättningsartiklar (vilka ska klassificeras enligt tillämpliga nummer)
och inte heller knappar och andra varor enligt nr 9606.
3. I detta kapitel avses med
a) ”gummi” eller ”plast” även vävnader och andra textilvaror som utvändigt
har ett för blotta ögat synligt överdrag eller synlig beläggning av gummi
eller plast; vid tillämpning av denna bestämmelse ska hänsyn inte tas till
eventuella färgförändringar,
b) ”läder” varor enligt nr 4107 och 4112–4114.
4. Om inte annat följer av anmärkning 3 ska följande regler gälla vid tillämpning
av detta kapitel:
a) Överdelen ska anses bestå av det material som utvändigt har den största
ytan; vid bedömningen ska ingen hänsyn tas till tillbehör eller förstärk
ningar, såsom ankelskydd, kantning, prydnader, spännen, stroppar, snör
hålsringar eller liknande detaljer.
b) Yttersulan ska anses bestå av det material som har den största ytan av den
del som har kontakt med marken; vid bedömningen ska inget avseende
fästas vid tillbehör eller förstärkningar, såsom broddar, dubbar, spikar,
skoskyddare eller liknande detaljer.
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Anmärkning till undernummer
1. Med skodon för sport eller idrott i nr 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 och
6404 11 avses endast
a) skodon som är utformade för att användas vid sport- eller idrottsutövning
och som är utrustade eller kan utrustas med broddar, stift, spikar, dubbar
e.d.,
b) skor som är avsedda för montering på skridskor eller rullskridskor samt
snowboardskor, skidskor, brottarskor, boxarskor och cykelskor.
Kompletterande anmärkning
1. Med förstärkningar i anmärkning 4 a förstås alla delar av material (t.ex. plast
eller läder) som täcker överdelens yttersida för att förstärka denna, oavsett
om delarna är fästa mot sulan. Efter avlägsnande av förstärkningarna ska det
synliga materialet fortfarande ha karaktär av överdel och inte av foder, och
det ska med de ursprungliga fästanordningarna på plats utgöra ett tillräckligt
stöd för foten så att användaren ska kunna gå i skodonet.
Vid bedömning av överdelens materialsammansättning ska hänsyn tas till de
delar som är täckta av tillbehör eller förstärkningar.
2. Med anmärkning 4 b ska förstås att vid klassificeringen ska inget avseende
fästas vid ett eller flera lager av textilmaterial som inte har de utmärkande
egenskaper som vanligtvis krävs för normal användning av en yttersula (t.ex.
hållbarhet, styrka etc.).

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

17

pa

6401

Vattentäta skodon med yttersulor och överdelar av gummi
eller plast och hos vilka överdelarna varken är fästade vid
sulan eller hopfogade genom sömnad, nitning, spikning, skruv
ning, pluggning eller liknande förfarande:

6401 10 00

– Skodon med tåhätteförstärkning av metall

– Andra skodon:

6401 92

– – Med skaft som täcker ankeln men inte knät:

6401 92 10

– – – Med överdel av gummi

17

pa

6401 92 90

– – – Med överdel av plast

17

pa

6401 99 00

– – Andra

17

pa

6402

Andra skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller
plast:
– Skodon för sport eller idrott:

6402 12

– – Skidskor och snowboardskor:

6402 12 10

– – – Skidskor

17

pa

6402 12 90

– – – Snowboardskor

17

pa
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

16,9

pa

17

pa

17

pa

16,9

pa

17

pa

16,8

pa

6402 19 00

– – Andra slag

6402 20 00

– Skodon med överdel av remmar, fästade vid sulan genom

pluggning
– Andra skodon:

6402 91

– – Med skaft som täcker ankeln:

6402 91 10

– – – Med tåhätteförstärkning av metall

6402 91 90

– – – Andra

6402 99

– – Andra:

6402 99 05

– – – Med tåhätteförstärkning av metall
– – – Andra:

6402 99 10

– – – – Med överdel av gummi
– – – – Med överdel av plast:
– – – – – Skodon, vars främre överdel består av remmar eller har en

eller flera utskärningar:
6402 99 31

– – – – – – Med sammanlagd höjd av sula och klack över 3 cm

16,8

pa

6402 99 39

– – – – – – Andra

16,8

pa

6402 99 50

– – – – – Tofflor och andra inneskor

16,8

pa

16,8

pa

16,8

pa

– – – – – Andra slag, med längsta invändiga mått:

6402 99 91

– – – – – – Under 24 cm
– – – – – – 24 cm eller mer:

6402 99 93

– – – – – – – Skodon som inte kan identifieras som avsedda för her

rar eller damer
– – – – – – – Andra:

6402 99 96

– – – – – – – – För herrar

16,8

pa

6402 99 98

– – – – – – – – För damer

16,8

pa

6403

Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder
och med överdelar av läder:
– Skodon för sport eller idrott:

6403 12 00

– – Skidskor och snowboardskor

8

pa

6403 19 00

– – Andra slag

8

pa

6403 20 00

– Skodon med yttersulor av läder och överdelar bestående av

8

pa

läderband runt vristen och stortån
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

8

pa

8

pa

8

pa

6403 40 00

– Andra skodon, med tåhätteförstärkning av metall
– Andra skodon, med yttersulor av läder:

6403 51

– – Med skaft som täcker ankeln:

6403 51 05

– – – Med botten av trä, utan innersula
– – – Andra:
– – – – Med skaft som täcker ankeln men inte vaden, med längsta

invändiga mått:
6403 51 11

– – – – – Under 24 cm
– – – – – 24 cm eller mer:

6403 51 15

– – – – – – För herrar

8

pa

6403 51 19

– – – – – – För damer

8

pa

8

pa

– – – – Andra slag, med längsta invändiga mått:

6403 51 91

– – – – – Under 24 cm
– – – – – 24 cm eller mer:

6403 51 95

– – – – – – För herrar

8

pa

6403 51 99

– – – – – – För damer

8

pa

6403 59

– – Andra:

6403 59 05

– – – Med botten av trä, utan innersula

8

pa

5

pa

8

pa

– – – Andra:
– – – – Skodon, vars främre överdel består av remmar eller har en

eller flera utskärningar:
6403 59 11

– – – – – Med sammanlagd höjd av sula och klack över 3 cm
– – – – – Andra, med längsta invändiga mått:

6403 59 31

– – – – – – Under 24 cm
– – – – – – 24 cm eller mer:

6403 59 35

– – – – – – – För herrar

8

pa

6403 59 39

– – – – – – – För damer

8

pa

6403 59 50

– – – – Tofflor och andra inneskor

8

pa

8

pa

– – – – Andra slag, med längsta invändiga mått:

6403 59 91

– – – – – Under 24 cm
– – – – – 24 cm eller mer:

6403 59 95

– – – – – – För herrar

8

pa

6403 59 99

– – – – – – För damer

8

pa
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

8

pa

8

pa

8

pa

– Andra skodon:

6403 91

– – Med skaft som täcker ankeln:

6403 91 05

– – – Med botten av trä, utan innersula
– – – Andra:
– – – – Med skaft som täcker ankeln men inte vaden, med längsta

invändiga mått:
6403 91 11

– – – – – Under 24 cm
– – – – – 24 cm eller mer:

6403 91 13

– – – – – – Skodon som inte kan identifieras som avsedda för herrar

eller damer
– – – – – – Andra:

6403 91 16

– – – – – – – För herrar

8

pa

6403 91 18

– – – – – – – För damer

8

pa

8

pa

8

pa

– – – – Andra slag, med längsta invändiga mått:

6403 91 91

– – – – – Under 24 cm
– – – – – 24 cm eller mer:

6403 91 93

– – – – – – Skodon som inte kan identifieras som avsedda för herrar

eller damer
– – – – – – Andra:

6403 91 96

– – – – – – – För herrar

8

pa

6403 91 98

– – – – – – – För damer

5

pa

6403 99

– – Andra:

6403 99 05

– – – Med botten av trä, utan innersula

8

pa

8

pa

8

pa

8

pa

– – – Andra:
– – – – Skodon, vars främre överdel består av remmar eller har en

eller flera utskärningar:
6403 99 11

– – – – – Med sammanlagd höjd av sula och klack över 3 cm
– – – – – Andra, med längsta invändiga mått:

6403 99 31

– – – – – – Under 24 cm
– – – – – – 24 cm eller mer:

6403 99 33

– – – – – – – Skodon som inte kan identifieras som avsedda för her

rar eller damer
– – – – – – – Andra:

6403 99 36

– – – – – – – – För herrar

8

pa

6403 99 38

– – – – – – – – För damer

5

pa
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

– – – – Tofflor och andra inneskor

8

pa

8

pa

8

pa

6403 99 50

– – – – Andra slag, med längsta invändiga mått:

6403 99 91

– – – – – Under 24 cm
– – – – – 24 cm eller mer:

6403 99 93

– – – – – – Skodon som inte kan identifieras som avsedda för herrar

eller damer
– – – – – – Andra:

6403 99 96

– – – – – – – För herrar

8

pa

6403 99 98

– – – – – – – För damer

7

pa

6404

Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder
och med överdelar av textilmaterial:

16,9

pa

– Skodon med yttersulor av gummi eller plast:

6404 11 00

– – Skodon för sport eller idrott; tennisskor, basketbollskor,

gymnastikskor, träningsskor o.d.
6404 19

– – Andra:

6404 19 10

– – – Tofflor och andra inneskor

16,9

pa

6404 19 90

– – – Andra

16,9

pa

6404 20

– Skodon med yttersulor av läder eller konstläder:

6404 20 10

– – Tofflor och andra inneskor

17

pa

6404 20 90

– – Andra

17

pa

6405

Andra skodon:

6405 10 00

– Med överdelar av läder eller konstläder

3,5

pa

6405 20

– Med överdelar av textilmaterial:

6405 20 10

– – Med yttersulor av trä eller kork

3,5

pa

– – Med yttersulor av andra material:

6405 20 91

– – – Tofflor och andra inneskor

4

pa

6405 20 99

– – – Andra

4

pa

6405 90

– Andra slag:

6405 90 10

– – Med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder

17

pa

6405 90 90

– – Med yttersulor av annat material

4

pa
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

6406

Delar till skodon (inbegripet överdelar, även hopfogade med
andra sulor än yttersulor), lösa inläggssulor, hälinlägg o.d.;
damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till så
dana artiklar:

6406 10

– Överdelar och delar till överdelar, andra än styvnader:

6406 10 10

– – Av läder

3

—

6406 10 90

– – Av andra material

3

—

6406 20

– Yttersulor och klackar av gummi eller plast:

6406 20 10

– – Av gummi

3

—

6406 20 90

– – Av plast

3

—

6406 90

– Andra slag:

6406 90 30

– – Överdelar hopfogade med innersulor eller med andra delar av

3

pa

sulan, yttersulor undantagna
6406 90 50

– – Lösa inläggssulor och andra lösa tillbehör

3

—

6406 90 60

– – Yttersulor av läder eller konstläder

3

—

6406 90 90

– – Andra

3

—
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▼B
KAPITEL 65
HUVUDBONADER OCH DELAR TILL HUVUDBONADER
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte
a) begagnade huvudbonader enligt nr 6309,
b) huvudbonader av asbest (nr 6812),
c) dockhattar och andra leksakshattar samt karnevalsartiklar, enligt kapitel 95.
2. Nr 6502 omfattar inte hattstumpar som är tillverkade genom sömnad, andra än
sådana som tillverkats enbart genom enkel hopsyning i spiral av band eller
remsor.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Hattstumpar av filt, varken formpressade eller försedda med
brätte; plana eller cylindriska hattämnen (inbegripet upp
skurna hattämnen) av filt

2,7

p/st

Hattstumpar, flätade eller hopfogade av band eller remsor av
alla slags material, varken formpressade eller försedda med
brätte, foder eller garnering

Fri

p/st

Hattar och andra huvudbonader, flätade eller hopfogade av
band eller remsor av alla slags material, även ofodrade och
ogarnerade

Fri

p/st

5,7

p/st

6501 00 00

6502 00 00

[6503]
6504 00 00

6505 00

Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller tillverkade av
längdvara av spetsar, filt eller annan textilvara (dock inte av
band eller remsor), även ofodrade eller ogarnerade; hårnät av
alla slags material, även fodrade och garnerade:

6505 00 10

– Av hårfilt eller en blandning av hår- och ullfilt tillverkade av

hattstumpar eller plana hattämnen enligt nr 6501 00 00
– Andra slag:

6505 00 30

– – Skärmmössor

2,7

p/st

6505 00 90

– – Andra

2,7

—

6506

Andra huvudbonader, även ofodrade och ogarnerade:

6506 10

– Skyddshjälmar:

6506 10 10

– – Av plast

2,7

p/st

6506 10 80

– – Av annat material

2,7

p/st

2,7

p/st

5,7

p/st

– Andra slag:

6506 91 00

– – Av gummi eller plast

6506 99

– – Av annat material:

6506 99 10

– – – Av hårfilt eller en blandning av hår- och ullfilt tillverkade av

hattstumpar eller plana hattämnen enligt nr 6501 00 00
6506 99 90

– – – Andra slag

2,7

p/st

6507 00 00

Svettremmar, foder, skyddsöverdrag, hattstommar, hattställ
ningar, mösskärmar och hakremmar för huvudbonader

2,7

—
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▼B
KAPITEL 66
PARAPLYER, PARASOLLER, PROMENADKÄPPAR, SITTKÄPPAR,
PISKOR OCH RIDSPÖN SAMT DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte
a) promenadkäppar o.d. med gradering för mätning (nr 9017),
b) promenadkäppar med skjutvapen eller stilett, förtyngda käppar för använd
ning som slagvapen o.d. (kapitel 93),
c) artiklar enligt kapitel 95 (t.ex. leksaksparaplyer och leksaksparasoller).
2. Nr 6603 omfattar inte delar, beslag och tillbehör av textilmaterial och inte
heller, oavsett materialet, övertyg, tofsar, remmar, paraplyfodral o.d. Sådana
varor ska klassificeras för sig och ska inte behandlas som delar till sådana
artiklar, även om de föreligger tillsammans med artiklar enligt nr 6601 eller
6602 men inte är anbringade på artiklarna.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4,7

p/st

4,7

p/st

6601

Paraplyer och parasoller (inbegripet käpparaplyer, trädgårds
parasoller och liknande parasoller):

6601 10 00

– Trädgårdsparasoller och liknande parasoller
– Andra slag:

6601 91 00

– – Med hopskjutbart skaft

6601 99

– – Andra:

6601 99 20

– – – Av textilvävnader

4,7

p/st

6601 99 90

– – – Andra

4,7

p/st

6602 00 00

Promenadkäppar, sittkäppar, piskor, ridspön o.d.

2,7

—

6603

Delar, beslag och tillbehör till artiklar enligt nr 6601 och 6602:

6603 20 00

– Paraplyställningar, även monterade på skaft eller käppar

5,2

—

6603 90

– Andra:

6603 90 10

– – Handtag och knoppar

2,7

—

6603 90 90

– – Andra

5

—
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KAPITEL 67
BEARBETADE FJÄDRAR OCH DUN SAMT VAROR TILLVERKADE
AV FJÄDRAR ELLER DUN; KONSTGJORDA BLOMMOR; VAROR
AV MÄNNISKOHÅR
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte
a) filterduk av människohår (nr 5911),
b) blommotiv av spetsar, broderier eller annan textilvara (avdelning XI),
c) skodon (kapitel 64),
d) huvudbonander och hårnät (kapitel 65),
e) leksaker, sportartiklar och karnevalsartiklar (kapitel 95),
f) dammvippor och pudervippor av fjädrar samt handsiktar av hår (kapitel
96).
2. Nr 6701 omfattar inte
a) varor i vilka fjädrar eller dun ingår endast som stoppning (t.ex. sängkläder
enligt nr 9404),
b) kläder och tillbehör till kläder i vilka fjäder eller dun endast utgör besätt
ning eller stoppning,
c) konstgjorda blommor eller blad samt delar till sådana varor, eller andra
varor enligt nr 6702.
3. Nr 6702 omfattar inte
a) varor av glas (kapitel 70),
b) konstgjorda blommor, blad eller frukter av keramiskt material, sten, metall,
trä eller annat material, som är framställda i ett stycke genom gjutning,
smidning, snidning, prägling eller annat förfarande eller består av delar
som är sammanfogade på annat sätt än genom bindning, klistring, inpass
ning eller liknande metoder.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar
eller dun, fjädrar, delar av fjädrar, dun samt varor av dessa
produkter (andra än varor enligt nr 0505 samt bearbetade
spolar och skaft)

2,7

—

6701 00 00

6702

Konstgjorda blommor, blad och frukter samt delar till sådana
varor; artiklar tillverkade av konstgjorda blommor, blad eller
frukter:

6702 10 00

– Av plast

4,7

—

6702 90 00

– Av annat material

4,7

—

6703 00 00

Människohår, rotvänt, tunnat, blekt eller på annat sätt bearbe
tat; ull, andra djurhår och andra textilmaterial, bearbetade för
användning vid tillverkning av peruker o.d.

1,7

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

6704

Peruker, lösskägg, lösa ögonbryn och ögonfransar, lösflätor
o.d., av människohår, djurhår eller textilmaterial; varor av
människohår, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
– Av syntetiskt textilmaterial:

6704 11 00

– – Hela peruker

2,2

—

6704 19 00

– – Andra

2,2

—

6704 20 00

– Av människohår

2,2

—

6704 90 00

– Av annat material

2,2

—
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▼B
AVDELNING XIII
VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER
LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH
GLASVAROR
KAPITEL 68
VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER
LIKNANDE MATERIAL
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte
a) varor enligt kapitel 25,
b) belagt, bestruket, impregnerat eller överdraget papper och papp enligt nr
4810 och 4811 (t.ex. papper och papp belagt med glimmerpulver eller
grafit eller behandlat med bitumen eller asfalt),
c) överdragna, impregnerade eller belagda dukvaror av textilmaterial enligt
kapitlen 56 och 59 (t.ex. vävnad som är överdragen eller belagd med
glimmerpulver eller behandlad med bitumen eller asfalt),
d) artiklar enligt kapitel 71,
e) verktyg och delar till verktyg, enligt kapitel 82,
f) litografiska stenar enligt nr 8442,
g) elektriska isolatorer (nr 8546) samt elektriska isolerdetaljer enligt nr 8547,
h) sliptrissor för dentalbruk (nr 9018),
ij) artiklar enligt kapitel 91 (t.ex. ur och urfoder),
k) artiklar enligt kapitel 94 (t.ex. möbler, belysningsarmatur och andra be
lysningsartiklar samt monterade eller monteringsfärdiga byggnader),
l) artiklar enligt kapitel 95 (t.ex. leksaker, spel och sportartiklar),
m) varor enligt nr 9602 av material uppräknade i anmärkning 2 b till kapitel
96, samt varor enligt nr 9606 (t.ex. knappar), nr 9609 (t.ex. grifflar), nr
9610 (t.ex. skrivtavlor) och nr 9620 (enbens-, tvåbens- och trebensstativ
och liknande artiklar),
n) artiklar enligt kapitel 97 (t.ex. konstverk).
2. Med bearbetad monument- eller byggnadssten i nr 6802 avses inte bara de
stenarter som omfattas av nr 2515 och 2516 utan också all annan naturlig sten
(t.ex. kvartsit, flinta, dolomit och steatit) som är utarbetad på liknande sätt,
med undantag av skiffer.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Gatsten, kantsten och trottoarsten av naturlig sten (utom skif
fer)

Fri

—

6801 00 00
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

6802

Bearbetad monument- eller byggnadssten (utom skiffer) samt
varor av sådan sten, andra än varor enligt nr 6801; mosaik
bitar o.d. av naturlig sten (inbegripet skiffer), även på under
lag; konstfärgade korn, skärvor och pulver av naturlig sten
(inbegripet skiffer):

6802 10 00

– Plattor, kuber och liknande artiklar, även av annan form än

kvadratisk eller rektangulär, vilkas största yta kan inneslutas
i en kvadrat med en sidlängd av mindre än 7 cm; konstfär
gade korn, skärvor och pulver
– Annan monument- eller byggnadssten samt varor av sådan

sten, enkelt huggna eller sågade, med plan eller jämn yta:
6802 21 00

– – Marmor, travertin och alabaster

1,7

—

6802 23 00

– – Granit

1,7

—

6802 29 00

– – Annan sten

1,7

—

– Andra slag:

6802 91 00

– – Marmor, travertin och alabaster

1,7

—

6802 92 00

– – Annan kalksten

1,7

—

6802 93

– – Granit:

6802 93 10

– – – Polerad, dekorerad eller på annat sätt bearbetad, men utan

Fri

—

1,7

—

Fri

—

1,7

—

bildhuggararbete, med en nettovikt av 10 kg eller mer
6802 93 90

– – – Andra

6802 99

– – Annan sten:

6802 99 10

– – – Polerad, dekorerad eller på annat sätt bearbetad, men utan

bildhuggararbete, med en nettovikt av 10 kg eller mer
6802 99 90

– – – Andra

6803 00

Bearbetad skiffer och varor av skiffer eller agglomererad skif
fer:

6803 00 10

– Tak- och väggskiffer

1,7

—

6803 00 90

– Andra

1,7

—

6804

Kvarnstenar, slipstenar, slipskivor o.d., utan ställning, för mal
ning, slipning, skärpning, polering, riktning eller skärning,
handverktyg för skärpning eller polering samt delar till så
dana varor, av naturlig sten, av agglomererade naturliga eller
konstgjorda slipmedel eller av keramiskt material, även med
delar av andra material:

6804 10 00

– Kvarnstenar, defibrörstenar o.d.

Fri

—

– Andra artiklar, utom handverktyg:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

1,7

—

6804 21 00

– – Av agglomererad naturlig eller syntetisk diamant

6804 22

– – Av andra agglomererade slipmedel eller av keramiskt ma

terial:
– – – Av konstgjorda slipmedel med bindemedel:
– – – – Av konstharts:

6804 22 12

– – – – – Inte förstärkt

Fri

—

6804 22 18

– – – – – Förstärkt

Fri

—

6804 22 30

– – – – Av keramiskt material eller av silikater

Fri

—

6804 22 50

– – – – Av annat material

Fri

—

6804 22 90

– – – Andra

Fri

—

6804 23 00

– – Av naturlig sten

Fri

—

6804 30 00

– Handverktyg för skärpning eller polering

Fri

—

6805

Naturliga eller konstgjorda slipmedel i form av pulver eller
korn, på underlag av textilmaterial, papper, papp eller annat
material, även tillskuret, sytt eller på annat sätt utformat:

6805 10 00

– På underlag av enbart textilvävnad

1,7

—

6805 20 00

– På underlag av enbart papper eller papp

1,7

—

6805 30 00

– På underlag av annat material

1,7

—

6806

Slaggull, stenull och liknande mineralull; expanderad vermi
kulit, expanderade leror, skumslagg och liknande expanderade
mineraliska material; blandningar och varor av värmeisole
rande, ljudisolerande eller ljudadsorberande mineraliska ma
terial, andra än sådana som omfattas av nr 6811 eller 6812
eller kapitel 69:

6806 10 00

– Slaggull, stenull och liknande mineralull (även blandade med

Fri

—

varandra) i lös form eller i form av skivor eller rullar
6806 20

– Expanderad vermikulit, expanderade leror, skumslagg och

liknande expanderade mineraliska material (även blandade
med varandra):
6806 20 10

– – Expanderade leror

Fri

—

6806 20 90

– – Andra

Fri

—

6806 90 00

– Andra slag

Fri

—

6807

Varor av asfalt eller liknande material (t.ex. petroleumbitumen
eller stenkolstjärbeck):

6807 10 00

– I rullar

Fri

m2

6807 90 00

– Andra slag

Fri

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Plattor, skivor, block och liknande varor av vegetabiliska
fibrer, av halm eller av spån, flis eller annat avfall av trä,
agglomererade med cement, gips eller annat mineraliskt bin
demedel

1,7

—

6808 00 00

6809

Varor av gips eller av blandningar på basis av gips:
– Skivor, plattor och liknande varor, odekorerade:

6809 11 00

– – Överdragna eller förstärkta med enbart papper eller papp

1,7

m2

6809 19 00

– – Andra

1,7

m2

6809 90 00

– Andra slag

1,7

—

6810

Varor av cement, betong eller konstgjord sten, även armerade:

1,7

—

– Takpannor, golvplattor, väggplattor, trädgårdsplattor, murs

tenar och liknande varor:
6810 11

– – Block och murstenar för byggnader:

6810 11 10

– – – Av lättbetong (baserad på krossad pimsten, granulerad slagg

o.d.)
6810 11 90

– – – Andra slag

1,7

—

6810 19 00

– – Andra

1,7

—

1,7

—

1,7

—

1,7

—

– Andra varor:

6810 91 00

– – Monteringsfärdiga konstruktionsdetaljer för byggnads- el

ler anläggningsarbeten
6810 99 00

– – Andra

6811

Varor av asbestcement, cellulosacement e.d.:

6811 40 00

– Innehållande asbest
– Inte innehållande asbest:

6811 81 00

– – Korrugerade plattor

1,7

—

6811 82 00

– – Andra plattor, skivor och liknande varor

1,7

—

6811 89 00

– – Andra slag

1,7

—

6812

Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest eller
på basis av asbest och magnesiumkarbonat; varor av sådana
blandningar eller av asbest (t.ex. tråd, vävnader, kläder, hu
vudbonader, skodon och packningar), även med förstärkning,
andra än varor enligt nr 6811 och 6813:

6812 80

– Av krokidolit:

6812 80 10

– – Bearbetade fibrer; blandningar på basis av asbest eller på basis

1,7

—

av asbest och magnesiumkarbonat
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

3,7

—

3,7

—

6812 80 90

– – Andra slag
– Andra:

6812 91 00

– – Kläder och tillbehör till kläder samt skodon och huvud

bonader
6812 92 00

– – Papper, papp och filt

3,7

—

6812 93 00

– – Tätningar av hoppressade asbestfibrer, i ark eller rullar

3,7

—

6812 99

– – Andra slag:

6812 99 10

– – – Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest eller

1,7

—

3,7

—

2,7

—

på basis av asbest och magnesiumkarbonat
6812 99 90

– – – Andra

6813

Friktionsmaterial och varor av sådant material (t.ex. skivor,
rullar, remsor, segment, rondeller, brickor och klossar), omon
terade, för bromsar, kopplingar e.d., på basis av asbest, andra
mineraliska ämnen eller cellulosa, även i förening med textil
material eller annat material:

6813 20 00

– Innehållande asbest
– Inte innehållande asbest:

6813 81 00

– – Bromsbelägg och bromsklossar

2,7

—

6813 89 00

– – Andra slag

2,7

—

6814

Bearbetad glimmer och varor av glimmer, inbegripet agglome
rerad eller rekonstruerad glimmer, även på underlag av pap
per, papp eller annat material:

6814 10 00

– Plattor, skivor och remsor av agglomererad eller rekonstrue

1,7

—

1,7

—

rad glimmer, även på underlag
6814 90 00

– Andra slag

6815

Varor av sten eller andra mineraliska ämnen (inbegripet kol
fibrer, varor av kolfibrer och varor av torv), inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans:

6815 10

– Icke elektriska artiklar av grafit eller annat kol:

6815 10 10

– – Kolfibrer och varor av kolfibrer

Fri

—

6815 10 90

– – Andra

Fri

—

6815 20 00

– Varor av torv

Fri

—

– Andra varor:

6815 91 00

– – Innehållande magnesit, dolomit eller kromit

Fri

—

6815 99 00

– – Andra

Fri

—
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KAPITEL 69
KERAMISKA PRODUKTER
Anmärkningar
1. Detta kapitel ska endast tillämpas för keramiska produkter som bränts efter
formgivning. Nr 6904–6914 ska endast tillämpas för andra keramiska produk
ter än sådana som omfattas av nr 6901–6903.
2. Detta kapitel omfattar inte
a) produkter enligt nr 2844,
b) artiklar enligt nr 6804,
c) artiklar enligt kapitel 71 (t.ex. oäkta smycken),
d) kermeter enligt nr 8113,
e) artiklar enligt kapitel 82,
f) elektriska isolatorer (nr 8546) samt elektriska isolerdetaljer enligt nr 8547,
g) konstgjorda tänder (nr 9021),
h) artiklar enligt kapitel 91 (t.ex. ur och urfoder),
ij) artiklar enligt kapitel 94 (t.ex. möbler, belysningsarmatur och andra be
lysningsartiklar, samt monterade eller monteringsfärdiga byggnader),
k) artiklar enligt kapitel 95 (t.ex. leksaker, spel och sportartiklar),
l) artiklar enligt nr 9606 (t.ex. knappar) och nr 9614 (t.ex. rökpipor),
m) artiklar enligt kapitel 97 (t.ex. konstverk).

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

2

—

2

—

2

—

I. VAROR AV KISELDIOXIDHALTIGA FOSSILMJÖL
ELLER AV LIKNANDE KISELDIOXIDHALTIGA JORD
ARTER SAMT ELDFASTA PRODUKTER

6901 00 00

Murstenar, block, plattor och andra keramiska varor av kisel
dioxidhaltiga fossilmjöl (t.ex. kiselgur, trippel eller diatomit)
eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter

6902

Eldfasta murstenar, block, plattor och liknande eldfasta kera
miska byggvaror, andra än sådana som består av kiseldiox
idhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jord
arter:

6902 10 00

– Innehållande, var för sig eller tillsammans, mer än 50 vikt

procent av grundämnena Mg, Ca eller Cr, uttryckt som
MgO, CaO respektive Cr2O3

6902 20

– Innehållande

mer än 50 viktprocent av aluminiumoxid
(Al2O3), av kiseldioxid (SiO2) eller av någon blandning eller
förening av dessa produkter:

6902 20 10

– – Innehållande minst 93 viktprocent kiseldioxid (SiO2)
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

2

—

– – Andra:

6902 20 91

– – – Innehållande mer än 7 men mindre än 45 viktprocent alumi

niumoxid (Al2O3)
6902 20 99

– – – Andra

2

—

6902 90 00

– Andra slag

2

—

6903

Andra eldfasta keramiska varor (t.ex. retorter, deglar, mufflar,
munstycken, stoppare, stöd, skålar, rör, hylsor och stänger),
andra än sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl
eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter:

6903 10 00

– Innehållande mer än 50 viktprocent grafit eller annat slag av

5

—

5

—

5

—

5

—

5

—

kol eller någon blandning av dessa produkter
6903 20

– Innehållande

mer än 50 viktprocent av aluminiumoxid
(Al2O3) i eller av någon blandning eller förening av alumi
niumoxid och kiseldioxid (SiO2):

6903 20 10

– – Innehållande mindre än 45 viktprocent aluminiumoxid (Al2O3)

6903 20 90

– – Innehållande

45 viktprocent eller mer av aluminiumoxid

(Al2O3)
6903 90

– Andra slag:

6903 90 10

– – Innehållande mer än 25 men högst 50 viktprocent av grafit eller

andra former av kol eller av en blandning av dessa produkter
6903 90 90

– – Andra

II. ANDRA KERAMISKA PRODUKTER

6904

Murtegel, bjälklagstegel, håltegel o.d., av keramiskt material:

6904 10 00

– Murtegel

2

p/st

6904 90 00

– Andra slag

2

—

6905

Takpannor, skorstenspipor, rökhuvar, skorstensfoder, bygg
nadsornament och andra byggvaror, av keramiskt material:

6905 10 00

– Takpannor

Fri

p/st

6905 90 00

– Andra slag

Fri

—

6906 00 00

Ledningsrör, rännor och rördelar, av keramiskt material

Fri

—

6907

”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för elds
täder samt väggplattor, av keramiskt material; mosaikbitar
o.d., av keramiskt material, även på underlag; lister, kantoch sockelplattor o.d., av keramiskt material:
– ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för

eldstäder samt väggplattor, andra än sådana enligt nr
6907 30 och 6907 40:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

5

m2

5

m2

5

m2

6907 21 00

– – Med en vattenabsorptionskoefficient på högst 0,5 viktpro

cent
6907 22 00

– – Med en vattenabsorptionskoefficient större än 0,5 viktpro

cent men högst 10 viktprocent
6907 23 00

– – Med en vattenabsorptionskoefficient större än 10 viktpro

cent
6907 30 00

– Mosaikbitar och liknande, andra än sådana enligt nr 6907 40

5

m2

6907 40 00

– Lister, kant- och sockelplattor o.d., av keramiskt material

5

m2

5

—

skalan

5

—

6909 19 00

– – Andra

5

—

6909 90 00

– Andra slag

5

—

6910

Diskhoar, tvättställ, pelare till tvättställ, badkar, bidéer, wcstolar, spolcisterner, urinaler och liknande sanitetsartiklar för
installation, av keramiskt material:

6910 10 00

– Av porslin

7

—

6910 90 00

– Andra slag

7

—

6911

Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalett
artiklar, av porslin:

6911 10 00

– Bords- och köksartiklar

12

—

6911 90 00

– Andra slag

12

—

6912 00

Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalett
artiklar, av andra keramiska material än porslin:

5

—

5,5

—

[6908]
6909

Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tek
niskt bruk, av keramiskt material; hoar, kar och liknande
behållare av keramiskt material, av sådana slag som används
inom lantbruket; krukor, burkar och liknande artiklar av ke
ramiskt material, av sådana slag som används för transport
eller förpackning av varor:
– Laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tek

niskt bruk:
6909 11 00

– – Av porslin

6909 12 00

– – Artiklar vars hårdhetsgrad motsvarar minst 9 på Mohs

– Bords- och köksartiklar:

6912 00 21

– – Av vanligt lergods

6912 00 23

– – Stengods

6912 00 25

– – Fajans eller keramik

9

—

6912 00 29

– – Av annat material

7

—

5

—

– Andra slag:

6912 00 81

– – Av vanligt lergods
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Extra mängden
het

1

2

3

4

5,5

—

6912 00 83

– – Stengods

6912 00 85

– – Fajans eller keramik

9

—

6912 00 89

– – Av annat material

7

—

6913

Statyetter och andra prydnadsföremål av keramiskt material:

6913 10 00

– Av porslin

6

—

6913 90

– Andra slag:

6913 90 10

– – Av vanligt lergods

3,5

—

– – Andra:

6913 90 93

– – – Fajans eller keramik

6

—

6913 90 98

– – – Andra

6

—

6914

Andra varor av keramiskt material:

6914 10 00

– Av porslin

5

—

6914 90 00

– Andra slag

3

—
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KAPITEL 70
GLAS OCH GLASVAROR
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte
a) varor enligt nr 3207 (t.ex. icke frittad emalj- och glasyrmassa, fritta samt
annat glas i form av pulver, korn eller flingor),
b) artiklar enligt kapitel 71 (t.ex. oäkta smycken),
c) optiska fiberkablar enligt nr 8544, elektriska isolatorer (nr 8546) samt
elektriska isolerdetaljer enligt nr 8547,
d) optiska fibrer, optiskt bearbetade optiska element, injektionssprutor, konst
gjorda ögon, termometrar, barometrar, areometrar och andra artiklar enligt
kapitel 90,
e) belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, ljusskyltar, namnplåtar
med belysning och andra liknande artiklar med varaktigt monterad ljus
källa samt delar till sådana artiklar, enligt nr 9405,
f) leksaker, spel, sportartiklar, julgransprydnader och andra artiklar enligt
kapitel 95 (med undantag av ögon av glas utan mekanism för dockor eller
för andra artiklar enligt kapitel 95),
g) knappar, termoflaskor med ytterhölje, rafräschissörer och andra artiklar
enligt kapitel 96.
2. För tillämpning av nr 7003, 7004 och 7005 gäller följande:
a) Glas anses inte som bearbetat på grund av någon bearbetning som skett
före glödgning.
b) Nedskärning till viss form påverkar inte klassificeringen av planglas.
c) Med ”absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt” förstås en
mikroskopiskt tunn beläggning av metall eller av någon kemisk förening
(t.ex. någon metalloxid) vilken absorberar exempelvis infrarött ljus eller
förbättrar glasets reflekterande egenskaper utan att glaset därigenom för
lorar sin genomsynlighet eller genomskinlighet eller förhindrar ljus att
reflekteras på glasets yta.
3. Varor som är nämnda i nr 7006 klassificeras enligt detta nummer även om de
har karaktär av färdiga artiklar.
4. Med glasull i nr 7019 förstås
a) mineralull med en halt av kiseldioxid (SiO2) av minst 60 viktprocent,
b) mineralull med en halt av kiseldioxid (SiO2) av mindre än 60 viktprocent
men med en halt av alkalioxid (K2O eller Na2O) av mer än 5 viktprocent
eller en halt av bortrioxid (B2O3) av mer än 2 viktprocent.
Mineralull som inte överensstämmer med någon av dessa beskrivningar klas
sificeras enligt nr 6806.
5. Med glas avses i hela tulltaxan också smält kvarts och annan smält kisel
dioxid.
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Anmärkning till undernummer
1. Vid tillämpning av nr 7013 22, 7013 33, 7013 41 och 7013 91 förstås med
blykristallglas endast glas som innehåller minst 24 viktprocent blymonoxid
(PbO).

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

3

—

Fri

—

3

—

7001 00

Avfall och skrot av glas; glasmassa:

7001 00 10

– Avfall och skrot av glas
– Glasmassa:

7001 00 91

– – Optiskt glas

7001 00 99

– – Annan

7002

Glas i form av kulor (andra än mikropärlor o.d. enligt nr
7018), stänger, stavar eller rör, obearbetat:

7002 10 00

– Kulor

7002 20

– Stänger och stavar:

7002 20 10

– – Av optiskt glas

3

—

7002 20 90

– – Andra

3

—

3

—

3

—

3

—

3

m2

3

m2

3,8 MIN 0,6 €/
100 kg/br

m2

3

m2

3,8 MIN 0,6 €/
100 kg/br

m2

– Rör:

7002 31 00

– – Av smält kvarts eller annan smält kiseldioxid

7002 32 00

– – Av annat glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst

5 × 10–6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0 °C–
300 °C

7002 39 00

– – Andra

7003

Gjutet eller valsat planglas och profilglas, även försett med ett
absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men
inte bearbetat på annat sätt:
– Planglas utan trådinlägg:

7003 12

– – Genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller under

fång eller med ett absorberande, reflekterande eller ickereflekterande skikt:
7003 12 10

– – – Av optiskt glas
– – – Annat glas:

7003 12 91

– – – – Med ett icke-reflekterande skikt

7003 12 99

– – – – Annat

7003 19

– – Annat:

7003 19 10

– – – Av optiskt glas

7003 19 90

– – – Annat
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

3,8 MIN 0,4 €/
100 kg/br

m2

3

—

3

m2

3

m2

4,4 MIN 0,4 €/
100 kg/br

m2

3

m2

4,4 MIN 0,4 €/
100 kg/br

m2

3

m2

7003 20 00

– Planglas med trådinlägg (trådglas)

7003 30 00

– Profilglas

7004

Draget eller blåst planglas, även försett med ett absorberande,
reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat
på annat sätt:

7004 20

– Glas, genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller un

derfång eller med ett absorberande, reflekterande eller ickereflekterande skikt:
7004 20 10

– – Optiskt glas
– – Annat:

7004 20 91

– – – Med ett icke-reflekterande skikt

7004 20 99

– – – Annat

7004 90

– Annat planglas:

7004 90 10

– – Optiskt glas

7004 90 80

– – Annat

7005

Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, även försett med
ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt,
men inte bearbetat på annat sätt:

7005 10

– Glas utan trådinlägg, med ett absorberande, reflekterande

eller icke-reflekterande skikt:
7005 10 05

– – Med ett icke-reflekterande skikt
– – Andra, med en tjocklek av:

7005 10 25

– – – Högst 3,5 mm

2

m2

7005 10 30

– – – Mer än 3,5 mm men högst 4,5 mm

2

m2

7005 10 80

– – – Mer än 4,5 mm

2

m2

– Annat glas utan trådinlägg:

7005 21

– – Genomfärgat, opaliserat, försett med överfång eller under

fång eller enbart ytslipat:
7005 21 25

– – – Med en tjocklek av högst 3,5 mm

2

m2

7005 21 30

– – – Med en tjocklek av mer än 3,5 mm men högst 4,5 mm

2

m2

7005 21 80

– – – Med en tjocklek av mer än 4,5 mm

2

m2

7005 29

– – Annat:

7005 29 25

– – – Med en tjocklek av högst 3,5 mm

2

m2

7005 29 35

– – – Med en tjocklek av mer än 3,5 mm men högst 4,5 mm

2

m2
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Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

7005 29 80

– – – Med en tjocklek av mer än 4,5 mm

2

m2

7005 30 00

– Glas med trådinlägg (trådglas)

2

m2

7006 00

Glas enligt nr 7003, 7004 eller 7005, böjt, bearbetat på kan
terna, graverat, borrat, emaljerat eller på annat sätt bearbetat,
men inte inramat och inte i förening med annat material:

7006 00 10

– Optiskt glas

3

—

7006 00 90

– Annat

3

—

7007

Säkerhetsglas bestående av härdat eller laminerat glas:

3

—

3

—

3

m2

3

m2

3

m2

3

—

– Härdat säkerhetsglas:

7007 11

– – Av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för

montering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg:
7007 11 10

– – – Av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för mon

tering i motorfordon
7007 11 90

– – – Annat

7007 19

– – Andra:

7007 19 10

– – – Emaljerat

7007 19 20

– – – Genomfärgat, opaliserat, även försett med överfång eller un

derfång eller med absorberande eller reflekterande skikt
7007 19 80

– – – Annat
– Laminerat säkerhetsglas:

7007 21

– – Av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för

montering i fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg:
7007 21 20

– – – Av sådan storlek och form som gör glaset lämpligt för mon

tering i motorfordon
7007 21 80

– – – Andra

3

—

7007 29 00

– – Andra

3

m2

7008 00

Flerväggiga isolerrutor av glas:

7008 00 20

– Genomfärgat, opaliserat, även försett med överfång eller under

3

m2

3

m2

3

m2

fång eller med ett absorberande eller reflekterande skikt
– Andra:

7008 00 81

– – Av två glasrutor tillslutna runt kanterna mot en lufttät fog och

åtskilda av ett lager luft, annan gas eller vakuum
7008 00 89

– – Andra

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 519
▼B
KN-nr

Varuslag
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Extra mängden
het

1

2

3

4

4

p/st

7009

Speglar av glas, inbegripet backspeglar, även inramade:

7009 10 00

– Backspeglar för fordon
– Andra slag:

7009 91 00

– – Oinramade

4

—

7009 92 00

– – Inramade

4

—

7010

Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra
behållare av glas, av sådana slag som används för transport
eller förpackning av varor; konserveringsburkar av glas;
proppar, lock och andra tillslutningsanordningar av glas:

7010 10 00

– Ampuller

3

p/st

7010 20 00

– Proppar, lock och andra tillslutningsanordningar

5

—

7010 90

– Andra:

7010 90 10

– – Konserveringsburkar (steriliseringsburkar)

5

p/st

5

p/st

5

p/st

– – Andra:

7010 90 21

– – – Tillverkade av glasrör
– – – Andra, med en nominell rymd av:

7010 90 31

– – – – Av minst 2,5 l
– – – – Av mindre än 2,5 l:
– – – – – För drycker och livsmedel:
– – – – – – Flaskor:
– – – – – – – Av ofärgat glas, med en nominell rymd av:

7010 90 41

– – – – – – – – Minst 1 l

5

p/st

7010 90 43

– – – – – – – – Mer än 0,33 l men mindre än 1 l

5

p/st

7010 90 45

– – – – – – – – Minst 0,15 l men högst 0,33 l

5

p/st

7010 90 47

– – – – – – – – Mindre än 0,15 l

5

p/st

– – – – – – – Av färgat glas, med en nominell rymd av:

7010 90 51

– – – – – – – – Minst 1 l

5

p/st

7010 90 53

– – – – – – – – Mer än 0,33 l men mindre än 1 l

5

p/st

7010 90 55

– – – – – – – – Minst 0,15 l men högst 0,33 l

5

p/st

7010 90 57

– – – – – – – – Mindre än 0,15 l

5

p/st

– – – – – – Andra, med en nominell rymd av:

7010 90 61

– – – – – – – Minst 0,25 l

5

p/st

7010 90 67

– – – – – – – Av mindre än 0,25 l

5

p/st
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Extra mängden
het

1

2

3

4

– – – – – För farmaceutiska produkter med en nominell rymd av:

7010 90 71

– – – – – – Mer än 0,055 l

5

p/st

7010 90 79

– – – – – – Högst 0,055 l

5

p/st

– – – – – För andra produkter:

7010 90 91

– – – – – – Av ofärgat glas

5

p/st

7010 90 99

– – – – – – Av färgat glas

5

p/st

7011

Öppna glashöljen (inbegripet kolvar och rör) till elektriska
lampor, katodstrålerör e.d. samt delar av glas till sådana höl
jen, inte försedda med påmonterade detaljer:

7011 10 00

– Till elektriska lampor

4

—

7011 20 00

– Till katodstrålerör

4

—

7011 90 00

– Andra slag

4

—

11

p/st

[7012]
7013

Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-,
toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus
eller för liknande ändamål (andra än sådana som omfattas
av nr 7010 eller 7018):

7013 10 00

– Varor av glaskeramiskt material
– Dricksglas på fot, andra än sådana av glaskeramiskt mate

rial:
7013 22

– – Av blykristallglas:

7013 22 10

– – – Framställda för hand

11

p/st

7013 22 90

– – – Maskinellt framställda

11

p/st

7013 28

– – Andra:

7013 28 10

– – – Framställda för hand

11

p/st

7013 28 90

– – – Maskinellt framställda

11

p/st

– Andra dricksglas, andra än sådana av glaskeramiskt materi

al:
7013 33

– – Av blykristallglas:
– – – Framställda för hand:

7013 33 11

– – – – Slipade eller dekorerade på annat sätt

11

p/st

7013 33 19

– – – – Andra

11

p/st

– – – Maskinellt framställda:

7013 33 91

– – – – Slipade eller dekorerade på annat sätt

11

p/st

7013 33 99

– – – – Andra

11

p/st

7013 37

– – Andra:

7013 37 10

– – – Av härdat glas

11

p/st

– – – Andra:
– – – – Framställda för hand:
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Extra mängden
het

1

2

3

4

7013 37 51

– – – – – Slipade eller dekorerade på annat sätt

11

p/st

7013 37 59

– – – – – Andra

11

p/st

– – – – Maskinellt framställda:

7013 37 91

– – – – – Slipade eller dekorerade på annat sätt

11

p/st

7013 37 99

– – – – – Andra

11

p/st

– Glasvaror av sådana slag som används som bordsartiklar

(andra än dricksglas) eller köksartiklar, andra än sådana
av glaskeramiskt material:
7013 41

– – Av blykristallglas:

7013 41 10

– – – Framställda för hand

11

p/st

7013 41 90

– – – Maskinellt framställda

11

p/st

7013 42 00

– – Av glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 5 ×

11

p/st

11

p/st

10–6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0 °C–300 °C

7013 49

– – Andra:

7013 49 10

– – – Av härdat glas
– – – Andra:

7013 49 91

– – – – Framställda för hand

11

p/st

7013 49 99

– – – – Mekaniskt framställda

11

p/st

– Andra glasvaror:

7013 91

– – Av blykristallglas:

7013 91 10

– – – Framställda för hand

11

p/st

7013 91 90

– – – Maskinellt framställda

11

p/st

7013 99 00

– – Andra

11

p/st

7014 00 00

Glasvaror för signaleringsändamål samt optiska element av
glas (andra än sådana som omfattas av nr 7015), inte optiskt
bearbetade

3

—

7015

Urglas och liknande glas, glas för icke synkorrigerande eller
synkorrigerande glasögon, böjda, kupiga eller formade på lik
nande sätt, inte optiskt bearbetade; ihåliga glasglober och seg
ment av glasglober för tillverkning av sådana glas:

7015 10 00

– Glas för synkorrigerande glasögon

3

—

7015 90 00

– Andra slag

3

—

7016

Block, plattor, murstenar och andra artiklar av pressat eller
formgjutet glas, även med trådinlägg, av sådana slag som an
vänds i byggnader eller andra konstruktioner; glastärningar
och andra små glasbitar, även på underlag, för mosaikarbeten
eller liknande dekorativa ändamål; så kallade blyinfattade ru
tor o.d., av glas; cellglas i form av block, plattor, skivor, iso
lermantlar e.d.:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

8

—

3

m2

3 MIN 1,2 €/
100 kg/br

—

3 MIN 1,2 €/
100 kg/br

—

3

—

3

—

3

—

Fri

—

7

—

Fri

—

Fri

—

3

—

3 (1)

—

3

—

7016 10 00

– Glastärningar och andra små glasbitar, även på underlag,

för mosaikarbeten eller liknande dekorativa ändamål
7016 90

– Andra slag:

7016 90 10

– – Så kallade blyinfattade rutor o.d.

7016 90 40

– – Block och murstenar, av sådana slag som används i byggnader

eller andra konstruktioner
7016 90 70

– – Andra

7017

Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artik
lar av glas, även graderade eller kalibrerade:

7017 10 00

– Av smält kvarts eller annan smält kiseldioxid

7017 20 00

– Av annat glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst

5 × 10–6 per grad Kelvin inom temperaturområdet 0 °C–
300 °C

7017 90 00

– Andra slag

7018

Glaspärlor, imitationer av naturpärlor, imitationer av ädels
tenar eller halvädelstenar och liknande smärre artiklar av
glas samt varor tillverkade av sådana artiklar, andra än oäkta
smycken; ögon av glas, andra än proteser; statyetter och an
dra prydnadsföremål av glas, framställda genom så kallat
lamparbete, andra än oäkta smycken; mikropärlor o.d. av
glas med en diameter av högst 1 mm:

7018 10

– Glaspärlor, imitationer av naturpärlor, imitationer av ädels

tenar eller halvädelstenar och liknande smärre artiklar av
glas:
– – Glaspärlor:

7018 10 11

– – – Slipade och mekaniskt polerade

7018 10 19

– – – Andra

7018 10 30

– – Imitationer av naturpärlor
– – Imitationer av ädel- och halvädelstenar:

7018 10 51

– – – Slipade och mekaniskt polerade

7018 10 59

– – – Andra

7018 10 90

– – Andra

7018 20 00

– Mikropärlor o.d. av glas med en diameter av högst 1 mm

7018 90

– Andra slag:

7018 90 10

– – Ögon av glas; smärre artiklar av glas

3

—

7018 90 90

– – Andra

6

—

(1) WTO-tullkvoter.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

7019

Glasfibrer (inbegripet glasull) och varor av glasfibrer (t.ex.
garn och vävnader):
– Förgarn (slivers), roving och andra fiberknippen, även hugg

na; garn:
7019 11 00

– – Huggna fibrer i längder om högst 50 mm

7

—

7019 12 00

– – Roving

7

—

7019 19

– – Andra:

7019 19 10

– – – Av filament

7

—

7019 19 90

– – – Av stapelfibrer

7

—

– Tunn duk, filt, mattor, skivor, plattor och liknande icke-

vävda produkter:
7019 31 00

– – Mattor

7

—

7019 32 00

– – Tunn duk

5

—

7019 39 00

– – Andra

5

—

7019 40 00

– Vävda material av roving

7

—

7

—

7

—

– Andra vävnader:

7019 51 00

– – Med en bredd av högst 30 cm

7019 52 00

– – Med en bredd av mer än 30 cm, tuskaft, med en vikt av

mindre än 250 g/m2, av vilka enkelgarnet har en längdvikt
av högst 136 tex

7019 59 00

– – Andra

7

—

7019 90 00

– Andra slag

7

—

7020 00

Andra varor av glas:

7020 00 05

– Reaktionsrör och hållare av kvarts konstruerade för att föras in i

Fri

—

diffusions- och oxidationsugnar för framställning av halvledar
material
– Glas till termosflaskor eller andra termoskärl:

7020 00 07

– – Inte färdigbearbetade

3

—

7020 00 08

– – Färdigbearbetade

6

—

3

—

3

—

3

—

– Andra:

7020 00 10

– – Av kvartsglas

7020 00 30

– – Av glas med en linjär utvidgningskoefficient av högst 5 × 10

per grad Kelvin inom temperaturområdet 0 °C–300 °C
7020 00 80

– – Andra varor

–6
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AVDELNING XIV
NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH
HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER OCH METALLER MED
PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA
PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT
KAPITEL 71
NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH
HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER OCH METALLER MED
PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA
PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT
Anmärkningar
1.

Om inte annat följer av anmärkning 1 a till avdelning VI eller av nedanstå
ende bestämmelser ska alla varor som helt eller delvis består
a) av naturpärlor eller odlade pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar (natur
liga, syntetiska eller rekonstruerade), eller
b) av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall, klassificeras
enligt detta kapitel.

2.

A) Nr 7113, 7114 och 7115 omfattar inte varor i vilka ädel metall eller
metall med plätering av ädel metall ingår endast som mindre väsentliga
beståndsdelar (t.ex. monogram, skoningar och kantbeslag) och anmärk
ning 1 b ska inte tillämpas för sådana varor.
B) Nr 7116 omfattar inte varor i vilka ädel metall eller metall med plätering
av ädel metall ingår (på annat sätt än som mindre väsentliga bestånds
delar).

3.

Detta kapitel omfattar inte
a) amalgamer av ädla metaller samt ädla metaller i kolloidal form (nr 2843),
b) sterila suturmaterial för kirurgiskt bruk, tandfyllningsmedel och andra
varor enligt kapitel 30,
c) varor enligt kapitel 32 (t.ex. lysterfärger),
d) katalysatorer utfällda på en bärsubstans (nr 3815),
e) sådana varor enligt nr 4202 och 4203 som avses i anmärkning 3 B till
kapitel 42,
f) varor enligt nr 4303 och 4304,
g) varor enligt avdelning XI (textilvaror),
h) skodon, huvudbonader och andra artiklar enligt kapitlen 64 och 65,
ij) paraplyer, promenadkäppar och andra artiklar enligt kapitel 66,
k) slipskivor och liknande artiklar enligt nr 6804, 6805 och kapitel 82, som
innehåller stoft eller pulver av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga
eller syntetiska); artiklar enligt kapitel 82 med verksam del av ädelstenar
eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade); maskiner,
apparater och elektrisk materiel samt delar till sådana produkter, enligt
avdelning XVI. Artiklar och delar till artiklar som helt består av ädels
tenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade) ska
dock klassificeras enligt kapitel 71 med undantag av omonterade bearbe
tade safirer och diamanter för stift till grammofoner eller för gravernålar
till apparater för ljudinspelning (nr 8522),
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l) artiklar enligt kapitlen 90, 91 och 92 (vetenskapliga instrument, ur och
musikinstrument),
m) vapen och delar till vapen (kapitel 93),
n) artiklar enligt anmärkning 2 till kapitel 95,
o) artiklar som klassificeras enligt kapitel 96 med tillämpning av anmärk
ning 4 till detta kapitel,
p) originalskulpturer (nr 9703), föremål för samlingar (nr 9705) samt an
tikviteter med en ålder av över 100 år (nr 9706), andra än naturpärlor
och odlade pärlor samt ädelstenar och halvädelstenar.
4.

A) Med ädla metaller förstås silver, guld och platina.
B) Med platina förstås platina, iridium, osmium, palladium, rodium och
rutenium.
C) Med ädelstenar och halvädelstenar avses inte något av de ämnen som är
omnämnda i anmärkning 2 b till kapitel 96.

5.

För tillämpning av detta kapitel gäller att en legering (inbegripet en sintrad
blandning eller en intermetallisk förening) som innehåller en eller flera ädla
metaller ska klassificeras som en legering av ädel metall om någon ädel
metall ingår i legeringen med minst 2 viktprocent. Legeringar av ädla me
taller ska klassificeras enligt följande regler:
a) En legering som innehåller minst 2 viktprocent platina ska klassificeras
som platinalegering.
b) En legering som innehåller minst 2 viktprocent guld men ingen eller
mindre än 2 viktprocent platina ska klassificeras som guldlegering.
c) Andra legeringar som innehåller minst 2 viktprocent silver ska klassifice
ras som silverlegeringar.

6.

Om inte annat föreskrivs ska omnämnanden i tulltaxan av ädla metaller eller
av någon viss ädel metall också avse legeringar som enligt anmärkning 5
ovan ska klassificeras som legeringar av ädla metaller eller av någon viss
ädel metall, men ska inte avse metall med plätering av ädel metall och inte
heller oädla metaller eller ickemetaller som är förgyllda, försilvrade eller
platinerade.

7.

Med metall med plätering av ädel metall förstås i hela tulltaxan metall som
på en eller flera ytor belagts med ädel metall genom lödning, svetsning,
varmvalsning eller liknande mekaniskt förfarande. Om inte annat föreskrivs
avses med detta uttryck också oädel metall med inläggningar av ädel metall.

8.

Om inte annat föreskrivs i anmärkning 1 A till avdelning VI, ska varor som
motsvarar en beskrivning i nr 7112 klassificeras under det numret och inte
under något annat nummer i tulltaxan.

9.

Med äkta smycken enligt nr 7113 förstås:
a) smärre artiklar till personlig prydnad (t.ex. ringar, armband, halsband,
broscher, örhängen, urkedjor, berlocker och andra hängsmycken, kravatt
nålar, manschettknappar och bröstknappar samt medaljer och märken,
även av religiös karaktär),
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b) artiklar för personligt bruk av sådana slag som normalt bärs exempelvis i
fickan eller handväskan eller på personen (t.ex. cigarr- eller cigarettetuier,
snus-, tablett- eller puderdosor, börsar av metallflätning samt radband).
Dessa artiklar får vara kombinerade eller besatta med t.ex. naturpärlor eller
odlade pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar, syntetiska eller rekonstruerade
ädelstenar eller halvädelstenar, sköldpadd, pärlemor, elfenben, naturlig eller
rekonstruerad bärnsten, gagat eller korall.
10. Med guld- och silversmedsvaror enligt nr 7114 avses bland annat prydnads
föremål, bords-, toalett- och rökbordsartiklar samt andra artiklar för hushållseller kontorsbruk eller för religiöst bruk.
11. Med oäkta smycken enligt nr 7117 förstås artiklar enligt anmärkning 9 a
ovan (dock med undantag av artiklar enligt nr 9606 samt kammar, hårs
pännen o.d. enligt nr 9615) men i vilka inte ingår naturpärlor eller odlade
pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstrue
rade) eller (bortsett från mindre väsentliga beståndsdelar) ädel metall eller
metall med plätering av ädel metall.
Anmärkningar till undernummer
1. Med pulver i nr 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 och 7110 41
förstås produkter varav minst 90 viktprocent passerar genom en sikt med en
maskvidd av 0,5 mm.
2. Trots bestämmelserna i anmärkning 4 B till detta kapitel avses i nr 7110 11
och 7110 19 med platina inte iridium, osmium, palladium, rodium och rute
nium.
3. Vid klassificering av legeringar enligt undernumren till nr 7110 ska varje
legering klassificeras som den metall (platina, palladium, rodium, iridium,
osmium eller rutenium) som viktmässigt dominerar över var och en av övriga
metaller.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

g

I. NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR SAMT
ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR

7101

Naturpärlor och odlade pärlor, även bearbetade eller sorte
rade men inte uppträdda, monterade eller infattade; naturpär
lor eller odlade pärlor, temporärt uppträdda för att underlätta
transporten:

7101 10 00

– Naturpärlor

– Odlade pärlor:

7101 21 00

– – Obearbetade

Fri

g

7101 22 00

– – Bearbetade

Fri

g

7102

Diamanter, även bearbetade men inte monterade eller infatta
de:

7102 10 00

– Osorterade

Fri

c/k
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

– Industridiamanter:

7102 21 00

– – Obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade

Fri

c/k

7102 29 00

– – Andra

Fri

c/k

– Andra diamanter:

7102 31 00

– – Obearbetade eller enkelt sågade, kluvna eller avjämnade

Fri

c/k

7102 39 00

– – Andra

Fri

c/k

7103

Ädelstenar (andra än diamanter) och halvädelstenar, även be
arbetade eller sorterade men inte uppträdda, monterade eller
infattade; osorterade ädelstenar (andra än diamanter) och hal
vädelstenar, temporärt uppträdda för att underlätta transpor
ten:

7103 10 00

– Obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade

Fri

—

– På annat sätt bearbetade:

7103 91 00

– – Rubiner, safirer och smaragder

Fri

g

7103 99 00

– – Andra

Fri

g

7104

Syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar och halvädelstenar,
även bearbetade eller sorterade men inte uppträdda, monte
rade eller infattade; osorterade syntetiska eller rekonstruerade
ädelstenar och halvädelstenar, temporärt uppträdda för att
underlätta transporten:

7104 10 00

– Piezoelektrisk kvarts

Fri

g

7104 20

– Andra ädelstenar eller halvädelstenar, obearbetade, enkelt

sågade eller grovt tillformade:
7104 20 10

– – Diamanter

Fri

g

7104 20 90

– – Andra

Fri

g

7104 90

– Andra slag:

7104 90 10

– – Diamanter

Fri

g

7104 90 90

– – Andra

Fri

g

7105

Stoft och pulver av naturliga eller syntetiska ädelstenar och
halvädelstenar:

7105 10 00

– Av diamanter

Fri

g

7105 90 00

– Andra slag

Fri

g

Fri

g

II. ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTE
RING AV ÄDEL METALL

7106

Silver (inbegripet förgyllt eller platinerat silver), obearbetat
eller i form av halvfabrikat eller pulver:

7106 10 00

– I form av pulver
– Andra slag:

7106 91 00

– – Obearbetat

Fri

g

7106 92 00

– – I form av halvfabrikat

Fri

g

7107 00 00

Oädel metall med plätering av silver, obearbetad eller i form
av halvfabrikat

Fri

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

7108

Guld (inbegripet platinerat guld), obearbetat eller i form av
halvfabrikat eller pulver:
– Icke monetärt:

7108 11 00

– – I form av pulver

Fri

g

7108 12 00

– – I annan obearbetad form

Fri

g

7108 13

– – I form av halvfabrikat:

7108 13 10

– – – Stång, tråd och profiler; plåt och band med en tjocklek (utan

Fri

g

underlag) över 0,15 mm
7108 13 80

– – – Annat

Fri

g

7108 20 00

– Monetärt

Fri

g

7109 00 00

Oädel metall eller silver, med plätering av guld, obearbetade
eller i form av halvfabrikat

Fri

—

Fri

g

Fri

g

Fri

g

7110

Platina, obearbetad eller i form av halvfabrikat eller pulver:
– Platina:

7110 11 00

– – Obearbetad eller i form av pulver

7110 19

– – Andra slag:

7110 19 10

– – – Stång, tråd och profiler; plåt och band med en tjocklek (utan

underlag) över 0,15 mm
7110 19 80

– – – Annan
– Palladium:

7110 21 00

– – Obearbetat eller i form av pulver

Fri

g

7110 29 00

– – Andra slag

Fri

g

– Rodium:

7110 31 00

– – Obearbetat eller i form av pulver

Fri

g

7110 39 00

– – Andra slag

Fri

g

– Iridium, osmium och rutenium:

7110 41 00

– – Obearbetade eller i form av pulver

Fri

g

7110 49 00

– – Andra slag

Fri

g

7111 00 00

Oädel metall, silver eller guld, med plätering av platina, obe
arbetad eller i form av halvfabrikat

Fri

—

Fri

—

7112

Avfall och skrot av ädla metaller eller av metall med plätering
av ädel metall; annat avfall och skrot innehållande ädel metall
eller ädla metallföreningar, av sådana slag som huvudsakligen
används för återvinning av ädla metaller:

7112 30 00

– Aska innehållande ädel metall eller föreningar av ädla me

taller
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

Fri

—

Fri

—

2,5

g

2,5

g

4

—

2

g

2

g

2

—

Fri

—

3

—

Fri

g

Fri

g

2,5

g

– Annat:

7112 91 00

– – Av guld, inbegripet metall med plätering av guld men inte

guldsmedssopor innehållande andra ädla metaller
7112 92 00

– – Av platina, inbegripet metall med plätering av platina men

inte guldsmedssopor innehållande andra ädla metaller
7112 99 00

– – Andra slag

III. ÄKTA SMYCKEN, GULD- OCH SILVERSMEDSVA
ROR OCH ANDRA VAROR

7113

Äkta smycken och delar till sådana varor, av ädel metall eller
av metall med plätering av ädel metall:
– Av ädel metall, även med överdrag av annan ädel metall:

7113 11 00

– – Av silver, även med överdrag av annan ädel metall

7113 19 00

– – Av annan ädel metall, även med överdrag av annan ädel

metall
7113 20 00

– Av oädel metall med plätering av ädel metall

7114

Guld- och silversmedsvaror och delar till sådana varor, av
ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall:
– Av ädel metall, även med överdrag av annan ädel metall:

7114 11 00

– – Av silver, även med överdrag av annan ädel metall

7114 19 00

– – Av annan ädel metall, även med överdrag av annan ädel

metall
7114 20 00

– Av oädel metall med plätering av ädel metall

7115

Andra varor av ädel metall eller av metall med plätering av
ädel metall:

7115 10 00

– Katalysatorer i form av trådduk eller trådnät av platina

7115 90 00

– Andra slag

7116

Varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor eller av
ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller re
konstruerade):

7116 10 00

– Av naturpärlor eller odlade pärlor

7116 20

– Av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller

rekonstruerade):
7116 20 11

– – Halsband, armband och andra artiklar bestående enbart av na

turliga ädelstenar eller halvädelstenar, uppträdda men utan
knäppen eller andra tillbehör
7116 20 80

– – Andra slag
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

7117

Oäkta smycken:
– Av oädel metall, även förgyllda, försilvrade eller platinerade:

7117 11 00

– – Manschettknappar och bröstknappar

4

—

7117 19 00

– – Andra

4

—

7117 90 00

– Andra slag

4

—

7118

Mynt:

7118 10 00

– Mynt (andra än guldmynt), inte utgörande lagligt betalnings

Fri

g

Fri

g

medel
7118 90 00

– Andra slag
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AVDELNING XV
OÄDLA METALLER OCH VAROR AV OÄDEL METALL
Anmärkningar
1. Denna avdelning omfattar inte
a) beredda målningsfärger, tryckfärger och andra produkter på basis av me
tallfjäll eller metallpulver (nr 3207–3210, 3212, 3213 och 3215),
b) järncerium (ferrocerium) och andra pyrofora legeringar (nr 3606),
c) huvudbonader och delar till huvudbonader enligt nr 6506 och 6507,
d) paraplyställningar och andra varor enligt nr 6603,
e) varor enligt kapitel 71 (t.ex. legeringar av ädel metall med plätering av
ädel metall samt oäkta smycken),
f) artiklar enligt avdelning XVI (maskiner, apparater, mekaniska redskap och
elektrisk materiel),
g) sammansatta järnvägs- och spårvägsspår (nr 8608) samt andra artiklar
enligt avdelning XVII (fordon, fartyg och luftfartyg),
h) instrument och apparater enligt avdelning XVIII inbegripet urfjädrar,
ij) blyhagel till ammunition (nr 9306) och andra varor enligt avdelning XIX
(vapen och ammunition),
k) artiklar enligt kapitel 94 (t.ex. möbler, resårbottnar till sängar, belysnings
armatur och andra belysningsartiklar, ljusskyltar och monterade eller mon
teringsfärdiga byggnader),
l) artiklar enligt kapitel 95 (t.ex. leksaker, spel och sportartiklar),
m) handsiktar, knappar, reservoarpennor, pennförlängare, stålpennor, enbens-,
tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar samt andra artiklar enligt
kapitel 96 (diverse artiklar),
n) artiklar enligt kapitel 97 (t.ex. konstverk).
2. Med delar med allmän användning förstås i hela tulltaxan
a) varor enligt nr 7307, 7312, 7315, 7317 och 7318 samt motsvarande varor
av andra oädla metaller,
b) fjädrar och blad till fjädrar, av oädel metall, andra än urfjädrar (nr 9114),
c) artiklar enligt nr 8301, 8302, 8308 och 8310 samt ramar och speglar av
oädel metall, enligt nr 8306.
Omnämnanden i kapitlen 73–76 och 78–82 (med undantag av nr 7315) av
delar till varor avser inte delar med allmän användning enligt ovanstående
definition.
Om inte annat följer av närmast föregående stycke eller av anmärkning 1 till
kapitel 83 ska numren i kapitlen 72–76 och 78–81 inte tillämpas för varor
enligt kapitlen 82 och 83.

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 532
▼B
3. Med ”oädel metall” förstås i hela tulltaxan: järn och stål, koppar, nickel,
aluminium, bly, zink, tenn, tungsten (volfram), molybden, tantal, magnesium,
kobolt, vismut, kadmium, titan, zirkonium, antimon, mangan, beryllium,
krom, germanium, vanadin, gallium, hafnium, indium, niob (columbium),
rhenium och tallium.
4. Med ”kermeter” förstås i hela tulltaxan produkter innehållande en mikrosko
pisk heterogen sammansättning av en metallisk beståndsdel och en keramisk
beståndsdel. ”Kermeter” inbegriper hårdmetall (metallkarbider som sintrats
med en metall).
5. Vid klassificering av legeringar (andra än ferrolegeringar och kopparförlege
ringar, definierade i kapitlen 72 och 74) gäller följande bestämmelser:
a) En legering av oädla metaller ska klassificeras som en legering av den
metall som dominerar viktmässigt över var och en av de övriga metallerna.
b) En legering som är sammansatt av oädla metaller enligt denna avdelning
och av beståndsdelar som inte omfattas av denna avdelning ska klassifi
ceras som en legering av oädla metaller enligt denna avdelning, om den
sammanlagda vikten av sådana metaller är lika med eller större än den
sammanlagda vikten av övriga ingående beståndsdelar.
c) Med legeringar avses i denna avdelning också sintrade blandningar av
metallpulver, heterogena intima blandningar som erhållits genom hopsmält
ning (andra än kermeter) samt intermetalliska föreningar.
6. Om inte annat föreskrivs ska ett omnämnande i tulltaxan av en oädel metall
också avse sådana legeringar som med tillämpning av anmärkning 5 ovan ska
klassificeras som legeringar av ifrågavarande metall.
7. Vid klassificering av sammansatta varor gäller följande bestämmelser:
Med de undantag som följer av lydelsen av HS-numren ska varor av oädel
metall (inbegripet sådana varor av olika material som enligt de allmänna
bestämmelserna ska klassificeras som varor av oädel metall) i vilka ingår
två eller flera oädla metaller klassificeras som varor av den oädla metall
som dominerar viktmässigt över var och en av de övriga metallerna.
Vid tillämpning av denna bestämmelse ska
a) järn och stål samt olika slag av järn eller stål anses som en och samma
metall,
b) en legering anses helt bestå av den metall som enligt anmärkning 5 är
bestämmande för klassificeringen,
c) en kermet enligt nr 8113 anses som en enda oädel metall.
8. I denna avdelning förstås med
a) avfall och skrot:
metallavfall från tillverkning eller mekanisk bearbetning av metall samt
metallvaror som är slutgiltigt oanvändbara för sitt ursprungliga ändamål
på grund av skada, sönderdelning, slitage eller annan orsak,
b) pulver:
produkter av vilka minst 90 viktprocent passerar genom en sikt med en
maskvidd av 1 mm.
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KAPITEL 72
JÄRN OCH STÅL
Anmärkningar
1. I detta kapitel och i hela tulltaxan när det gäller varor enligt d, e och f i denna
anmärkning, används följande ord och uttryck med de betydelser som här
anges:
a) tackjärn:
legeringar av järn och kol, som inte är lämpliga för valsning eller smid
ning, och som innehåller mer än 2 viktprocent kol och som kan innehålla
ett eller flera av följande ämnen inom nedan angivna gränser:
— Högst 10 viktprocent krom
— Högst 6 viktprocent mangan
— Högst 3 viktprocent fosfor
— Högst 8 viktprocent kisel
— Sammanlagt högst 10 viktprocent andra ämnen
b) spegeljärn:
legeringar av järn och kol, som innehåller mer än 6 viktprocent men högst
30 viktprocent mangan och som i övrigt motsvarar definitionen i a ovan.
c) ferrolegeringar:
legeringar som föreligger i form av tackor, oregelbundna stycken eller
liknande obearbetade former, i former erhållna genom stränggjutning eller
i form av granulat eller pulver, även agglomererade, som vanligen an
vänds som tillsats vid framställning av andra legeringar eller som desox
idationsmedel eller desulfureringsmedel eller för liknande ändamål vid
järn- och stålframställning, som i allmänhet inte är lämpliga för valsning
eller smidning och som innehåller minst 4 viktprocent av grundämnet järn
och dessutom ett eller flera av följande ämnen inom nedan angivna grän
ser:
— Mer än 10 viktprocent krom
— Mer än 30 viktprocent mangan
— Mer än 3 viktprocent fosfor
— Mer än 8 viktprocent kisel
— Sammanlagt mer än 10 viktprocent andra ämnen, med undantag av
kol, i fråga om koppar dock högst 10 viktprocent
d) stål:
järnbaserade material, andra än sådana enligt nr 7203, som (med undantag
av vissa gjutna produkter) är lämpliga för valsning eller smidning och som
innehåller högst 2 viktprocent kol. Kromstål kan dock innehålla större
mängd kol.
e) rostfritt stål:
legerat stål som innehåller högst 1,2 viktprocent kol och minst 10,5 vikt
procent krom men som också kan innehålla andra ämnen.
f) annat legerat stål:
stål som inte motsvarar definitionen på rostfritt stål och som innehåller ett
eller flera av följande ämnen inom nedan angivna gränser:
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— Minst 0,3 viktprocent aluminium
— Minst 0,0008 viktprocent bor
— Minst 0,3 viktprocent krom
— Minst 0,3 viktprocent kobolt
— Minst 0,4 viktprocent koppar
— Minst 0,4 viktprocent bly
— Minst 1,65 viktprocent mangan
— Minst 0,08 viktprocent molybden
— Minst 0,3 viktprocent nickel
— Minst 0,06 viktprocent niob
— Minst 0,6 viktprocent kisel
— Minst 0,05 viktprocent titan
— Minst 0,3 viktprocent volfram
— Minst 0,1 viktprocent vanadin
— Minst 0,05 viktprocent zirkonium
— Minst 0,1 viktprocent av något annat ämne (med undantag av svavel,
fosfor, kol och kväve)
g) omsmältningsgöt av järn eller stål:
produkter i form av grova göt (utan sjunkhuvud) eller tackor, som har
tydliga fel på ytan och som inte motsvarar definitionerna på tackjärn,
spegeljärn eller ferrolegeringar.
h) granulat:
produkter av vilka mindre än 90 viktprocent passerar genom en sikt med
en maskvidd av 1 mm och av vilka minst 90 viktprocent passerar genom
en sikt med en maskvidd av 5 mm.
ij) halvfärdiga produkter:
stränggjutna produkter med massivt tvärsnitt, även underkastade en för
beredande varmvalsning, samt andra produkter med massivt tvärsnitt som
endast underkastats en förberedande varmvalsning eller som grovt tillfor
mats genom smidning, inbegripet ämnen till profiler.
Dessa produkter förekommer inte i ringar eller rullar.
k) valsade platta produkter:
valsade produkter med massivt rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvär
snitt, som inte motsvarar definitionen i ij ovan och som föreligger i
— regelbundet upprullade ringar eller rullar, eller
— raka längder som, om de har en tjocklek av mindre än 4,75 mm, har
en bredd av minst 10 gånger tjockleken, eller, om de har en tjocklek
av minst 4,75 mm, har en bredd som överstiger 150 mm och uppgår
till minst två gånger tjockleken.
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Valsade platta produkter kan ha mönster i relief, erhållna direkt vid vals
ningen (t.ex. skåror, räfflor eller våffelmönstrade, droppformiga, knapp
formiga eller rombiska upphöjningar) eller vara perforerade, korrugerade
eller polerade, under förutsättning att de inte härigenom fått karaktär av
varor som omfattas av andra nummer.
Valsade platta produkter med annan form än kvadratisk eller rektangulär
ska oavsett storleken klassificeras som produkter med en bredd av minst
600 mm, under förutsättning att de inte har karaktär av varor som omfattas
av andra nummer.
l) stång, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar:
varmvalsade produkter som föreligger i oregelbundet upprullade ringar
och som har ett massivt tvärsnitt i form av cirkel, cirkelsegment, oval,
kvadrat, rektangel, triangel eller annan konvex månghörning (inbegripet
”platta” cirklar och ”modifierade rektanglar”, där de två motstående si
dorna utgörs av konvexa bågar och de övriga två sidorna är raka, paral
lella och lika långa). Dessa produkter kan ha mindre försänkningar, kam
mar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningproces
sen (armeringsjärn).
m) annan stång:
produkter som inte motsvarar någon av definitionerna i ij, k eller l ovan
eller definitionen på tråd och som har ett likformigt och lika stort, massivt
tvärsnitt utefter hela sin längd i form av cirkel, cirkelsegment, oval, kva
drat, rektangel, triangel eller annan konvex månghörning (inbegripet ”plat
ta” cirklar och ”modifierade rektanglar”, där de två motstående sidorna
utgörs av konvexa bågar och de övriga två sidorna är raka, parallella och
lika långa).
Dessa produkter får också
— ha mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer
åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn),
— vara vridna efter valsningen.
n) profiler:
produkter som har ett likformigt, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd
och som inte motsvarar någon av definitionerna i ij, k, l eller m ovan eller
definitionen på tråd.
Kapitel 72 omfattar inte produkter enligt nr 7301 och 7302.
o) tråd:
kallformade produkter som föreligger i ringar eller på spolar, som har ett
likformigt, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd och som inte motsvarar
definitionen på valsade platta produkter.
p) ihåligt borrstål:
ihålig stång, oavsett tvärsnittets form, som är lämplig för borrar, som har
ett största yttermått av mer än 15 mm men högst 52 mm och vars största
innermått uppgår till högst hälften av det största yttermåttet. Annan ihålig
stång av järn eller stål ska klassificeras enligt nr 7304.
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2. Produkter av järn eller stål med plätering av järn eller stål av annan beskaf
fenhet ska klassificeras som produkter av det slags järn eller stål som domi
nerar viktmässigt.
3. Järn- eller stålprodukter som framställts genom elektrolys, pressgjutning eller
sintring ska klassificeras, alltefter formen, sammansättningen och utseendet,
enligt de nummer i detta kapitel som är tillämpliga för liknande produkter
framställda genom varmvalsning.
Anmärkningar till undernummer
1. I detta kapitel används följande uttryck med de betydelser som här anges:
a) legerat tackjärn:
tackjärn som innehåller ett eller flera av följande ämnen inom nedan an
givna gränser:
— Mer än 0,2 viktprocent krom
— Mer än 0,3 viktprocent koppar
— Mer än 0,3 viktprocent nickel
— Mer än 0,1 viktprocent av något av ämnena aluminium, molybden,
titan, volfram och vanadin
b) olegerat automatstål:
olegerat stål som innehåller ett eller flera av följande ämnen inom nedan
angivna gränser:
— Minst 0,08 viktprocent svavel
— Minst 0,1 viktprocent bly
— Mer än 0,05 viktprocent selen
— Mer än 0,01 viktprocent tellur
— Mer än 0,05 viktprocent vismut
c) kisellegerat stål för elektriskt ändamål:
legerat stål som innehåller minst 0,6 viktprocent men högst 6 viktprocent
kisel och högst 0,08 viktprocent kol. Det kan också innehålla högst 1 vikt
procent aluminium men inga andra ämnen i en sådan mängd som skulle ge
stålet karaktär av annat legerat stål.
d) snabbstål:
legerat stål som innehåller minst två av de tre ämnena molybden, volfram
och vanadin i en sammanlagd mängd av minst 7 viktprocent samt minst
0,6 viktprocent kol och 3–6 viktprocent krom. Dessutom kan andra ämnen
ingå.
e) kiselmanganstål:
legerat stål som innehåller
— högst 0,7 viktprocent kol,
— minst 0,5 viktprocent men högst 1,9 viktprocent mangan, och
— minst 0,6 viktprocent men högst 2,3 viktprocent kisel men inga andra
ämnen i en sådan mängd som skulle ge stålet karaktär av annat legerat
stål.
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2. Vid klassificering av ferrolegeringar enligt undernumren till nr 7202 ska föl
jande regel iakttas:
En ferrolegering anses som binär och klassificeras enligt tillämpligt under
nummer (om sådant finns) om endast ett av legeringsämnena ingår i så stor
mängd att halten överstiger den minimihalt som anges i anmärkning 1 c till
detta kapitel. Analogt anses en ferrolegering som ternär respektive kvaternär
om två eller tre legeringsämnen överstiger minimihalten.
Vid tillämpning av denna regel måste de ospecificerade ämnen som i anmärk
ning 1 c till detta kapitel anges under beteckningen ”andra ämnen” vart och
ett ingå med mer än 10 viktprocent.
Kompletterande anmärkning
1. I detta kapitel används följande uttryck med de betydelser som här anges:
— elektroplåt i nr 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10,
7209 27 10, 7209 28 10 och 7211 23 20, valsade platta produkter som
vid 50 Hz magnetiseringsström och en magnetisk flödestäthet av 1 T
har wattförlust per kilogram, mätt med Epstein-metoden, av
— högst 2,1 W när varans tjocklek är högst 0,20 mm,
— högst 3,6 W när varans tjocklek är minst 0,20 mm men mindre än
0,60 mm,
— högst 6 W när varans tjocklek är minst 0,60 mm men inte mer än
1,50 mm.
— vitplåt i nr 7210 12 20, 7210 70 10, 7212 10 10 och 7212 40 20, valsade
platta produkter (med en tjocklek av högst 0,5 mm) täckta med ett lager
metall som innehåller minst 97 viktprocent tenn.
— verktygsstål i nr 7224 10 10, 7224 90 02, 7225 30 10, 7225 40 12,
7226 91 20, 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 och 7228 60 20, legerat
stål, annat än rostfritt stål eller snabbstål, som även i kombination med
andra ämnen innehåller
— mindre än 0,6 viktprocent kol
och
minst 0,7 viktprocent kisel och minst 0,05 viktprocent vanadin
eller
minst 4 viktprocent volfram,
— minst 0,8 viktprocent kol
och
minst 0,05 viktprocent vanadin,
— mer än 1,2 viktprocent kol
och
minst 11 viktprocent men högst 15 viktprocent krom,
— minst 0,16 viktprocent men högst 0,5 viktprocent kol
och
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minst 3,8 viktprocent men högst 4,3 viktprocent nickel
och
minst 1,1 viktprocent men högst 1,5 viktprocent krom
och
minst 0,15 viktprocent men högst 0,5 viktprocent molybden,
— minst 0,3 viktprocent men högst 0,5 viktprocent kol
och
minst 1,4 viktprocent men högst 2,1 viktprocent krom
och
minst 0,15 viktprocent men högst 0,5 viktprocent molybden
och
mindre än 1,2 viktprocent nickel,
— minst 0,3 viktprocent kol
och
mindre än 5,2 viktprocent krom
och
minst 0,65 viktprocent molybden eller minst 0,4 viktprocent volfram,
— minst 0,5 viktprocent men högst 0,6 viktprocent kol
och
minst 1,25 viktprocent men högst 1,8 viktprocent nickel
och
minst 0,5 viktprocent men högst 1,2 viktprocent krom
och
minst 0,15 viktprocent men högst 0,5 viktprocent molybden.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

I. OBEARBETADE MATERIAL; PRODUKTER I FORM
AV GRANULAT ELLER PULVER

7201

Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obe
arbetade former:

7201 10

– Olegerat tackjärn innehållande högst 0,5 viktprocent fosfor:
– – Innehållande minst 0,4 viktprocent mangan:

7201 10 11

– – – Innehållande högst 1 viktprocent kisel

1,7

—

7201 10 19

– – – Innehållande mer än 1 viktprocent kisel

1,7

—

7201 10 30

– – Innehållande minst 0,1 men mindre än 0,4 viktprocent mangan

1,7

—

7201 10 90

– – Innehållande mindre än 0,1 viktprocent mangan

Fri

—

7201 20 00

– Olegerat tackjärn innehållande mer än 0,5 viktprocent fosfor

2,2

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

1,7

—

2,7

—

7201 50

– Legerat tackjärn; spegeljärn:

7201 50 10

– – Legerat tackjärn innehållande minst 0,3 men högst 1 viktpro

cent titan och minst 0,5 men högst 1 viktprocent vanadin
7201 50 90

– – Annat

7202

Ferrolegeringar:
– Ferromangan:

7202 11

– – Innehållande mer än 2 viktprocent kol:

7202 11 20

– – – Med kornstorlek inte överstigande 5 mm och innehållande

mer än 65 viktprocent mangan
7202 11 80

– – – Annat

2,7

—

7202 19 00

– – Annat

2,7

—

5,7 (1)

—

– Ferrokisel (kiseljärn):

7202 21 00

– – Innehållande mer än 55 viktprocent kisel

7202 29

– – Annat:

7202 29 10

– – – Innehållande minst 4 men högst 10 viktprocent magnesium

5,7 (1)

—

7202 29 90

– – – Annat

5,7 (1)

—

7202 30 00

– Ferrokiselmangan

3,7 (1)

—

– Ferrokrom:

7202 41

– – Innehållande mer än 4 viktprocent kol:

7202 41 10

– – – Innehållande mer än 4 men högst 6 viktprocent kol

4

—

7202 41 90

– – – Innehållande mer än 6 viktprocent kol

4

—

7202 49

– – Annat:

7202 49 10

– – – Innehållande högst 0,05 viktprocent kol

7 (1)

—

7202 49 50

– – – Innehållande mer än 0,05 men högst 0,5 viktprocent kol

7 (1)

—

7202 49 90

– – – Innehållande mer än 0,5 men högst 4 viktprocent kol

7

—

7202 50 00

– Ferrokiselkrom

2,7

—

7202 60 00

– Ferronickel

Fri

—

7202 70 00

– Ferromolybden

2,7

—

7202 80 00

– Ferrovolfram och ferrokiselvolfram

Fri

—

2,7

—

– Andra slag:

7202 91 00

– – Ferrotitan och ferrokiseltitan

(1) WTO-tullkvoter.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

7202 92 00

– – Ferrovanadin

2,7

—

7202 93 00

– – Ferroniob

Fri

—

7202 99

– – Andra:

7202 99 10

– – – Ferrofosfor

Fri

—

7202 99 30

– – – Ferrokiselmagnesium

2,7

—

7202 99 80

– – – Andra

2,7

—

7203

Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm
(järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i
form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande
former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent
i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande
former:

7203 10 00

– Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm

Fri

—

Fri

—

Fri

—

(järnsvamp)
7203 90 00

– Andra slag

7204

Avfall och skrot av järn eller stål; omsmältningsgöt av järn
eller stål:

7204 10 00

– Avfall och skrot av gjutjärn
– Avfall och skrot av legerat stål:

7204 21

– – Av rostfritt stål:

7204 21 10

– – – Innehållande minst 8 viktprocent nickel

Fri

—

7204 21 90

– – – Annat

Fri

—

7204 29 00

– – Annat

Fri

—

7204 30 00

– Avfall och skrot av förtent järn eller stål

Fri

—

Fri

—

– Annat avfall och skrot:

7204 41

– – Svarvspån, hyvelspån, flisor, fräsavfall, sågspån, filspån,

klipp- och stansrester, även i paket:
7204 41 10

– – – Svarvspån, hyvelspån, flisor, fräsavfall, sågspån och filspån
– – – Klipp- och stansrester:

7204 41 91

– – – – I paket

Fri

—

7204 41 99

– – – – Annat

Fri

—

7204 49

– – Annat:

7204 49 10

– – – Fragmenterat

Fri

—

– – – Annat:

7204 49 30

– – – – I paket

Fri

—

7204 49 90

– – – – Annat

Fri

—
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Fri

—

Fri

—

7204 50 00

– Omsmältningsgöt

7205

Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål:

7205 10 00

– Granulat
– Pulver:

7205 21 00

– – Av legerat stål

Fri

—

7205 29 00

– – Annat

Fri

—

II. JÄRN OCH OLEGERAT STÅL

7206

Järn och olegerat stål i form av göt eller i andra obearbetade
former (med undantag av järn enligt nr 7203):

7206 10 00

– Göt

Fri

—

7206 90 00

– Andra slag

Fri

—

7207

Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål:

Fri

—

– Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol:

7207 11

– – Med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en

bredd av mindre än två gånger tjockleken:
– – – Varmvalsade eller stränggjutna:

7207 11 11

– – – – Av automatstål
– – – – Andra:

7207 11 14

– – – – – Med en tjocklek av högst 130 mm

Fri

—

7207 11 16

– – – – – Med en tjocklek av mer än 130 mm

Fri

—

7207 11 90

– – – Smidda

Fri

—

7207 12

– – Andra, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt:

7207 12 10

– – – Varmvalsade eller stränggjutna

Fri

—

7207 12 90

– – – Smidda

Fri

—

7207 19

– – Andra:
– – – Med runt eller månghörnigt tvärsnitt:

7207 19 12

– – – – Varmvalsade eller stränggjutna

Fri

—

7207 19 19

– – – – Smidda

Fri

—

7207 19 80

– – – Andra

Fri

—

7207 20

– Innehållande minst 0,25 viktprocent kol:

Fri

—

– – Med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd

av mindre än två gånger tjockleken:
– – – Varmvalsade eller stränggjutna:

7207 20 11

– – – – Av automatstål
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Fri

—

– – – – Andra:

7207 20 15

– – – – – Innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent

kol
7207 20 17

– – – – – Innehållande minst 0,6 viktprocent kol

Fri

—

7207 20 19

– – – Smidda

Fri

—

– – Andra, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt:

7207 20 32

– – – Varmvalsade eller stränggjutna

Fri

—

7207 20 39

– – – Smidda

Fri

—

– – Med runt eller månghörnigt tvärsnitt:

7207 20 52

– – – Valsade eller stränggjutna

Fri

—

7207 20 59

– – – Smidda

Fri

—

7207 20 80

– – Andra

Fri

—

7208

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en
bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade,
på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat över
drag:

7208 10 00

– I ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter varmvals

Fri

—

ningen, med reliefmönster
– Andra, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter

varmvalsningen, betade:
7208 25 00

– – Med en tjocklek av minst 4,75 mm

Fri

—

7208 26 00

– – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm

Fri

—

7208 27 00

– – Med en tjocklek av mindre än 3 mm

Fri

—

– Andra, i ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter

varmvalsningen:
7208 36 00

– – Med en tjocklek av mer än 10 mm

Fri

—

7208 37 00

– – Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm

Fri

—

7208 38 00

– – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm

Fri

—

7208 39 00

– – Med en tjocklek av mindre än 3 mm

Fri

—

7208 40 00

– Inte i ringar eller rullar och inte vidare bearbetade efter

Fri

—

Fri

—

Fri

—

varmvalsningen, med reliefmönster
– Andra, inte i ringar eller rullar och inte vidare bearbetade

efter varmvalsningen:
7208 51

– – Med en tjocklek av mer än 10 mm:

7208 51 20

– – – Med en tjocklek av mer än 15 mm
– – – Med en tjocklek av mer än 10 mm men högst 15 mm:

7208 51 91

– – – – Med en bredd av minst 2 050 mm
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Fri

—

Fri

—

7208 51 98

– – – – Med en bredd av mindre än 2 050 mm

7208 52

– – Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm:

7208 52 10

– – – Valsade på fyra sidor eller i slutna spår, med en bredd av

högst 1 250 mm
– – – Andra:

7208 52 91

– – – – Med en bredd av minst 2 050 mm

Fri

—

7208 52 99

– – – – Med en bredd av mindre än 2 050 mm

Fri

—

7208 53

– – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm:

7208 53 10

– – – Valsade på fyra sidor eller i slutna spår, med en bredd av

Fri

—

högst 1 250 mm och med en tjocklek av minst 4 mm
7208 53 90

– – – Andra

Fri

—

7208 54 00

– – Med en tjocklek av mindre än 3 mm

Fri

—

7208 90

– Andra slag:

7208 90 20

– – Perforerade

Fri

—

7208 90 80

– – Andra slag

Fri

—

7209

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en
bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på
annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat över
drag:

Fri

—

– I ringar eller rullar, inte vidare bearbetade efter kallvals

ningen:
7209 15 00

– – Med en tjocklek av minst 3 mm

7209 16

– – Med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm:

7209 16 10

– – – Elektroplåt

Fri

—

7209 16 90

– – – Andra

Fri

—

7209 17

– – Med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm:

7209 17 10

– – – Elektroplåt

Fri

—

7209 17 90

– – – Andra

Fri

—

7209 18

– – Med en tjocklek av mindre än 0,5 mm:

7209 18 10

– – – Elektroplåt

Fri

—

– – – Andra slag:

7209 18 91

– – – – Med en tjocklek av minst 0,35 mm men mindre än 0,5 mm

Fri

—

7209 18 99

– – – – Med en tjocklek av mindre än 0,35 mm

Fri

—

– Inte i ringar eller rullar och inte vidare bearbetade efter

kallvalsningen:
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Fri

—

7209 25 00

– – Med en tjocklek av minst 3 mm

7209 26

– – Med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm:

7209 26 10

– – – Elektroplåt

Fri

—

7209 26 90

– – – Andra slag

Fri

—

7209 27

– – Med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm:

7209 27 10

– – – Elektroplåt

Fri

—

7209 27 90

– – – Andra slag

Fri

—

7209 28

– – Med en tjocklek av mindre än 0,5 mm:

7209 28 10

– – – Elektroplåt

Fri

—

7209 28 90

– – – Andra slag

Fri

—

7209 90

– Andra slag:

7209 90 20

– – Perforerade

Fri

—

7209 90 80

– – Andra slag

Fri

—

7210

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en
bredd av minst 600 mm, pläterade, på annat sätt metallöver
dragna eller försedda med annat överdrag:

Fri

—

– Överdragna med tenn, dock inte pläterade:

7210 11 00

– – Med en tjocklek av minst 0,5 mm

7210 12

– – Med en tjocklek av mindre än 0,5 mm:

7210 12 20

– – – Vitplåt

Fri

—

7210 12 80

– – – Andra

Fri

—

7210 20 00

– Överdragna med bly, dock inte pläterade

Fri

—

7210 30 00

– Överdragna med zink på elektrolytisk väg, dock inte pläte

Fri

—

rade
– Överdragna med zink på annat sätt, dock inte pläterade:

7210 41 00

– – Korrugerade

Fri

—

7210 49 00

– – Andra

Fri

—

7210 50 00

– Överdragna med kromoxider eller med krom och kromox

Fri

—

terade

Fri

—

7210 69 00

– – Andra

Fri

—

7210 70

– Målade, lackerade eller plastöverdragna:

7210 70 10

– – Vitplåt, lackerade; produkter, överdragna med kromoxider eller

Fri

—

ider, dock inte pläterade
– Överdragna med aluminium, dock inte pläterade:

7210 61 00

– – Överdragna med aluminium-zinklegeringar, dock inte plä

med krom och kromoxider, lackerade
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Fri

—

7210 70 80

– – Andra

7210 90

– Andra slag:

7210 90 30

– – Pläterade

Fri

—

7210 90 40

– – Överdragna med tenn och tryckta

Fri

—

7210 90 80

– – Andra

Fri

—

7211

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en
bredd av mindre än 600 mm och varken pläterade, på annat
sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag:

Fri

—

– Varmvalsade men inte vidare bearbetade:

7211 13 00

– – Valsade på fyra sidor eller i slutna spår, med en bredd av

mer än 150 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i
ringar eller rullar och utan mönster i relief
7211 14 00

– – Andra, med en tjocklek av minst 4,75 mm

Fri

—

7211 19 00

– – Andra

Fri

—

Fri

—

– Kallvalsade men inte vidare bearbetade:

7211 23

– – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol:

7211 23 20

– – – Elektroplåt
– – – Andra:

7211 23 30

– – – – Med en tjocklek av minst 0,35 mm

Fri

—

7211 23 80

– – – – Med en tjocklek av mindre än 0,35 mm

Fri

—

7211 29 00

– – Andra

Fri

—

7211 90

– Andra:

7211 90 20

– – Perforerade

Fri

—

7211 90 80

– – Andra slag

Fri

—

7212

Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en
bredd av mindre än 600 mm, pläterade, på annat sätt metall
överdragna eller försedda med annat överdrag:

7212 10

– Överdragna med tenn, dock inte pläterade:

7212 10 10

– – Vitplåt, inte vidare bearbetad än ytbehandlad

Fri

—

7212 10 90

– – Andra

Fri

—

7212 20 00

– Överdragna med zink på elektrolytisk väg, dock inte pläte

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

rade
7212 30 00

– Överdragna med zink på annat sätt, dock inte pläterade

7212 40

– Målade, lackerade eller plastöverdragna:

7212 40 20

– – Vitplåt, inte vidare bearbetad än lackerad; produkter, över

dragna med kromoxider eller med krom och kromoxider, lac
kerade
7212 40 80

– – Andra
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7212 50

– Försedda med annat överdrag, dock inte pläterade:

7212 50 20

– – Överdragna med kromoxider eller med krom och kromoxider

Fri

—

7212 50 30

– – Överdragna med krom eller nickel

Fri

—

7212 50 40

– – Överdragna med koppar

Fri

—

– – Överdragna med aluminium:

7212 50 61

– – – Överdragna med aluminium-zinklegeringar

Fri

—

7212 50 69

– – – Andra

Fri

—

7212 50 90

– – Andra

Fri

—

7212 60 00

– Pläterade

Fri

—

7213

Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet
upprullade ringar:

7213 10 00

– Med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre de

Fri

—

Fri

—

formationer åstadkomna under valsningsprocessen (arme
ringsjärn)
7213 20 00

– Andra, av automatstål
– Annan:

7213 91

– – Med runt tvärsnitt med en diameter av mindre än 14 mm:

7213 91 10

– – – Av sådant slag som används som betongarmering

Fri

—

7213 91 20

– – – Av sådant slag som används som däckkord

Fri

—

Fri

—

Fri

—

– – – Annan:

7213 91 41

– – – – Innehållande högst 0,06 viktprocent kol

7213 91 49

– – – – Innehållande mer än 0,06 men mindre än 0,25 viktprocent

kol
7213 91 70

– – – – Innehållande minst 0,25 men högst 0,75 viktprocent kol

Fri

—

7213 91 90

– – – – Innehållande mer än 0,75 viktprocent kol

Fri

—

7213 99

– – Annan:

7213 99 10

– – – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol

Fri

—

7213 99 90

– – – Innehållande minst 0,25 viktprocent kol

Fri

—

7214

Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad,
varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter vals
ningen men inte vidare bearbetad:

7214 10 00

– Smidd

Fri

—

7214 20 00

– Med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre de

Fri

—

Fri

—

formationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vri
den efter valsningen (armeringsjärn)
7214 30 00

– Annan, av automatstål
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– Annan:

7214 91

– – Med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt:

7214 91 10

– – – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol

Fri

—

7214 91 90

– – – Innehållande minst 0,25 viktprocent kol

Fri

—

7214 99

– – Annan:

Fri

—

– – – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol:

7214 99 10

– – – – Av sådant slag som används som betongarmering
– – – – Med runt tvärsnitt med en diameter av:

7214 99 31

– – – – – Minst 80 mm

Fri

—

7214 99 39

– – – – – Mindre än 80 mm

Fri

—

7214 99 50

– – – – Annan

Fri

—

– – – Innehållande minst 0,25 viktprocent kol:
– – – – Med runt tvärsnitt med en diameter av:

7214 99 71

– – – – – Minst 80 mm

Fri

—

7214 99 79

– – – – – Mindre än 80 mm

Fri

—

7214 99 95

– – – – Andra

Fri

—

7215

Annan stång av järn eller olegerat stål:

7215 10 00

– Av automatstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt till

Fri

—

stånd men inte vidare bearbetad
7215 50

– Annan, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men

inte vidare bearbetad:
– – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol:

7215 50 11

– – – Med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt

Fri

—

7215 50 19

– – – Andra

Fri

—

7215 50 80

– – Innehållande minst 0,25 viktprocent kol

Fri

—

7215 90 00

– Andra slag

Fri

—

7216

Profiler av järn eller olegerat stål:

7216 10 00

– U-, I- eller H-profiler, varmvalsade, varmdragna eller sträng

Fri

—

pressade men inte vidare bearbetade, med en höjd av mindre
än 80 mm
– L- eller T-profiler, varmvalsade, varmdragna eller sträng

pressade men inte vidare bearbetade, med en höjd av mindre
än 80 mm:
7216 21 00

– – L-profiler

Fri

—

7216 22 00

– – T-profiler

Fri

—

– U-, I- eller H-profiler, varmvalsade, varmdragna eller sträng

pressade men inte vidare bearbetade, med en höjd av minst
80 mm:
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7216 31

– – U-profiler:

7216 31 10

– – – Med en höjd av minst 80 mm men högst 220 mm

Fri

—

7216 31 90

– – – Med en höjd av mer än 220 mm

Fri

—

7216 32

– – I-profiler:
– – – Med en höjd av minst 80 mm men högst 220 mm:

7216 32 11

– – – – Med parallella flänsytor

Fri

—

7216 32 19

– – – – Andra

Fri

—

– – – Med en höjd av mer än 220 mm:

7216 32 91

– – – – Med parallella flänsytor

Fri

—

7216 32 99

– – – – Andra

Fri

—

7216 33

– – H-profiler:

7216 33 10

– – – Med en höjd av minst 80 mm men högst 180 mm

Fri

—

7216 33 90

– – – Med en höjd av mer än 180 mm

Fri

—

7216 40

– L- eller T-profiler, varmvalsade, varmdragna eller sträng

pressade men inte vidare bearbetade, med en höjd av minst
80 mm:
7216 40 10

– – L-profiler

Fri

—

7216 40 90

– – T-profiler

Fri

—

7216 50

– Andra profiler, varmvalsade, varmdragna eller strängpres

Fri

—

sade men inte vidare bearbetade:
7216 50 10

– – Med ett tvärsnitt som kan inneslutas i en kvadrat vars sida är

80 mm
– – Andra:

7216 50 91

– – – Vulstplattjärn

Fri

—

7216 50 99

– – – Andra

Fri

—

Fri

—

– Profiler, tillformade eller färdigbehandlade i kallt tillstånd

men inte vidare bearbetade:
7216 61

– – Framställda av valsade platta produkter:

7216 61 10

– – – C-, L-, U-, Z- eller omegaprofiler eller profiler med öppna

ändar
7216 61 90

– – – Andra

Fri

—

7216 69 00

– – Andra

Fri

—

– Andra slag:

7216 91

– – Valsade platta produkter, tillformade eller färdigbehand

lade i kallt tillstånd:
7216 91 10

– – – Profilerad plåt

Fri

—

7216 91 80

– – – Andra

Fri

—
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Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

7216 99 00

– – Andra

7217

Tråd av järn eller olegerat stål:

7217 10

– Inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad:
– – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol:

7217 10 10

– – – Med ett största tvärmått av mindre än 0,8 mm
– – – Med ett största tvärmått av minst 0,8 mm:

7217 10 31

– – – – Med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre de

formationer åstadkomna under valsningsprocessen
7217 10 39

– – – – Annan

7217 10 50

– – Innehållande minst 0,25 viktprocent men mindre än 0,6 vikt

procent kol
7217 10 90

– – Innehållande minst 0,6 viktprocent kol

7217 20

– Överdragen med zink, dock inte pläterad:
– – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol:

7217 20 10

– – – Med ett största tvärmått av mindre än 0,8 mm

Fri

—

7217 20 30

– – – Med ett största tvärmått av minst 0,8 mm

Fri

—

7217 20 50

– – Innehållande minst 0,25 viktprocent men mindre än 0,6 vikt

Fri

—

Fri

—

procent kol
7217 20 90

– – Innehållande minst 0,6 viktprocent kol

7217 30

– Överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad:
– – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol:

7217 30 41

– – – Överdragen med koppar

Fri

—

7217 30 49

– – – Annan

Fri

—

7217 30 50

– – Innehållande minst 0,25 viktprocent men mindre än 0,6 vikt

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

procent kol
7217 30 90

– – Innehållande minst 0,6 viktprocent kol

7217 90

– Annan:

7217 90 20

– – Innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol

7217 90 50

– – Innehållande minst 0,25 viktprocent men mindre än 0,6 vikt

procent kol
7217 90 90

– – Innehållande minst 0,6 viktprocent kol

III. ROSTFRITT STÅL

7218

Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former;
halvfärdiga produkter av rostfritt stål:

7218 10 00

– I form av göt eller i andra obearbetade former
– Andra slag:
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7218 91

– – Med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt:

7218 91 10

– – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7218 91 80

– – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7218 99

– – Andra:
– – – Med kvadratiskt tvärsnitt:

7218 99 11

– – – – Valsade eller stränggjutna

Fri

—

7218 99 19

– – – – Smidda

Fri

—

– – – Andra:

7218 99 20

– – – – Varmvalsade eller stränggjutna

Fri

—

7218 99 80

– – – – Smidda

Fri

—

7219

Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av
minst 600 mm:

Fri

—

– Varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rul

lar:
7219 11 00

– – Med en tjocklek av mer än 10 mm

7219 12

– – Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm:

7219 12 10

– – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7219 12 90

– – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7219 13

– – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm:

7219 13 10

– – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7219 13 90

– – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7219 14

– – Med en tjocklek av mindre än 3 mm:

7219 14 10

– – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7219 14 90

– – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

– Varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller

rullar:
7219 21

– – Med en tjocklek av mer än 10 mm:

7219 21 10

– – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7219 21 90

– – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7219 22

– – Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm:

7219 22 10

– – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7219 22 90

– – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7219 23 00

– – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm

Fri

—

7219 24 00

– – Med en tjocklek av mindre än 3 mm

Fri

—
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Fri

—

– Kallvalsade men inte vidare bearbetade:

7219 31 00

– – Med en tjocklek av minst 4,75 mm

7219 32

– – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm:

7219 32 10

– – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7219 32 90

– – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7219 33

– – Med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm:

7219 33 10

– – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7219 33 90

– – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7219 34

– – Med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm:

7219 34 10

– – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7219 34 90

– – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7219 35

– – Med en tjocklek av mindre än 0,5 mm:

7219 35 10

– – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7219 35 90

– – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7219 90

– Andra slag:

7219 90 20

– – Perforerade

Fri

—

7219 90 80

– – Andra slag

Fri

—

7220

Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av
mindre än 600 mm:
– Varmvalsade men inte vidare bearbetade:

7220 11 00

– – Med en tjocklek av minst 4,75 mm

Fri

—

7220 12 00

– – Med en tjocklek av mindre än 4,75 mm

Fri

—

7220 20

– Kallvalsade men inte vidare bearbetade:
– – Med en tjocklek av minst 3 mm:

7220 20 21

– – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7220 20 29

– – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

– – Med en tjocklek av mer än 0,35 mm men mindre än 3 mm:

7220 20 41

– – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7220 20 49

– – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

– – Med en tjocklek av högst 0,35 mm:

7220 20 81

– – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7220 20 89

– – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel

Fri

—
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7220 90

– Andra slag:

7220 90 20

– – Perforerade

Fri

—

7220 90 80

– – Andra slag

Fri

—

7221 00

Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade
ringar:

7221 00 10

– Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7221 00 90

– Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7222

Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål:
– Stång, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte

vidare bearbetad:
7222 11

– – Med runt tvärsnitt:
– – – Med en diameter av minst 80 mm:

7222 11 11

– – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7222 11 19

– – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

– – – Med en diameter av mindre än 80 mm:

7222 11 81

– – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7222 11 89

– – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7222 19

– – Annan:

7222 19 10

– – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7222 19 90

– – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7222 20

– Stång, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men

inte vidare bearbetad:
– – Med runt tvärsnitt:
– – – Med en diameter av minst 80 mm:

7222 20 11

– – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7222 20 19

– – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

– – – Med en diameter av minst 25 mm men mindre än 80 mm:

7222 20 21

– – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7222 20 29

– – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

– – – Med en diameter av mindre än 25 mm:

7222 20 31

– – – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7222 20 39

– – – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

– – Annan:
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7222 20 81

– – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7222 20 89

– – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7222 30

– Annan stång:
– – Smidd:

7222 30 51

– – – Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7222 30 91

– – – Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel

Fri

—

7222 30 97

– – Annan

Fri

—

7222 40

– Profiler:

7222 40 10

– – Varmvalsade, varmdragna eller strängpressade, men inte vidare

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

bearbetade
7222 40 50

– – Tillformade eller färdigbehandlade i kallt tillstånd men inte

vidare bearbetade
7222 40 90

– – Andra

7223 00

Tråd av rostfritt stål:
– Innehållande minst 2,5 viktprocent nickel:

7223 00 11

– – Innehållande minst 28 men högst 31 viktprocent nickel och

minst 20 men högst 22 viktprocent krom
7223 00 19

– – Annan
– Innehållande mindre än 2,5 viktprocent nickel:

7223 00 91

– – Innehållande minst 13 men högst 25 viktprocent krom och

minst 3,5 men högst 6 viktprocent aluminium
7223 00 99

– – Annan

IV. ANNAT LEGERAT STÅL; IHÅLIGT BORRSTÅL AV
LEGERAT ELLER OLEGERAT STÅL

7224

Annat legerat stål i form av göt eller i andra obearbetade
former; halvfärdiga produkter av annat legerat stål:

7224 10

– I form av göt eller i andra obearbetade former:

7224 10 10

– – Av verktygsstål

Fri

—

7224 10 90

– – Annan

Fri

—

7224 90

– Andra slag:

7224 90 02

– – Av verktygsstål

Fri

—

Fri

—

– – Annat:
– – – Med rektangulärt (inbegripet kvadratiskt) tvärsnitt:
– – – – Varmvalsade eller stränggjutna:
– – – – – Med en bredd av mindre än två gånger tjockleken:

7224 90 03

– – – – – – Av snabbstål
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Fri

—

7224 90 05

– – – – – – Innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men

högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst
2,3 viktprocent kisel; innehållande minst 0,0008 viktpro
cent bor och något annat ämne i mindre mängd än den
som är angiven i anmärkning 1 f till detta kapitel
7224 90 07

– – – – – – Annat

Fri

—

7224 90 14

– – – – – Annat

Fri

—

7224 90 18

– – – – Smitt

Fri

—

Fri

—

– – – Andra slag:
– – – – Varmvalsade eller stränggjutna:

7224 90 31

– – – – – Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol,

minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst
0,5 viktprocent molybden
7224 90 38

– – – – – Andra

Fri

—

7224 90 90

– – – – Smidda

Fri

—

7225

Valsade platta produkter av annat legerat stål, med en bredd
av minst 600 mm:

Fri

—

– Av kisellegerat stål för elektriskt ändamål:

7225 11 00

– – Kornorienterade

7225 19

– – Andra:

7225 19 10

– – – Varmvalsade

Fri

—

7225 19 90

– – – Kallvalsade

Fri

—

7225 30

– Andra, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar

eller rullar:
7225 30 10

– – Av verktygsstål

Fri

—

7225 30 30

– – Av snabbstål

Fri

—

7225 30 90

– – Annan

Fri

—

7225 40

– Andra, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i

ringar eller rullar:
7225 40 12

– – Av verktygsstål

Fri

—

7225 40 15

– – Av snabbstål

Fri

—

– – Annan:

7225 40 40

– – – Med en tjocklek av mer än 10 mm

Fri

—

7225 40 60

– – – Med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm

Fri

—

7225 40 90

– – – Med en tjocklek av mindre än 4,75 mm

Fri

—

7225 50

– Andra, kallvalsade men inte vidare bearbetade:

7225 50 20

– – Av snabbstål

Fri

—
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Fri

—

7225 50 80

– – Annan
– Andra:

7225 91 00

– – Överdragna med zink på elektrolytisk väg

Fri

—

7225 92 00

– – På annat sätt överdragna med zink

Fri

—

7225 99 00

– – Andra

Fri

—

7226

Valsade platta produkter av annat legerat stål, med en bredd
av mindre än 600 mm:

Fri

—

– Av kisellegerat stål för elektriskt ändamål:

7226 11 00

– – Kornorienterade

7226 19

– – Andra:

7226 19 10

– – – Varmvalsade men inte vidare bearbetade

Fri

—

7226 19 80

– – – Andra

Fri

—

7226 20 00

– Av snabbstål

Fri

—

Fri

—

– Andra slag:

7226 91

– – Varmvalsade men inte vidare bearbetade:

7226 91 20

– – – Av verktygsstål
– – – Annan:

7226 91 91

– – – – Med en tjocklek av minst 4,75 mm

Fri

—

7226 91 99

– – – – Med en tjocklek av mindre än 4,75 mm

Fri

—

7226 92 00

– – Kallvalsade men inte vidare bearbetade

Fri

—

7226 99

– – Andra:

7226 99 10

– – – Överdragna med zink på elektrolytisk väg

Fri

—

7226 99 30

– – – På annat sätt överdragna med zink

Fri

—

7226 99 70

– – – Annan

Fri

—

7227

Stång av annat legerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upp
rullade ringar:

7227 10 00

– Av snabbstål

Fri

—

7227 20 00

– Av kiselmanganstål

Fri

—

7227 90

– Andra:

7227 90 10

– – Innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat

Fri

—

Fri

—

Fri

—

ämne i mindre mängd än den som anges i anmärkning 1 f
till detta kapitel
7227 90 50

– – Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst

0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent
molybden
7227 90 95

– – Annan

7228

Annan stång av annat legerat stål; profiler av annat legerat
stål; ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål:
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Fri

—

7228 10

– Stång av snabbstål:

7228 10 20

– – Varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare

bearbetad; varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad
men inte vidare bearbetad
7228 10 50

– – Smidd

Fri

—

7228 10 90

– – Annan

Fri

—

7228 20

– Stång av kiselmanganstål:

7228 20 10

– – Med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt, varmvalsad

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

på fyra ytor
– – Annan:

7228 20 91

– – – Varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare

bearbetad; varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläte
rad men inte vidare bearbetad
7228 20 99

– – – Annan

7228 30

– Annan stång, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad

men inte vidare bearbetad:
7228 30 20

– – Av verktygsstål
– – Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst

0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent
molybden:
7228 30 41

– – – Med runt tvärsnitt med en diameter av minst 80 mm

Fri

—

7228 30 49

– – – Annan

Fri

—

– – Andra slag:
– – – Med runt tvärsnitt:

7228 30 61

– – – – Med en diameter av minst 80 mm

Fri

—

7228 30 69

– – – – Med en diameter mindre än 80 mm

Fri

—

7228 30 70

– – – Med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt, varmvalsad

Fri

—

Fri

—

på fyra ytor
7228 30 89

– – – Annan

7228 40

– Annan stång, smidd men inte vidare bearbetad:

7228 40 10

– – Av verktygsstål

Fri

—

7228 40 90

– – Annan

Fri

—

7228 50

– Annan stång, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd

Fri

—

Fri

—

men inte vidare bearbetad:
7228 50 20

– – Av verktygsstål

7228 50 40

– – Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst

0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent
molybden
– – Annan:
– – – Med runt tvärsnitt:
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7228 50 61

– – – – Med en diameter av minst 80 mm

Fri

—

7228 50 69

– – – – Med en diameter av mindre än 80 mm

Fri

—

7228 50 80

– – – Annan

Fri

—

7228 60

– Annan stång:

7228 60 20

– – Av verktygsstål

Fri

—

7228 60 80

– – Annan

Fri

—

7228 70

– Profiler:

7228 70 10

– – Varmvalsade, varmdragna eller strängpressade men inte vidare

Fri

—

bearbetade
7228 70 90

– – Andra

Fri

—

7228 80 00

– Ihåligt borrstål

Fri

—

7229

Tråd av annat legerat stål:

7229 20 00

– Av kiselmanganstål

Fri

—

7229 90

– Annan:

7229 90 20

– – Av snabbstål

Fri

—

7229 90 50

– – Innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst

Fri

—

Fri

—

0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent
molybden
7229 90 90

– – Annan
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Anmärkningar
1. Med gjutjärn förstås i detta kapitel produkter som erhållits genom gjutning, i
vilka järn dominerar viktmässigt över vart och ett av övriga ingående ämnen
och som i fråga om kemisk sammansättning inte överensstämmer med defi
nitionen av stål i anmärkning 1 d till kapitel 72.
2. Med tråd förstås i detta kapitel produkter, oavsett tvärsnittets form, som till
formats i varmt eller kallt tillstånd och som har ett största tvärmått av högst
16 mm.
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7301

Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål
eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda
genom svetsning, av järn eller stål:

7301 10 00

– Spont

Fri

—

7301 20 00

– Profiler

Fri

—

7302

Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar
eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor,
spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, slip
rar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor,
klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell mate
riel för sammanbindning eller fästande av räler:

7302 10

– Räler:

7302 10 10

– – Strömskenor med ledare av annan metall än järn

Fri

—

– – Andra:
– – – Nya:
– – – – ”Vignole”-räler:

7302 10 22

– – – – – Med en vikt av minst 36 kg/m

Fri

—

7302 10 28

– – – – – Med en vikt av mindre än 36 kg/m

Fri

—

7302 10 40

– – – – Gaturäler

Fri

—

7302 10 50

– – – – Andra

Fri

—

7302 10 90

– – – Begagnade

Fri

—

7302 30 00

– Växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till

2,7

—

spårväxlar
7302 40 00

– Rälskarvjärn och underläggsplattor

Fri

—

7302 90 00

– Andra slag

Fri

—

7303 00

Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn:
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7303 00 10

– Rör av sådana slag som används i tryckrör

3,2

—

7303 00 90

– Andra

3,2

—

7304

Rör och ihåliga profiler, av järn (annat än gjutjärn) eller stål,
sömlösa:

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

– Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar

(pipelines):
7304 11 00

– – Av rostfritt stål

7304 19

– – Andra:

7304 19 10

– – – Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm

7304 19 30

– – – Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst

406,4 mm
7304 19 90

– – – Med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm
– Foderrör, borrör och andra rör av sådana slag som används

vid borrning efter olja eller gas:
7304 22 00

– – Borrör av rostfritt stål

Fri

—

7304 23 00

– – Andra borrör

Fri

—

7304 24 00

– – Andra, av rostfritt stål

Fri

—

7304 29

– – Andra:

7304 29 10

– – – Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm

Fri

—

7304 29 30

– – – Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst

Fri

—

Fri

—

406,4 mm
7304 29 90

– – – Med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm
– Andra slag, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål:

7304 31

– – Kalldragna eller kallvalsade:

7304 31 20

– – – Precisionsrör

Fri

—

7304 31 80

– – – Andra

Fri

—

7304 39

– – Andra:

7304 39 10

– – – Obearbetade, raka med jämntjocka väggar, för användning

Fri

—

uteslutande för framställning av rör med annat tvärsnitt och
annan väggtjocklek
– – – Andra:
– – – – Rör avsedda för gängning:

7304 39 52

– – – – – Förzinkade

Fri

—

7304 39 58

– – – – – Andra

Fri

—

– – – – Andra:
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Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

7304 39 92

– – – – – Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm

7304 39 93

– – – – – Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst

406,4 mm
7304 39 98

– – – – – Med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm
– Andra slag, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål:

7304 41 00

– – Kalldragna eller kallvalsade

7304 49

– – Andra:

7304 49 10

– – – Obearbetade, raka med jämntjocka väggar, för användning

uteslutande för framställning av rör med annat tvärsnitt och
annan väggtjocklek
– – – Andra:

7304 49 93

– – – – Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm

7304 49 95

– – – – Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst

406,4 mm
7304 49 99

– – – – Med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm
– Andra slag, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål:

7304 51

– – Kalldragna eller kallvalsade:
– – – Raka och med jämntjocka väggar, innehållande minst 0,9

men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 vikt
procent krom och högst 0,5 viktprocent molybden:
7304 51 12

– – – – Med en längd av högst 0,5 m

Fri

—

7304 51 18

– – – – Med en längd av mer än 0,5 m

Fri

—

– – – Andra:

7304 51 81

– – – – Precisionsrör

Fri

—

7304 51 89

– – – – Andra

Fri

—

7304 59

– – Andra:

7304 59 10

– – – Obearbetade, raka med jämntjocka väggar, för användning

Fri

—

uteslutande för framställning av rör med annat tvärsnitt och
annan väggtjocklek
– – – Andra, raka och med jämntjocka väggar, innehållande minst

0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst
2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden:
7304 59 32

– – – – Med en längd av högst 0,5 m

Fri

—

7304 59 38

– – – – Med en längd av mer än 0,5 m

Fri

—

Fri

—

– – – Andra:

7304 59 92

– – – – Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm
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Fri

—

7304 59 93

– – – – Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst

406,4 mm
7304 59 99

– – – – Med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm

Fri

—

7304 90 00

– Andra slag

Fri

—

7305

Andra rör av järn eller stål (t.ex. svetsade, nitade eller på
liknande sätt förslutna) med ett runt tvärsnitt och med en
ytterdiameter av mer än 406,4 mm:
– Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar

(pipelines):
7305 11 00

– – Längssvetsade genom pulverbågsvetsning

Fri

—

7305 12 00

– – Längssvetsade på annat sätt

Fri

—

7305 19 00

– – Andra

Fri

—

7305 20 00

– Foderrör av sådana slag som används vid borrning efter olja

Fri

—

eller gas
– Andra slag, svetsade:

7305 31 00

– – Längssvetsade

Fri

—

7305 39 00

– – Andra

Fri

—

7305 90 00

– Andra slag

Fri

—

7306

Andra rör och andra ihåliga profiler, av järn eller stål (t.ex.
hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade):
– Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar

(pipelines):
7306 11

– – Svetsade, av rostfritt stål:

7306 11 10

– – – Längssvetsade

Fri

—

7306 11 90

– – – Spiralsvetsade

Fri

—

7306 19

– – Andra:

7306 19 10

– – – Längssvetsade

Fri

—

7306 19 90

– – – Spiralsvetsade

Fri

—

– Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning

efter olja eller gas:
7306 21 00

– – Svetsade, av rostfritt stål

Fri

—

7306 29 00

– – Andra

Fri

—

7306 30

– Andra slag, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olege

rat stål:
– – Precisionsrör:
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7306 30 11

– – – Med en väggtjocklek av högst 2 mm

Fri

—

7306 30 19

– – – Med en väggtjocklek av mer än 2 mm

Fri

—

– – Andra:
– – – Rör avsedda för gängning:

7306 30 41

– – – – Överdragna med zink

Fri

—

7306 30 49

– – – – Andra

Fri

—

– – – Andra:
– – – – Med en ytterdiameter av högst 168,3 mm:

7306 30 72

– – – – – Överdragna med zink

Fri

—

7306 30 77

– – – – – Andra

Fri

—

7306 30 80

– – – – Med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst

Fri

—

406,4 mm
7306 40

– Andra slag, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål:

7306 40 20

– – Kalldragna eller kallvalsade

Fri

—

7306 40 80

– – Andra

Fri

—

7306 50

– Andra slag, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat

stål:
7306 50 20

– – Precisionsrör

Fri

—

7306 50 80

– – Andra

Fri

—

Fri

—

– Andra slag, svetsade, med annat än runt tvärsnitt:

7306 61

– – Med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt:

7306 61 10

– – – Av rostfritt stål
– – – Andra:

7306 61 92

– – – – Med en väggtjocklek av högst 2 mm

Fri

—

7306 61 99

– – – – Med en väggtjocklek av mer än 2 mm

Fri

—

7306 69

– – Med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt:

7306 69 10

– – – Av rostfritt stål

Fri

—

7306 69 90

– – – Andra

Fri

—

7306 90 00

– Andra slag

Fri

—

7307

Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller
stål:

3,7

—

– Gjutna rördelar:

7307 11

– – Av icke aducerat gjutjärn:

7307 11 10

– – – Av sådana slag som används i tryckrör
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3,7

—

7307 11 90

– – – Andra

7307 19

– – Andra:

7307 19 10

– – – Av gjutjärn

3,7

—

7307 19 90

– – – Andra

3,7

—

3,7

—

– Andra rördelar, av rostfritt stål:

7307 21 00

– – Flänsar

7307 22

– – Gängade knärör, böjar och muffar:

7307 22 10

– – – Muffar

Fri

—

7307 22 90

– – – Knärör och böjar

3,7

—

7307 23

– – Stumsvetsrördelar:

7307 23 10

– – – Knärör och böjar

3,7

—

7307 23 90

– – – Andra slag

3,7

—

7307 29

– – Andra:

7307 29 10

– – – Gängade

3,7

—

7307 29 80

– – – Andra slag

3,7

—

3,7

—

– Andra slag:

7307 91 00

– – Flänsar

7307 92

– – Gängade knärör, böjar och muffar:

7307 92 10

– – – Muffar

Fri

—

7307 92 90

– – – Knärör och böjar

3,7

—

7307 93

– – Stumsvetsrördelar:
– – – Med en ytterdiameter av högst 609,6 mm:

7307 93 11

– – – – Knärör och böjar

3,7

—

7307 93 19

– – – – Andra slag

3,7

—

– – – Med en ytterdiameter av mer än 609,6 mm:

7307 93 91

– – – – Knärör och böjar

3,7

—

7307 93 99

– – – – Andra slag

3,7

—

7307 99

– – Andra:

7307 99 10

– – – Gängade

3,7

—

7307 99 80

– – – Andra slag

3,7

—

7308

Konstruktioner (med undantag av monterade eller monte
ringsfärdiga byggnader enligt nr 9406) och delar till konstruk
tioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverks
master, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och föns
terkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av
järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål,
bearbetade för användning i konstruktioner:
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7308 10 00

– Broar och brosektioner

Fri

—

7308 20 00

– Torn och fackverksmaster

Fri

—

7308 30 00

– Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar

Fri

p/st (1)

7308 40 00

– Material till byggnadsställningar och liknande utrustning för

Fri

—

Fri

—

användning vid byggnadsarbeten, i gruvor e.d.
7308 90

– Andra slag:
– – Uteslutande eller huvudsakligen av plåt:

7308 90 51

– – – Plattor med två väggar av korrugerad plåt och med isolerande

kärna
7308 90 59

– – – Andra

Fri

—

7308 90 98

– – Andra

Fri

—

7309 00

Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål,
för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska
förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre
beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maski
nell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkyl
ning:

7309 00 10

– För gaser (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas)

2,2

—

2,2

—

– För vätskor:

7309 00 30

– – Med inre beklädnad eller värmeisolerade
– – Andra:

7309 00 51

– – – Med en rymd av mer än 100 000 l

2,2

—

7309 00 59

– – – Med en rymd av högst 100 000 l

2,2

—

7309 00 90

– För fasta ämnen

2,2

—

7310

Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av
järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad
eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l,
även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte för
sedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärm
ning eller avkylning:

7310 10 00

– Med en rymd av minst 50 l

2,7

—

– Med en rymd av mindre än 50 l:

7310 21

– – Burkar avsedda att tillslutas genom lödning eller falsning:

7310 21 11

– – – Konservburkar av det slag som används för mat

2,7

—

7310 21 19

– – – Konservburkar av det slag som används för dryck

2,7

—

– – – Andra:

7310 21 91

– – – – Med en väggtjocklek av mindre än 0,5 mm

2,7

—

7310 21 99

– – – – Med en väggtjocklek av minst 0,5 mm

2,7

—

(1) En dörr eller ett fönster med eller utan tillhörande karmar och tröskel betraktas som en styck.
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7310 29

– – Andra:

7310 29 10

– – – Med en väggtjocklek av mindre än 0,5 mm

2,7

—

7310 29 90

– – – Med en väggtjocklek av minst 0,5 mm

2,7

—

7311 00

Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska
förtätad gas:
– Sömlösa:
– – För ett tryck på minst 165 bar, med en rymd av:

7311 00 11

– – – Mindre än 20 l

2,7

p/st

7311 00 13

– – – Minst 20 l men högst 50 l

2,7

p/st

7311 00 19

– – – Mer än 50 l

2,7

p/st

7311 00 30

– – Andra

2,7

p/st

– Andra:

7311 00 91

– – Med en rymd av mindre än 1 000 l

2,7

—

7311 00 99

– – Med en rymd av minst 1 000 l

2,7

—

7312

Tvinnad tråd, linor, kablar, flätade band, sling o.d., av järn
eller stål, utan elektrisk isolering:

7312 10

– Tvinnad tråd, linor och kablar:

7312 10 20

– – Av rostfritt stål

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

– – Andra:
– – – Med största tvärmått av högst 3 mm:

7312 10 41

– – – – Pläterad eller överdragen med kopparzinklegeringar (mäs

sing)
7312 10 49

– – – – Andra
– – – Med största tvärmått av mer än 3 mm:
– – – – Tvinnad tråd:

7312 10 61

– – – – – Icke överdragen
– – – – – Överdragen:

7312 10 65

– – – – – – Förzinkad

Fri

—

7312 10 69

– – – – – – Annan

Fri

—

– – – – Linor och kablar, inbegripet slutet tågvirke:
– – – – – Icke överdragen eller enbart pläterad eller överdragen med

zink, med ett största tvärsnitt av:
7312 10 81

– – – – – – Mer än 3 mm men högst 12 mm

Fri

—

7312 10 83

– – – – – – Mer än 12 mm men högst 24 mm

Fri

—
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7312 10 85

– – – – – – Mer än 24 mm men högst 48 mm

Fri

—

7312 10 89

– – – – – – Mer än 48 mm

Fri

—

7312 10 98

– – – – – Andra

Fri

—

7312 90 00

– Andra slag

Fri

—

7313 00 00

Taggtråd av järn eller stål; vridet band eller vriden enkel flat
tråd, med eller utan taggar, samt löst tvinnad dubbel tråd, av
sådana slag som används till stängsel, av järn eller stål

Fri

—

7314

Duk (även ändlösa band), galler och nät (inbegripet stängsel
nät), av järn- eller ståltråd; klippnät av järn eller stål:
– Vävd duk:

7314 12 00

– – Ändlösa band för maskiner, av rostfritt stål

Fri

—

7314 14 00

– – Annan duk, av rostfritt stål

Fri

—

7314 19 00

– – Andra

Fri

—

7314 20

– Galler och nät (inbegripet stängselnät), svetsade i korsnings

punkterna, av tråd med ett största tvärmått av minst 3 mm
och med en maskstorlek av minst 100 cm2:
7314 20 10

– – Av räfflad tråd

Fri

—

7314 20 90

– – Andra

Fri

—

– Andra galler och nät (inbegripet stängselnät), svetsade i

korsningspunkterna:
7314 31 00

– – Pläterade eller överdragna med zink

Fri

—

7314 39 00

– – Andra

Fri

—

– Annan duk, galler och nät (inbegripet stängselnät):

7314 41 00

– – Överdragna med zink

Fri

—

7314 42 00

– – Överdragna med plast

Fri

—

7314 49 00

– – Andra

Fri

—

7314 50 00

– Klippnät

Fri

—

7315

Kättingar och kedjor samt delar till dessa varor, av järn eller
stål:
– Ledbultkedjor och delar till sådana kedjor:

7315 11

– – Rullkedjor:

7315 11 10

– – – Av sådant slag som används för cyklar och motorcyklar

2,7

—

7315 11 90

– – – Andra

2,7

—

7315 12 00

– – Andra kedjor

2,7

—
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7315 19 00

– – Delar

2,7

—

7315 20 00

– Snökedjor o.d.

2,7

—

– Andra kedjor samt kättingar:

7315 81 00

– – Stolpkätting

2,7

—

7315 82 00

– – Andra, med svetsade länkar

2,7

—

7315 89 00

– – Andra

2,7

—

7315 90 00

– Andra delar

2,7

—

7316 00 00

Ankaren och draggar samt delar till dessa varor, av järn eller
stål

2,7

—

7317 00

Spik, stift (inbegripet häftstift), spikbleck, märlor och liknande
artiklar, av järn eller stål, även med huvud av annat material,
dock inte sådana med huvud av koppar:
– Av tråd:

7317 00 20

– – Spik i band eller rullar

Fri

—

7317 00 60

– – Andra

Fri

—

7317 00 80

– Andra

Fri

—

7318

Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar,
saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och
liknande artiklar, av järn eller stål:

3,7

—

– Gängade artiklar:

7318 11 00

– – Franska träskruvar

7318 12

– – Andra träskruvar:

7318 12 10

– – – Av rostfritt stål

3,7

—

7318 12 90

– – – Andra

3,7

—

7318 13 00

– – Skruvkrokar och skruvöglor

3,7

—

7318 14

– – Självgängande skruvar:

7318 14 10

– – – Av rostfritt stål

3,7

—

– – – Andra:

7318 14 91

– – – – Plåtskruvar

3,7

—

7318 14 99

– – – – Andra

3,7

—

7318 15

– – Andra skruvar, samt bultar, även med tillhörande muttrar

3,7

—

eller underläggsbrickor:
7318 15 20

– – – För att fästa järnvägsmateriel
– – – Andra:
– – – – Utan huvud:
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3,7

—

7318 15 35

– – – – – Av rostfritt stål
– – – – – Andra:

7318 15 42

– – – – – – Med en draghållfasthet av mindre än 800 MPa

3,7

—

7318 15 48

– – – – – – Med en draghållfasthet av minst 800 MPa

3,7

—

– – – – Med huvud:
– – – – – Med spår eller kryss:

7318 15 52

– – – – – – Av rostfritt stål

3,7

—

7318 15 58

– – – – – – Andra

3,7

—

– – – – – Med sexkantshål (insex):

7318 15 62

– – – – – – Av rostfritt stål

3,7

—

7318 15 68

– – – – – – Andra

3,7

—

3,7

—

– – – – – Med sexkantigt huvud:

7318 15 75

– – – – – – Av rostfritt stål
– – – – – – Andra:

7318 15 82

– – – – – – – Med en draghållfasthet av mindre än 800 MPa

3,7

—

7318 15 88

– – – – – – – Med en draghållfasthet av minst 800 MPa

3,7

—

7318 15 95

– – – – – Andra

3,7

—

7318 16

– – Muttrar:
– – – Av rostfritt stål:

7318 16 31

– – – – Blindnitmuttrar

3,7

—

7318 16 39

– – – – Andra

3,7

—

– – – Andra:

7318 16 40

– – – – Blindnitmuttrar

3,7

—

7318 16 60

– – – – Självlåsande muttrar

3,7

—

– – – – Andra:

7318 16 92

– – – – – Med en håldiameter av högst 12 mm

3,7

—

7318 16 99

– – – – – Med en håldiameter av mer än 12 mm

3,7

—

7318 19 00

– – Andra

3,7

—

– Ogängade artiklar:

7318 21 00

– – Fjäderbrickor och andra låsbrickor

3,7

—

7318 22 00

– – Andra underläggsbrickor

3,7

—

7318 23 00

– – Nitar

3,7

—

7318 24 00

– – Kilar, sprintar och saxsprintar

3,7

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

3,7

—

2,7

—

7318 29 00

– – Andra

7319

Synålar, stickor, snörnålar, virknålar, broderprylar och lik
nande artiklar, för handarbete, av järn eller stål; knappnålar,
säkerhetsnålar, och liknande artiklar av järn eller stål, inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans:

7319 40 00

– Säkerhetsnålar och liknande artiklar

7319 90

– Andra slag:

7319 90 10

– – Synålar, stoppnålar och brodernålar

2,7

—

7319 90 90

– – Andra

2,7

—

7320

Fjädrar och fjäderblad, av järn eller stål:

7320 10

– Bladfjädrar och blad till sådana fjädrar:
– – Varmbearbetade:

7320 10 11

– – – Bladfjädrar och blad därtill

2,7

—

7320 10 19

– – – Andra

2,7

—

7320 10 90

– – Andra

2,7

—

7320 20

– Skruvfjädrar:

7320 20 20

– – Varmbearbetade

2,7

—

– – Andra:

7320 20 81

– – – Tryckfjädrar

2,7

—

7320 20 85

– – – Sträckfjädrar

2,7

—

7320 20 89

– – – Andra

2,7

—

7320 90

– Andra slag:

7320 90 10

– – Flata spiralfjädrar

2,7

—

7320 90 30

– – Tallriksfjädrar

2,7

—

7320 90 90

– – Andra

2,7

—

7321

Kaminer, spisar (inbegripet värmeledningsspisar), grillar,
glödpannor, gaskök, tallriksvärmare och liknande icke elekt
riska artiklar för hushållsbruk samt delar till sådana artiklar,
av järn eller stål:
– Apparater för matlagning samt tallriksvärmare:

7321 11

– – För gas eller för både gas och annat bränsle:

7321 11 10

– – – Med ugn, inbegripet separata ugnar

2,7

p/st

7321 11 90

– – – Andra

2,7

p/st

7321 12 00

– – För flytande bränsle

2,7

p/st

7321 19 00

– – Andra, inbegripet apparater för fast bränsle

2,7

p/st
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

– Andra apparater:

7321 81 00

– – För gas eller för både gas och annat bränsle

2,7

p/st

7321 82 00

– – För flytande bränsle

2,7

p/st

7321 89 00

– – Andra, inbegripet apparater för fast bränsle

2,7

p/st

7321 90 00

– Delar

2,7

—

7322

Radiatorer för centraluppvärmning, inte försedda med elekt
risk uppvärmningsanordning, och delar till sådana radiatorer,
av järn eller stål; luftvärmare och varmluftsfördelare (inbegri
pet apparater som även kan fördela sval eller konditionerad
luft), inte försedda med elektrisk uppvärmningsanordning men
utrustade med motordriven fläkt eller blåsmaskin, samt delar
till sådana apparater, av järn eller stål:
– Radiatorer och delar till radiatorer:

7322 11 00

– – Av gjutjärn

3,2

—

7322 19 00

– – Andra

3,2

—

7322 90 00

– Andra slag

3,2

—

7323

Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana
artiklar, av järn eller stål; stålull; diskbollar, putsvantar o.d.,
av järn eller stål:

7323 10 00

– Stålull; diskbollar, putsvantar o.d.

3,2

—

– Andra slag:

7323 91 00

– – Av gjutjärn, oemaljerade

3,2

—

7323 92 00

– – Av gjutjärn, emaljerade

3,2

—

7323 93 00

– – Av rostfritt stål

3,2

—

7323 94 00

– – Av järn (annat än gjutjärn) eller stål, emaljerade

3,2

—

7323 99 00

– – Andra

3,2

—

7324

Sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av järn eller stål:

7324 10 00

– Diskbänkar och tvättställ, av rostfritt stål

2,7

—

– Badkar:

7324 21 00

– – Av gjutjärn, även emaljerade

3,2

p/st

7324 29 00

– – Andra

3,2

p/st

7324 90 00

– Andra slag, inbegripet delar

3,2

—

7325

Andra gjutna varor av järn eller stål:

7325 10 00

– Av icke aducerat gjutjärn

1,7

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

2,7

—

– Andra slag:

7325 91 00

– – Kulor och liknande artiklar för kvarnar

7325 99

– – Andra:

7325 99 10

– – – Av gjutjärn

2,7

—

7325 99 90

– – – Andra

2,7

—

7326

Andra varor av järn eller stål:

2,7

—

– Smidda varor, inte vidare bearbetade:

7326 11 00

– – Kulor och liknande artiklar för kvarnar

7326 19

– – Andra:

7326 19 10

– – – Friformsmidda

2,7

—

7326 19 90

– – – Andra

2,7

—

7326 20 00

– Varor av järn- eller ståltråd

2,7

—

7326 90

– Andra slag:

7326 90 30

– – Stegar och trappstegar

2,7

—

7326 90 40

– – Lastpallar och liknande artiklar

2,7

—

7326 90 50

– – Rullar och trummor för kablar, slangar o.d.

2,7

—

7326 90 60

– – Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande

2,7

—

artiklar för byggnadsindustrin
– – Andra artiklar av järn eller stål:

7326 90 92

– – – Friformsmidda

2,7

—

7326 90 94

– – – Sänksmidda

2,7

—

7326 90 96

– – – Sintrade

2,7

—

7326 90 98

– – – Andra

2,7

—

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 572
▼B
KAPITEL 74
KOPPAR OCH VAROR AV KOPPAR
Anmärkning
1. I detta kapitel används följande ord och uttryck med de betydelser som här
anges:
a) raffinerad koppar:
metall som innehåller minst 99,85 viktprocent koppar, eller
metall som innehåller minst 97,5 viktprocent koppar, under förutsättning
att innehållet av andra ämnen, uttryckt i viktprocent, inte överstiger de
gränsvärden som anges i följande tabell:
Andra ämnen
Ämnen

Gränsvärden i viktprocent

Ag

silver

0,25

As

arsenik

0,5

Cd

kadmium

1,3

Cr

krom

1,4

Mg

magnesium

0,8

Pb

bly

1,5

S

svavel

0,7

Sn

tenn

0,8

Te

tellur

0,8

Zn

zink

1

Zr

zirkonium

Andra ämnen (1), vart och ett

0,3
0,3

(1) Andra ämnen är t.ex. Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni och Si.

b) kopparlegeringar:
metalliska material, andra än oraffinerad koppar, i vilka koppar dominerar
viktmässigt över vart och ett av övriga ingående ämnen, under förutsätt
ning
1) att halten av minst ett av de övriga ämnena överstiger de gränsvärden
som anges i ovanstående tabell, eller
2) att den totala halten av dessa övriga ämnen överstiger 2,5 viktprocent.
c) kopparförlegeringar:
legeringar som jämte andra ämnen innehåller mer än 10 viktprocent kop
par, som inte är lämpliga för valsning eller smidning och som vanligen
används som tillsats vid framställning av andra legeringar eller som desox
idationsmedel eller desulfureringsmedel eller för liknande ändamål vid
framställning av andra metaller än järn. Kopparfosfid (fosforkoppar) som
innehåller mer än 15 viktprocent fosfor klassificeras dock enligt nr 2853.
d) stång:
valsade, strängpressade, dragna eller smidda produkter, inte i ringar eller
rullar, med likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd
i form av cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden
konvex månghörning (inbegripet tillplattad cirkel och modifierad rektangel,
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dvs. figurer i vilka två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två
andra sidorna är raka, av samma längd och parallella). Produkter med
kvadratiskt, rektangulärt, triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha av
rundade kanter utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter med rek
tangulärt tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) ska överstiga en tiondel
av bredden. Som stång anses också gjutna eller sintrade produkter med
samma former och dimensioner, vilka bearbetats efter formningen (på
annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån),
under förutsättning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor
som omfattas av andra nummer.

Trådämnen och billets med ändarna avfasade eller på annat sätt bearbetade
enbart för att underlätta deras insättning i maskiner för omformning till
exempelvis valstråd eller rör ska dock klassificeras som obearbetad koppar
enligt nr 7403.

e) profiler:

valsade, strängpressade, dragna, smidda eller på annat sätt formade pro
dukter, även i ringar eller rullar, som har likformigt tvärsnitt utefter hela
sin längd och som inte motsvarar definitionerna på stång, tråd, plåt, band,
folier eller rör. Som profiler anses också gjutna eller sintrade produkter
med samma former, vilka bearbetas efter formningen (på annat sätt än
genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån), under förutsätt
ning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor som omfattas
av andra nummer.

f) tråd:

valsade, strängpressade eller dragna produkter i ringar eller på spolar, med
likformigt, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av cirkel, oval,
kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning
(inbegripet tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. figurer i vilka
två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka,
av samma längd och parallella). Produkter med kvadratiskt, rektangulärt,
triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter utefter hela
sin längd. Tjockleken hos produkter med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet
modifierad rektangel) ska överstiga en tiondel av bredden.

g) plåt, band och folier:

platta produkter (andra än obearbetade produkter enligt nr 7403), även i
ringar eller rullar, som har massivt rektangulärt (annat än kvadratiskt)
tvärsnitt, även med rundade kanter (inbegripet modifierad rektangel, dvs.
en figur i vilken två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två
andra sidorna är raka, av samma längd och parallella), som har enhetlig
tjocklek och som antingen

— har kvadratisk eller rektangulär form och en tjocklek som inte över
stiger en tiondel av bredden, eller

— har annan än kvadratisk eller rektangulär form, oavsett storleken, under
förutsättning att de inte har karaktär av varor som omfattas av andra
nummer.

Nr 7409 och 7410 ska tillämpas för bl.a. plåt, band och folier med mönster
(t.ex. skåror, räfflor eller våffelmönstrade, droppformiga, knappformiga
eller rombiska upphöjningar) och för sådana produkter som har perforerats,
korrugerats, polerats eller försetts med överdrag, under förutsättning att de
inte härigenom fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.
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h) rör:
ihåliga produkter, även i ringar eller rullar, som har en enda sluten hålig
het, som har likformigt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av cirkel,
oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex mång
hörning och som har enhetlig väggtjocklek. Som rör anses också produkter
som har ett tvärsnitt i form av kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller
regelbunden konvex månghörning och som kan ha avrundade kanter ut
efter hela sin längd, under förutsättning att rörets inre och yttre tvärsnitt är
koncentriska och har samma form och orientering. Rör med ovannämnda
tvärsnitt kan vara polerade, försedda med överdrag, böjda, gängade, för
sedda med borrade hål, avsmalnande mot mitten, försedda med utvidgade
ändar, koniska eller försedda med muffar, flänsar eller ringar.
Anmärkning till undernummer
1. I detta kapitel används följande uttryck med de betydelser som här anges:
a) kopparzinklegeringar (mässing):
legeringar av koppar och zink, även tillsammans med andra ämnen. När
andra ämnen ingår ska
— zink dominera viktmässigt över varje sådant annat ämne,
— eventuellt nickelinnehåll understiga 5 viktprocent (jfr kopparnickelzink
legeringar), och
— eventuellt tenninnehåll understiga 3 viktprocent (jfr koppartennlege
ringar).
b) koppartennlegeringar (brons):
legeringar av koppar och tenn, även tillsammans med andra ämnen. När
andra ämnen ingår ska tenn dominera viktmässigt över varje sådant annat
ämne, med det undantaget att när tenninnehållet utgör minst 3 viktprocent,
får legeringarna innehålla mer zink än tenn men dock mindre än 10 vikt
procent zink.
c) kopparnickelzinklegeringar (nysilver):
legeringar av koppar, nickel och zink, även tillsammans med andra ämnen.
Nickelinnehållet ska vara minst 5 viktprocent (jfr kopparzinklegeringar).
d) kopparnickellegeringar:
legeringar av koppar och nickel, även tillsammans med andra ämnen men
under alla förhållanden innehållande högst 1 viktprocent zink. När andra
ämnen ingår ska nickel dominera viktmässigt över varje sådant annat
ämne.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

7401 00 00

Kopparskärsten; cementkoppar (utfälld koppar)

Fri

—

7402 00 00

Oraffinerad koppar; kopparanoder för elektrolytisk raffine
ring

Fri

—

7403

Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form:

– Raffinerad koppar:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

7403 11 00

– – Katoder och katodsektioner

Fri

—

7403 12 00

– – Trådämnen

Fri

—

7403 13 00

– – Billets

Fri

—

7403 19 00

– – Annan

Fri

—

– Kopparlegeringar:

7403 21 00

– – Kopparzinklegeringar (mässing)

Fri

—

7403 22 00

– – Koppartennlegeringar (brons)

Fri

—

7403 29 00

– – Andra kopparlegeringar (med undantag av kopparförlege

Fri

—

Fri

—

ringar enligt nr 7405)
7404 00

Avfall och skrot av koppar:

7404 00 10

– Av raffinerad koppar
– Av kopparlegeringar:

7404 00 91

– – Av kopparzinklegeringar (mässing)

Fri

—

7404 00 99

– – Andra

Fri

—

7405 00 00

Kopparförlegeringar

Fri

—

7406

Pulver och fjäll av koppar:

7406 10 00

– Pulver med annan än bladstruktur

Fri

—

7406 20 00

– Pulver med bladstruktur; fjäll

Fri

—

7407

Stång och profiler av koppar:

7407 10 00

– Av raffinerad koppar

4,8

—

– Av kopparlegering:

7407 21

– – Av kopparzinklegering (mässing):

7407 21 10

– – – Stång

4,8

—

7407 21 90

– – – Profiler

4,8

—

7407 29 00

– – Av annan kopparlegering

4,8

—

7408

Tråd av koppar:

4,8

—

– Av raffinerad koppar:

7408 11 00

– – Med ett största tvärmått av mer än 6 mm

7408 19

– – Annan:

7408 19 10

– – – Med ett största tvärmått av mer än 0,5 mm

4,8

—

7408 19 90

– – – Med ett största tvärmått av högst 0,5 mm

4,8

—

4,8

—

– Av kopparlegering:

7408 21 00

– – Av kopparzinklegering (mässing)
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4,8

—

4,8

—

7408 22 00

– – Av

kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering
(nysilver)

7408 29 00

– – Av annan kopparlegering

7409

Plåt och band av koppar, med en tjocklek av mer än 0,15 mm:
– Av raffinerad koppar:

7409 11 00

– – I ringar eller rullar

4,8

—

7409 19 00

– – Andra

4,8

—

– Av kopparzinklegering (mässing):

7409 21 00

– – I ringar eller rullar

4,8

—

7409 29 00

– – Andra

4,8

—

– Av koppartennlegering (brons):

7409 31 00

– – I ringar eller rullar

4,8

—

7409 39 00

– – Andra

4,8

—

7409 40 00

– Av kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering (ny

4,8

—

4,8

—

silver)
7409 90 00

– Av annan kopparlegering

7410

Folier av koppar (även tryckta eller på baksidan förstärkta
med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjock
lek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,15 mm:
– Utan förstärkning:

7410 11 00

– – Av raffinerad koppar

5,2

—

7410 12 00

– – Av kopparlegering

5,2

—

– Med förstärkning:

7410 21 00

– – Av raffinerad koppar

5,2

—

7410 22 00

– – Av kopparlegering

5,2

—

7411

Rör av koppar:

7411 10

– Av raffinerad koppar:

7411 10 10

– – Raka

4,8

—

7411 10 90

– – Andra

4,8

—

– Av kopparlegering:

7411 21

– – Av kopparzinklegering (mässing):

7411 21 10

– – – Raka

4,8

—

7411 21 90

– – – Andra

4,8

—

7411 22 00

– – Av

4,8

—

kopparnickellegering eller kopparnickelzinklegering
(nysilver)
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4,8

—

7411 29 00

– – Andra

7412

Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av koppar:

7412 10 00

– Av raffinerad koppar

5,2

—

7412 20 00

– Av kopparlegering

5,2

—

7413 00 00

Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av koppar, utan elekt
risk isolering

5,2

—

4

—

[7414]
7415

Spik, stift (inbegripet häftstift), märlor och liknande artiklar,
av koppar eller av järn eller stål med huvud av koppar; skru
var, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, sax
sprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och lik
nande artiklar, av koppar:

7415 10 00

– Spik, stift (inbegripet häftstift), märlor och liknande artiklar
– Andra artiklar, ogängade:

7415 21 00

– – Underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor)

3

—

7415 29 00

– – Andra

3

—

– Andra artiklar, gängade:

7415 33 00

– – Skruvar; bultar och muttrar

3

—

7415 39 00

– – Andra

3

—

4

—

[7416]
[7417]
7418

Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana
artiklar, av koppar; diskbollar, putsvantar o.d., av koppar;
sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av koppar:

7418 10

– Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till så

dana artiklar; diskbollar, putsvantar o.d.:
7418 10 10

– – Kokapparater och andra uppvärmningsapparater av sådana slag

som används i hushåll, icke elektriska, samt delar till sådana
apparater, av koppar
7418 10 90

– – Andra

3

—

7418 20 00

– Sanitetsgods och delar till sanitetsgods

3

—

7419

Andra varor av koppar:

7419 10 00

– Kättingar och kedjor samt delar till dessa varor

3

—

– Andra slag:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

3

—

4,3

—

7419 91 00

– – Gjutna eller smidda varor, inte vidare bearbetade

7419 99

– – Andra:

7419 99 10

– – – Duk (även ändlösa band), galler och nät av tråd av koppar

med ett största tvärmått av högst 6 mm; klippnät
7419 99 30

– – – Fjädrar

4

—

7419 99 90

– – – Andra

3

—
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KAPITEL 75
NICKEL OCH VAROR AV NICKEL
Anmärkning
1. I detta kapitel används följande ord och uttryck med de betydelser som här
anges:
a) stång:
valsade, strängpressade, dragna eller smidda produkter, inte i ringar eller
rullar, med likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd
i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regel
bunden konvex månghörning (inbegripet tillplattad cirkel och modifierad
rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående sidor utgör konvexa bågar
och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella). Produk
ter med kvadratiskt, rektangulärt, triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan
ha avrundade kanter utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter med
rektangulärt tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) ska överstiga en
tiondel av bredden. Som stång anses också gjutna eller sintrade produkter
med samma former och dimensioner, vilka bearbetats efter formningen (på
annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån),
under förutsättning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor
som omfattas av andra nummer.
b) profiler:
valsade, strängpressade, dragna, smidda eller på annat sätt formade pro
dukter, även i ringar eller rullar, som har likformigt tvärsnitt utefter hela
sin längd och som inte motsvarar definitionerna på stång, tråd, plåt, band,
folier eller rör. Som profiler anses också gjutna eller sintrade produkter
med samma former, vilka bearbetats efter formningen (på annat sätt än
genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån), under förutsätt
ning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor som omfattas
av andra nummer.
c) tråd:
valsade, strängpressade eller dragna produkter i ringar eller på spolar, med
likformigt, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval,
kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning
(inbegripet tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. figurer i vilka
två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka,
av samma längd och parallella). Produkter med kvadratiskt, rektangulärt,
triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter utefter hela
sin längd. Tjockleken hos produkter med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet
modifierad rektangel) ska överstiga en tiondel av bredden.
d) plåt, band och folier:
platta produkter (andra än obearbetade produkter enligt nr 7502), även i
ringar eller rullar, som har massivt rektangulärt (annat än kvadratiskt)
tvärsnitt, även med rundade kanter (inbegripet modifierad rektangel, dvs.
en figur i vilken två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två
andra sidorna är raka, av samma längd och parallella), som har enhetlig
tjocklek och som antingen
— har kvadratisk eller rektangulär form och en tjocklek som inte över
stiger en tiondel av bredden, eller
— har annan än kvadratisk eller rektangulär form, oavsett storleken, under
förutsättning att de inte har karaktär av varor som omfattas av andra
nummer.
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Nr 7506 ska bl.a. tillämpas för plåt, band och folier med mönster (t.ex.
skåror, räfflor eller våffelmönstrade, droppformiga, knappformiga eller
rombiska upphöjningar) och för sådana produkter som har perforerats,
korrugerats, polerats eller försetts med överdrag, under förutsättning att
de inte härigenom fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.
e) rör:
ihåliga produkter, även i ringar eller rullar, som har en enda sluten hålig
het, som har likformigt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel,
oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex mång
hörning och som har enhetlig väggtjocklek. Som rör anses också produkter
som har ett tvärsnitt i form av kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller
regelbunden konvex månghörning och som kan ha avrundade kanter ut
efter hela sin längd, under förutsättning att rörets inre och yttre tvärsnitt är
koncentriska och har samma form och orientering. Rör med ovannämnda
tvärsnitt kan vara polerade, försedda med överdrag, böjda, gängade, för
sedda med borrade hål, avsmalnande mot mitten, försedda med utvidgade
ändar, koniska eller försedda med muffar, flänsar eller ringar.
Anmärkningar till undernummer
1. I detta kapitel används följande uttryck med de betydelser som här anges:
a) olegerad nickel:
metall som innehåller minst 99 viktprocent nickel plus kobolt, under för
utsättning
1) att innehållet av kobolt inte överstiger 1,5 viktprocent, och
2) att innehållet av andra ämnen, uttryckt i viktprocent, inte överstiger de
gränsvärden som anges i följande tabell:
Andra ämnen
Ämnen

Gränsvärden i viktprocent

Fe

järn

0,5

O

syre

0,4

Andra ämnen, vart och ett

0,3

b) nickellegeringar:
metalliska material i vilka nickel dominerar viktmässigt över vart och ett
av övriga ingående ämnen, under förutsättning
1) att innehållet av kobolt överstiger 1,5 viktprocent,
2) att innehållet av minst ett av övriga ingående ämnen är större än de
gränsvärden som anges i ovanstående tabell, eller
3) att den totala halten av andra ämnen än nickel plus kobolt överstiger
1 viktprocent.
2. Trots bestämmelserna i anmärkning 1 c till detta kapitel ska vid tillämpning
av nr 7508 10 uttrycket ”tråd” endast avse produkter, även i ringar eller på
spolar, med tvärsnittsform där tjockleken inte vid någon punkt överstiger
6 mm.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

Fri

—

7501

Nickelskärsten, nickeloxidsinter och andra mellanprodukter
vid framställning av nickel:

7501 10 00

– Nickelskärsten

7501 20 00

– Nickeloxidsinter och andra mellanprodukter vid framställ

ning av nickel
7502

Nickel i obearbetad form:

7502 10 00

– Olegerad nickel

Fri

—

7502 20 00

– Nickellegeringar

Fri

—

7503 00

Avfall och skrot av nickel:

7503 00 10

– Av olegerad nickel

Fri

—

7503 00 90

– Av nickellegering

Fri

—

7504 00 00

Pulver och fjäll av nickel

Fri

—

7505

Stång, profiler och tråd av nickel:
– Stång och profiler:

7505 11 00

– – Av olegerad nickel

Fri

—

7505 12 00

– – Av nickellegering

2,9

—

– Tråd:

7505 21 00

– – Av olegerad nickel

Fri

—

7505 22 00

– – Av nickellegering

2,9

—

7506

Plåt, band och folier av nickel:

7506 10 00

– Av olegerad nickel

Fri

—

7506 20 00

– Av nickellegering

3,3

—

7507

Rör och rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av
nickel:
– Rör:

7507 11 00

– – Av olegerad nickel

Fri

—

7507 12 00

– – Av nickellegering

Fri

—

7507 20 00

– Rördelar

2,5

—

7508

Andra varor av nickel:

7508 10 00

– Duk, galler och nät av nickeltråd

Fri

—

7508 90 00

– Andra slag

Fri

—
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KAPITEL 76
ALUMINIUM OCH VAROR AV ALUMINIUM
Anmärkning
1. I detta kapitel används följande ord och uttryck med de betydelser som här
anges:

a) stång:

valsade, strängpressade, dragna eller smidda produkter, inte i ringar eller
rullar, med likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd
i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regel
bunden konvex månghörning (inbegripet tillplattad cirkel och modifierad
rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående sidor utgör konvexa bågar
och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella). Produk
ter med kvadratiskt, rektangulärt, triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan
ha avrundade kanter utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter med
rektangulärt tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) ska överstiga en
tiondel av bredden. Som stång anses också gjutna eller sintrade produkter
med samma former och dimensioner, vilka bearbetats efter formningen (på
annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån),
under förutsättning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor
som omfattas av andra nummer.

b) profiler:

valsade, strängpressade, dragna, smidda eller på annat sätt formade pro
dukter, även i ringar eller rullar, som har likformigt tvärsnitt utefter hela
sin längd och som inte motsvarar definitionerna på stång, tråd, plåt, band,
folier eller rör. Som profiler anses också gjutna eller sintrade produkter
med samma former, vilka bearbetats efter formningen (på annat sätt än
genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån), under förutsätt
ning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor som omfattas
av andra nummer.

c) tråd:

valsade, strängpressade eller dragna produkter i ringar eller på spolar, med
likformigt, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval,
kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning
(inbegripet tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. figurer i vilka
två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka,
av samma längd och parallella). Produkter med kvadratiskt, rektangulärt,
triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter utefter hela
sin längd. Tjockleken hos produkter med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet
modifierad rektangel) ska överstiga en tiondel av bredden.

d) plåt, band och folier:

platta produkter (andra än obearbetade produkter enligt nr 7601), även i
ringar eller rullar, som har massivt rektangulärt (annat än kvadratiskt)
tvärsnitt, även med rundade kanter (inbegripet modifierad rektangel, dvs.
en figur i vilken två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två
andra sidorna är raka, av samma längd och parallella), som har enhetlig
tjocklek och som antingen

— har kvadratisk eller rektangulär form och en tjocklek som inte över
stiger en tiondel av bredden, eller
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— har annan än kvadratisk eller rektangulär form, oavsett storleken, under
förutsättning att de inte har karaktär av varor som omfattas av andra
nummer.
Nr 7606 och 7607 ska bl.a. tillämpas för plåt, band och folier med mönster
(t.ex. skåror, räfflor eller våffelmönstrade, droppformiga, knappformiga
eller rombiska upphöjningar) och för sådana produkter som har perforerats,
korrugerats, polerats eller försetts med överdrag, under förutsättning att de
inte härigenom fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.
e) rör:
ihåliga produkter, även i ringar eller rullar, som har en enda sluten hålig
het, som har likformigt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel,
oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex mång
hörning och som har enhetlig väggtjocklek. Som rör anses också produkter
som har ett tvärsnitt i form av en kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller
regelbunden konvex månghörning och som kan ha avrundade kanter ut
efter hela sin längd, under förutsättning att rörets inre och yttre tvärsnitt är
koncentriska och har samma form och orientering. Rör med ovannämnda
tvärsnitt kan vara polerade, försedda med överdrag, böjda, gängade, för
sedda med borrade hål, avsmalnande mot mitten, försedda med utvidgade
ändar, koniska eller försedda med muffar, flänsar eller ringar.
Anmärkningar till undernummer
1. I detta kapitel används följande uttryck med de betydelser som här anges:
a) olegerat aluminium:
metall som innehåller minst 99 viktprocent aluminium, under förutsättning
att innehållet av andra ämnen, uttryckt i viktprocent, inte överstiger de
gränsvärden som anges i följande tabell:
Andra ämnen
Ämnen

Fe + Si (järn plus kisel)
Andra ämnen

(1),

vart och ett

Gränsvärden i viktprocent

1
0,1 (2)

(1) Andra ämnen är t.ex. Cr, Cu, Mg, Mn, Ni och Zn.
(2) Koppar får ingå med mer än 0,1 % men högst 0,2 %, under förutsättning att
varken innehållet av krom eller innehållet av mangan överstiger 0,05 %.

b) aluminiumlegeringar:
metalliska material, i vilka aluminium dominerar viktmässigt över vart och
ett av övriga ingående ämnen, under förutsättning
1) att halten av minst ett av övriga ingående ämnen eller att halten av järn
plus kisel överstiger de gränsvärden som anges i ovanstående tabell,
eller
2) att den totala halten av dessa övriga ämnen överstiger 1 viktprocent.
2. Trots bestämmelserna i anmärkning 1 c till detta kapitel ska i nr 7616 91
uttrycket ”tråd” endast avse produkter, även i ringar eller på spolar, med
tvärsnittsform där tjockleken inte vid någon punkt överstiger 6 mm.
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Kompletterande anmärkning
1. Vid tillämpning av nr 7601 20 20, används följande ord och uttryck med de
betydelser som här anges:
— ”valsgöt”: obearbetade produkter, som har likformigt och lika stort, mas
sivt tvärsnitt utefter hela sin längd, i form av rektanglar eller andra
månghörningar, en bredd av mer än 800 mm, en tjocklek av mer än
280 mm och en längd som alltid överskrider bredden och tjockleken.
Produkterna är avsedda för valsning.
— ”pressgöt”: obearbetade produkter, som har likformigt och lika stort,
massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av cirklar (inbegripet till
plattade cirklar) och en diameter av mer än 125 mm. Produkterna är
avsedda för strängpressning.
2. Vid tillämpning av nr 7606 12 11 och nr 7606 12 19 används följande ord
och uttryck med de betydelser som här anges:
— ”råmaterial till dryckesburkar”: Plåtar eller band i rullar, valsade, med
mangan som dominerande legeringsämne med en draghållfasthet på minst
262 Mpa. Plåtarna eller banden har ett likformigt, massivt tvärsnitt utefter
hela sin längd, en bredd av 300 mm eller mer, men högst 2 000 mm, med
en tjocklek av mer än 0,2 mm men högst 0,4 mm och en längd som alltid
överskrider bredden och tjockleken. Råmaterialet till dryckesburkar är
försmörjt, med en blank yta.
— ”råmaterial till dryckesburklock och rivring”: Plåtar eller band i rullar,
valsade, med magnesium som dominerande legeringsämne och en drag
hållfasthet på minst 345 Mpa. Plåtarna eller banden har ett likformigt,
massivt tvärsnitt utefter hela sin längd, en bredd av 30 mm eller mer, men
högst 2 000 mm, med en tjocklek av mer än 0,2 mm men högst 0,35 mm
och en längd som alltid överskrider bredden och tjockleken. Råmaterialet
till dryckesburklock är lackerat på båda sidor. Dryckesburkens rivring är
avfettad och oljad.
Dessa produkter är avsedda för framställning av styva dryckesbehållare,
inklusive lock och rivringar.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

6 (1)

—

7601

Aluminium i obearbetad form:

7601 10 00

– Olegerat aluminium

7601 20

– Aluminiumlegeringar:

7601 20 20

– – Valsgöt och pressgöt

6

—

7601 20 80

– – Andra

6

—

7602 00

Avfall och skrot av aluminium:

avfall av färgade, överdragna eller bestrukna folier med en
tjocklek av högst 0,2 mm

Fri

—

– – Andra (inbegripet kasserade ämnen från tillverkningsindustrin)

Fri

—

– Avfall:

7602 00 11

7602 00 19

– – Svarvspån, hyvelspån, flisor, fräsavfall, sågspån och filspån;

(1) Autonom tullsats: 3.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

7602 00 90

– Skrot

7603

Pulver och fjäll av aluminium:

7603 10 00

– Pulver med annan än bladstruktur

5

—

7603 20 00

– Pulver med bladstruktur; fjäll

5

—

7604

Stång och profiler av aluminium:

7604 10

– Av olegerat aluminium:

7604 10 10

– – Stång

7,5

—

7604 10 90

– – Profiler

7,5

—

7,5

—

– Av aluminiumlegering:

7604 21 00

– – Ihåliga profiler

7604 29

– – Andra:

7604 29 10

– – – Stång

7,5

—

7604 29 90

– – – Profiler

7,5

—

7605

Tråd av aluminium:
– Av olegerat aluminium:

7605 11 00

– – Med ett största tvärmått av mer än 7 mm

7,5

—

7605 19 00

– – Annan

7,5

—

– Av aluminiumlegering:

7605 21 00

– – Med ett största tvärmått av mer än 7 mm

7,5

—

7605 29 00

– – Annan

7,5

—

7606

Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än
0,2 mm:

7,5

—

– Av kvadratisk eller rektangulär form:

7606 11

– – Av olegerat aluminium:

7606 11 10

– – – Målade, lackerade eller plastöverdragna
– – – Andra:

7606 11 91

– – – – Med en tjocklek av mindre än 3 mm

7,5

—

7606 11 93

– – – – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 6 mm

7,5

—

7606 11 99

– – – – Med en tjocklek av minst 6 mm

7,5

—

7606 12

– – Av aluminiumlegering:
– – – Råmaterial till dryckesburkar, burklock och rivring:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

7606 12 11

– – – – Råmaterial till dryckesburkar

7,5

—

7606 12 19

– – – – Råmaterial till dryckesburklock och deras rivring

7,5

—

7,5

—

– – – Andra slag:

7606 12 20

– – – – Målade, lackerade eller plastöverdragna
– – – – Andra:

7606 12 92

– – – – – Med en tjocklek av mindre än 3 mm

7,5

—

7606 12 93

– – – – – Med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 6 mm

7,5

—

7606 12 99

– – – – – Med en tjocklek av minst 6 mm

7,5

—

– Av annan form:

7606 91 00

– – Av olegerat aluminium

7,5

—

7606 92 00

– – Av aluminiumlegering

7,5

—

7607

Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta
med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjock
lek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm:
– Utan förstärkning:

7607 11

– – Valsade men inte vidare bearbetade:
– – – Med en tjocklek av mindre än 0,021 mm:

7607 11 11

– – – – I rullar med en vikt av högst 10 kg

7,5

—

7607 11 19

– – – – Andra

7,5

—

7607 11 90

– – – Med en tjocklek av minst 0,021 mm men högst 0,2 mm

7,5

—

7607 19

– – Andra:

7607 19 10

– – – Med en tjocklek av mindre än 0,021 mm

7,5

—

7607 19 90

– – – Med en tjocklek av minst 0,021 mm men högst 0,2 mm

7,5

—

7607 20

– Med förstärkning:

7607 20 10

– – Med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av mindre

10

—

7,5

—

7,5

—

7,5

—

7,5

—

än 0,021 mm
7607 20 90

– – Med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av minst

0,021 mm men högst 0,2 mm
7608

Rör av aluminium:

7608 10 00

– Av olegerat aluminium

7608 20

– Av aluminiumlegering:

7608 20 20

– – Svetsade
– – Andra:

7608 20 81

– – – Endast strängpressade
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

7608 20 89

– – – Andra

7,5

—

7609 00 00

Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium

5,9

—

7610

Konstruktioner (med undantag av monterade eller monte
ringsfärdiga byggnader enligt nr 9406) och delar till konstruk
tioner (t.ex. broar, brosektioner, torn, fackverksmaster, tak,
fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar,
dörrtrösklar, räcken och pelare), av aluminium; plåt, stång,
profiler, rör o.d. av aluminium, bearbetade för användning i
konstruktioner:

7610 10 00

– Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar

6

p/st (1)

7610 90

– Andra slag:

7610 90 10

– – Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster

7

—

7610 90 90

– – Andra

6

—

7611 00 00

Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium,
för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska
förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre
beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maski
nell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkyl
ning

6

—

6

—

6

p/st

0,2 mm

6

—

7612 90 80

– – Andra slag

6

—

7613 00 00

Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska för
tätad gas

6

—

7612

Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet
förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för
alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska för
tätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre bekläd
nad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell
utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning:

7612 10 00

– Förpackningstuber

7612 90

– Andra slag:

7612 90 20

– – Behållare av sådana slag som används till aerosoler

7612 90 30

– – Tillverkade av folier med en tjocklek som inte överstiger

7614

Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan
elektrisk isolering:

7614 10 00

– Med kärna av stål

6

—

7614 90 00

– Andra slag

6

—

7615

Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana
artiklar, av aluminium; diskbollar, putsvantar o.d., av alumi
nium; sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av aluminium:

(1) En dörr eller ett fönster med eller utan tillhörande karmar och tröskel betraktas som en styck.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

6

—

0,2 mm

6

—

7615 10 80

– – Andra slag

6

—

7615 20 00

– Sanitetsgods och delar till sanitetsgods

6

—

7616

Andra varor av aluminium:

7616 10 00

– Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar,

6

—

6

—

7615 10

– Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till så

dana artiklar; diskbollar, putsvantar o.d.:
7615 10 10

– – Gjutna

7615 10 30

– – Tillverkade av folier med en tjocklek som inte överstiger

nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och lik
nande artiklar
– Andra slag:

7616 91 00

– – Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumt

råd
7616 99

– – Andra:

7616 99 10

– – – Gjutna

6

—

7616 99 90

– – – Andra

6

—
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KAPITEL 78
BLY OCH VAROR AV BLY
Anmärkning
1. I detta kapitel används följande ord och uttryck med de betydelser som här
anges:
a) stång:
valsade, strängpressade, dragna eller smidda produkter, inte i ringar eller
rullar, med likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd
i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regel
bunden konvex månghörning (inbegripet tillplattad cirkel och modifierad
rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående sidor utgör konvexa bågar
och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella). Produk
ter med kvadratiskt, rektangulärt, triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan
ha avrundade kanter utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter med
rektangulärt tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) ska överstiga en
tiondel av bredden. Som stång anses också gjutna eller sintrade produkter
med samma former och dimensioner, vilka bearbetats efter formningen (på
annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån),
under förutsättning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor
som omfattas av andra nummer.
b) profiler:
valsade, strängpressade, dragna, smidda eller på annat sätt formade pro
dukter, även i ringar eller rullar, som har likformigt tvärsnitt utefter hela
sin längd och som inte motsvarar definitionerna på stång, tråd, plåt, band,
folier eller rör. Som profiler anses också gjutna eller sintrade produkter
med samma former, vilka bearbetats efter formningen (på annat sätt än
genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån), under förutsätt
ning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor som omfattas
av andra nummer.
c) tråd:
valsade, strängpressade eller dragna produkter i ringar eller på spolar, med
likformigt, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval,
kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning
(inbegripet tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. figurer i vilka
två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka,
av samma längd och parallella). Produkter med kvadratiskt, rektangulärt,
triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter utefter hela
sin längd. Tjockleken hos produkter med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet
modifierad rektangel) ska överstiga en tiondel av bredden.
d) plåt, band och folier:
platta produkter (andra än obearbetade produkter enligt nr 7801), även i
ringar eller rullar, som har massivt rektangulärt (annat än kvadratiskt)
tvärsnitt, även med rundade kanter (inbegripet modifierad rektangel, dvs.
en figur i vilken två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två
andra sidorna är raka, av samma längd och parallella), som har enhetlig
tjocklek och som antingen
— har kvadratisk eller rektangulär form och en tjocklek som inte över
stiger en tiondel av bredden, eller
— har annan än kvadratisk eller rektangulär form, oavsett storleken, under
förutsättning att de inte har karaktär av varor som omfattas av andra
nummer.

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 590
▼B
Nr 7804 ska bl.a. tillämpas för plåt, band och folier med mönster (t.ex.
skåror, räfflor eller våffelmönstrade, droppformiga, knappformiga eller
rombiska upphöjningar) och för sådana produkter som har perforerats,
korrugerats, polerats eller försetts med överdrag, under förutsättning att
de inte härigenom fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.
e) rör:
ihåliga produkter, även i ringar eller rullar, som har en enda sluten hålig
het, som har likformigt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel,
oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex mång
hörning och som har enhetlig väggtjocklek. Som rör anses också produkter
som har ett tvärsnitt i form av kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller
regelbunden konvex månghörning och som kan ha avrundade kanter ut
efter hela sin längd, under förutsättning att rörets inre och yttre tvärsnitt är
koncentriska och har samma form och orientering. Rör med ovannämnda
tvärsnitt kan vara polerade, försedda med överdrag, böjda, gängade, för
sedda med borrade hål, avsmalnande mot mitten, försedda med utvidgade
ändar, koniska eller försedda med muffar, flänsar eller ringar.
Anmärkning till undernummer
1. I detta kapitel används följande uttryck med den betydelse som här anges:
raffinerat bly: metall som innehåller minst 99,9 viktprocent bly, under för
utsättning att innehållet av andra ämnen, uttryckt i viktprocent, inte överstiger
de gränsvärden som anges i följande tabell:
Andra ämnen
Ämnen

Gränsvärden i viktprocent

Ag

silver

0,02

As

arsenik

0,005

Bi

vismut

0,05

Ca

kalcium

0,002

Cd

kadmium

0,002

Cu

koppar

0,08

Fe

järn

0,002

S

svavel

0,002

Sb

antimon

0,005

Sn

tenn

0,005

Zn

zink

0,002
0,001

Andra (t.ex. Te), vart och ett

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

2,5

—

7801

Bly i obearbetad form:

7801 10 00

– Raffinerat bly

– Annat:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

2,5 (1)

—

7801 91 00

– – Innehållande, efter vikten räknat, huvudsakligen antimon

som annat legeringsämne
7801 99

– – Annat:

7801 99 10

– – – För raffinering, innehållande minst 0,02 viktprocent silver (2)

Fri

—

7801 99 90

– – – Annat

2,5

—

7802 00 00

Avfall och skrot av bly

Fri

—

5

—

5

—

Fri

—

Fri

—

5

—

[7803]
7804

Plåt, band och folier av bly; pulver och fjäll av bly:
– Plåt, band och folier:

7804 11 00

– – Med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av

högst 0,2 mm
7804 19 00

– – Andra

7804 20 00

– Pulver och fjäll

[7805]
7806 00

Andra varor av bly:

7806 00 10

– Behållare med blyavskärmning för transport eller förvaring av

radioaktiva ämnen (Euratom)
7806 00 80

– Andra slag

(1) Autonom tullfrihet gäller tills vidare för bly i obearbetad form för raffinering, innehållande minst 0,02 viktprocent silver (Taric-nr
7801 91 00 10). För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda
(se artikel 254 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
(2) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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KAPITEL 79
ZINK OCH VAROR AV ZINK
Anmärkning
1. I detta kapitel används följande ord och uttryck med de betydelser som här
anges:
a) stång:
valsade, strängpressade, dragna eller smidda produkter, inte i ringar eller
rullar, med likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd
i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regel
bunden konvex månghörning (inbegripet tillplattad cirkel och modifierad
rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående sidor utgör konvexa bågar
och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella). Produk
ter med kvadratiskt, rektangulärt, triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan
ha avrundade kanter utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter med
rektangulärt tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) ska överstiga en
tiondel av bredden. Som stång anses också gjutna eller sintrade produkter
med samma former och dimensioner, vilka bearbetats efter formningen (på
annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån),
under förutsättning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor
som omfattas av andra nummer.
b) profiler:
valsade, strängpressade, dragna, smidda eller på annat sätt formade pro
dukter, även i ringar eller rullar, som har likformigt tvärsnitt utefter hela
sin längd och som inte motsvarar definitionerna på stång, tråd, plåt, band,
folier eller rör. Som profiler anses också gjutna eller sintrade produkter
med samma former, vilka bearbetats efter formningen (på annat sätt än
genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån), under förutsätt
ning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor som omfattas
av andra nummer.
c) tråd:
valsade, strängpressade eller dragna produkter i ringar eller på spolar, med
likformigt, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval,
kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning
(inbegripet tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. figurer i vilka
två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka,
av samma längd och parallella). Produkter med kvadratiskt, rektangulärt,
triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter utefter hela
sin längd. Tjockleken hos produkter med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet
modifierad rektangel) ska överstiga en tiondel av bredden.
d) plåt, band och folier:
platta produkter (andra än obearbetade produkter enligt nr 7901), även i
ringar eller rullar, som har massivt rektangulärt (annat än kvadratiskt)
tvärsnitt, även med rundade kanter (inbegripet modifierad rektangel, dvs.
en figur i vilken två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två
andra sidorna är raka, av samma längd och parallella), som har enhetlig
tjocklek och som antingen
— har kvadratisk eller rektangulär form och en tjocklek som inte över
stiger en tiondel av bredden, eller
— har annan än kvadratisk eller rektangulär form, oavsett storleken, under
förutsättning att de inte har karaktär av varor som omfattas av andra
nummer.
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Nr 7905 ska bl.a. tillämpas för plåt, band och folier med mönster (t.ex.
skåror, räfflor eller våffelmönstrade, droppformiga, knappformiga eller
rombiska upphöjningar) och för sådana produkter som har perforerats,
korrugerats, polerats eller försetts med överdrag, under förutsättning att
de inte härigenom fått karaktär av varor som omfattas av andra nummer.
e) rör:
ihåliga produkter, även i ringar eller rullar, som har en enda sluten hålig
het, som har likformigt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel,
oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex mång
hörning och som har enhetlig väggtjocklek. Som rör anses också produkter
som har ett tvärsnitt i form av en kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller
regelbunden konvex månghörning och som kan ha avrundade kanter ut
efter hela sin längd, under förutsättning att rörets inre och yttre tvärsnitt är
koncentriska och har samma form och orientering. Rör med ovannämnda
tvärsnitt kan vara polerade, försedda med överdrag, böjda, gängade, för
sedda med borrade hål, avsmalnande mot mitten, försedda med utvidgade
ändar, koniska eller försedda med muffar, flänsar eller ringar.
Anmärkning till undernummer
1. I detta kapitel används följande uttryck med de betydelser som här anges:
a) olegerad zink:
metall som innehåller minst 97,5 viktprocent zink.
b) zinklegeringar:
metalliska material i vilka zink dominerar viktmässigt över vart och ett av
övriga ingående ämnen, under förutsättning att innehållet av dessa övriga
ämnen överstiger 2,5 viktprocent.
c) zinkstoft:
stoft som erhållits genom kondensation av zinkånga och som består av
sfäriska partiklar som är finare än zinkpulver. Minst 80 viktprocent av
partiklarna ska passera genom en sikt med en maskvidd av 0,063 mm.
Det måste innehålla minst 85 viktprocent metallisk zink.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

2,5

—

2,5

—

2,5

—

procent zink

2,5

—

– Zinklegeringar

2,5

—

7901

Zink i obearbetad form:

– Olegerad zink:

7901 11 00

– – Innehållande minst 99,99 viktprocent zink

7901 12

– – Innehållande mindre än 99,99 viktprocent zink:

7901 12 10

– – – Innehållande

7901 12 30

7901 12 90

7901 20 00

minst 99,95 viktprocent
99,99 viktprocent zink

– – – Innehållande

minst 98,5 viktprocent
99,95 viktprocent zink

men

men

mindre

mindre

än

än

– – – Innehållande minst 97,5 viktprocent men mindre än 98,5 vikt
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

7902 00 00

Avfall och skrot av zink

7903

Stoft, pulver och fjäll av zink:

7903 10 00

– Zinkstoft

2,5

—

7903 90 00

– Andra slag

2,5

—

7904 00 00

Stång, profiler och tråd av zink

5

—

7905 00 00

Plåt, band och folier av zink

5

—

Andra varor av zink

5

—

[7906]
7907 00 00
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KAPITEL 80
TENN OCH VAROR AV TENN
Anmärkning
1. I detta kapitel används följande ord och uttryck med de betydelser som här
anges:
a) stång:
valsade, strängpressade, dragna eller smidda produkter, inte i ringar eller
rullar, med likformigt och lika stort, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd
i form av en cirkel, oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regel
bunden konvex månghörning (inbegripet tillplattad cirkel och modifierad
rektangel, dvs. figurer i vilka två motstående sidor utgör konvexa bågar
och de två andra sidorna är raka, av samma längd och parallella). Produk
ter med kvadratiskt, rektangulärt, triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan
ha avrundade kanter utefter hela sin längd. Tjockleken hos produkter med
rektangulärt tvärsnitt (inbegripet modifierad rektangel) ska överstiga en
tiondel av bredden. Som stång anses också gjutna eller sintrade produkter
med samma former och dimensioner, vilka bearbetats efter formningen (på
annat sätt än genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån),
under förutsättning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor
som omfattas av andra nummer.
b) profiler:
valsade, strängpressade, dragna, smidda eller på annat sätt formade pro
dukter, även i ringar eller rullar, som har likformigt tvärsnitt utefter hela
sin längd och som inte motsvarar definitionerna på stång, tråd, plåt, band,
folier eller rör. Som profiler anses också gjutna eller sintrade produkter
med samma former, vilka bearbetats efter formningen (på annat sätt än
genom enkel avputsning eller avlägsnande av glödspån), under förutsätt
ning att de inte genom bearbetningen fått karaktär av varor som omfattas
av andra nummer.
c) tråd:
valsade, strångpressade eller dragna produkter i ringar eller på spolar, med
likformigt, massivt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel, oval,
kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex månghörning
(inbegripet tillplattad cirkel och modifierad rektangel, dvs. figurer i vilka
två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två andra sidorna är raka,
av samma längd och parallella). Produkter med kvadratiskt, rektangulärt,
triangulärt eller månghörnigt tvärsnitt kan ha avrundade kanter utefter hela
sin längd. Tjockleken hos produkter med rektangulärt tvärsnitt (inbegripet
modifierad rektangel) ska överstiga en tiondel av bredden.
d) plåt, band och folier:
platta produkter (andra än obearbetade produkter enligt nr 8001), även i
ringar eller rullar, som har massivt rektangulärt (annat än kvadratiskt)
tvärsnitt, även med rundade kanter (inbegripet modifierad rektangel, dvs.
en figur i vilken två motstående sidor utgör konvexa bågar och de två
andra sidorna är raka, av samma längd och parallella), som har enhetlig
tjocklek och som antingen
— har kvadratisk eller rektangulär form och en tjocklek som inte över
stiger en tiondel av bredden, eller
— har annan än kvadratisk eller rektangulär form, oavsett storleken, under
förutsättning att de inte har karaktär av varor som omfattas av andra
nummer.
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e) rör:
ihåliga produkter, även i ringar eller rullar, som har en enda sluten hålig
het, som har likformigt tvärsnitt utefter hela sin längd i form av en cirkel,
oval, kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller regelbunden konvex mång
hörning och som har enhetlig väggtjocklek. Som rör anses också produkter
som har ett tvärsnitt i form av kvadrat, rektangel, liksidig triangel eller
regelbunden konvex månghörning och som kan ha avrundade kanter ut
efter hela sin längd, under förutsättning att rörets inre och yttre tvärsnitt är
koncentriska och har samma form och orientering. Rör med ovannämnda
tvärsnitt kan vara polerade, försedda med överdrag, böjda, gängade, för
sedda med borrade hål, avsmalnande mot mitten, försedda med utvidgade
ändar, koniska eller försedda med muffar, flänsar eller ringar.
Anmärkning till undernummer
1. I detta kapitel används följande uttryck med de betydelser som här anges:
a) olegerat tenn:
metall som innehåller minst 99 viktprocent tenn, under förutsättning att ett
eventuellt innehåll av vismut eller koppar, uttryckt i viktprocent, är mindre
än de gränsvärden som anges i följande tabell:
Andra ämnen
Ämnen

Gränsvärden i viktprocent

Bi

vismut

0,1

Cu

koppar

0,4

b) tennlegeringar:
metalliska material i vilka tenn dominerar viktmässigt över vart och ett av
övriga ingående ämnen, under förutsättning
1) att den totala halten av övriga ämnen överstiger 1 viktprocent, eller
2) att halten av vismut eller koppar viktmässigt är lika med eller högre än
de gränsvärden som anges i ovanstående tabell.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

8001

Tenn i obearbetad form:

8001 10 00

– Olegerat tenn

Fri

—

8001 20 00

– Tennlegeringar

Fri

—

8002 00 00

Avfall och skrot av tenn

Fri

—

8003 00 00

Stång, profiler och tråd av tenn

Fri

—

[8004]
[8005]
[8006]
8007 00

Andra varor av tenn:

8007 00 10

– Plåt och band med en tjocklek av mer än 0,2 mm

Fri

—

8007 00 80

– Andra

Fri

—
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KAPITEL 81
ANDRA OÄDLA METALLER; KERMETER; VAROR AV DESSA
MATERIAL
Anmärkning till undernummer
1. Definitionerna av uttrycken stång, profiler, tråd, plåt, band och folier i an
märkning 1 till kapitel 74 gäller i tillämpliga delar även i detta kapitel.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

5

—

5

—

6

—

Fri

—

6

—

7

—

4

—

3

—

5

—

8101

Volfram och varor av volfram, inbegripet avfall och skrot:

8101 10 00

– Pulver
– Andra slag:

8101 94 00

– – Volfram i obearbetad form, inbegripet stång som erhållits

enbart genom sintring
8101 96 00

– – Tråd

8101 97 00

– – Avfall och skrot

8101 99

– – Andra:

8101 99 10

– – – Stång (annan än sådan som erhållits enbart genom sintring),

profiler, plåt, band och folier
8101 99 90

– – – Andra

8102

Molybden och varor av molybden, inbegripet avfall och skrot:

8102 10 00

– Pulver
– Andra slag:

8102 94 00

– – Molybden i obearbetad form, inbegripet stång som erhållits

enbart genom sintring
8102 95 00

– – Stång (annan än sådan som erhållits enbart genom sin

tring), profiler, plåt, band och folier
8102 96 00

– – Tråd

6,1

—

8102 97 00

– – Avfall och skrot

Fri

—

8102 99 00

– – Andra

7

—

8103

Tantal och varor av tantal, inbegripet avfall och skrot:

8103 20 00

– Tantal i obearbetad form, inbegripet stång som erhållits en

Fri

—

Fri

—

bart genom sintring; pulver
8103 30 00

– Avfall och skrot

8103 90

– Andra slag:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

3

—

4

—

5,3

—

4

—

Fri

—

4

—

4

—

Fri

—

Fri

—

3

—

Fri

—

2

—

3

—

Fri

—

4

—

8103 90 10

– – Stång (annan än sådan som erhållits enbart genom sintring),

profiler, tråd, plåt, band och folier
8103 90 90

– – Andra

8104

Magnesium och varor av magnesium, inbegripet avfall och
skrot:
– Magnesium i obearbetad form:

8104 11 00

– – Innehållande minst 99,8 viktprocent magnesium

8104 19 00

– – Annat

8104 20 00

– Avfall och skrot

8104 30 00

– Jämnstora spån och korn, sorterade enligt storleksordning;

pulver
8104 90 00

– Andra slag

8105

Koboltskärsten och andra mellanprodukter vid framställning
av kobolt; kobolt och varor av kobolt, inbegripet avfall och
skrot:

8105 20 00

– Koboltskärsten och andra mellanprodukter vid framställning

av kobolt; kobolt i obearbetad form; pulver
8105 30 00

– Avfall och skrot

8105 90 00

– Andra slag

8106 00

Vismut och varor av vismut, inbegripet avfall och skrot:

8106 00 10

– Vismut i obearbetad form; avfall och skrot; pulver

8106 00 90

– Andra

8107

Kadmium och varor av kadmium, inbegripet avfall och skrot:

8107 20 00

– Kadmium i obearbetad form; pulver

8107 30 00

– Avfall och skrot

8107 90 00

– Andra slag

8108

Titan och varor av titan, inbegripet avfall och skrot:

8108 20 00

– Titan i obearbetad form; pulver

5

—

8108 30 00

– Avfall och skrot

5

—

8108 90

– Andra slag:

8108 90 30

– – Stång, profiler och tråd

7

—

8108 90 50

– – Plåt, band och folier

7

—

8108 90 60

– – Rör

7

—

8108 90 90

– – Andra

7

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

5

—

Fri

—

9

—

7

—

Fri

—

7

—

8109

Zirkonium och varor av zirkonium, inbegripet avfall och
skrot:

8109 20 00

– Zirkonium i obearbetad form; pulver

8109 30 00

– Avfall och skrot

8109 90 00

– Andra slag

8110

Antimon och varor av antimon, inbegripet avfall och skrot:

8110 10 00

– Antimon i obearbetad form; pulver

8110 20 00

– Avfall och skrot

8110 90 00

– Andra slag

8111 00

Mangan och varor av mangan, inbegripet avfall och skrot:
– Mangan i obearbetad form; avfall och skrot; pulver:

8111 00 11

– – Mangan i obearbetad form; pulver

Fri

—

8111 00 19

– – Avfall och skrot

Fri

—

8111 00 90

– Andra slag

5

—

8112

Beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium, hafnium, in
dium, niob (columbium), rhenium och tallium samt varor av
dessa metaller, inbegripet avfall och skrot:
– Beryllium:

8112 12 00

– – I obearbetad form; pulver

Fri

—

8112 13 00

– – Avfall och skrot

Fri

—

8112 19 00

– – Annat

3

—

Fri

—

3

—

Fri

—

5

—

– Krom:

8112 21

– – I obearbetad form; pulver:

8112 21 10

– – – Legeringar innehållande mer än 10 viktprocent nickel

8112 21 90

– – – Annat

8112 22 00

– – Avfall och skrot

8112 29 00

– – Annat
– Tallium:

8112 51 00

– – I obearbetad form; pulver

1,5

—

8112 52 00

– – Avfall och skrot

Fri

—

8112 59 00

– – Annat

3

—

– Andra slag:

8112 92

– – I obearbetad form; avfall och skrot; pulver:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

3

—

Fri

—

8112 92 10

– – – Hafnium (celtium)
– – – Niob (columbium); rhenium; gallium; indium; vanadin; ger

manium:
8112 92 21

– – – – Avfall och skrot
– – – – Andra:

8112 92 31

– – – – – Niob (columbium); rhenium

3

—

8112 92 81

– – – – – Indium

2

—

8112 92 89

– – – – – Gallium

1,5

—

8112 92 91

– – – – – Vanadin

Fri

—

8112 92 95

– – – – – Germanium

4,5

—

8112 99

– – Andra:

8112 99 20

– – – Hafnium (celtium); germanium

7

—

8112 99 30

– – – Niob (columbium); rhenium

9

—

8112 99 70

– – – Gallium; indium; vanadin

3

—

8113 00

Kermeter och varor av kermeter, inbegripet avfall och skrot:

8113 00 20

– I obearbetad form

4

—

8113 00 40

– Avfall och skrot

Fri

—

8113 00 90

– Andra slag

5

—
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▼B
KAPITEL 82
VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL
METALL; DELAR AV OÄDEL METALL TILL SÅDANA ARTIKLAR
Anmärkningar
1. Bortsett från blåslampor, transportabla smidesässjor, slipstenar och slipskivor
med ställning, manikyr- eller pedikyrsatser samt varor enligt nr 8209 omfattar
detta kapitel endast artiklar med blad, skär, bearbetande yta eller annan verk
sam del av
a) oädel metall,
b) hårdmetall eller kermet,
c) ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)
på underlag av oädel metall, hårdmetall eller kermet,
d) slipmedel på underlag av oädel metall, under förutsättning att varorna har
skärande tänder, spår, räfflor e.d. av oädel metall, vilka behållit sin funk
tion efter det att slipmedlet lagts på.
2. Delar av oädel metall till artiklar enligt detta kapitel ska klassificeras enligt
samma nummer som de artiklar till vilka de utgör delar, med undantag av
delar som är särskilt nämnda som sådana samt verktygshållare för handverk
tyg (nr 8466). Delar med allmän användning enligt definition i anmärkning 2
till avdelning XV omfattas dock inte av detta kapitel.
Skärhuvuden, blad och saxar till elektriska rakapparater och elektriska hårk
lippningsmaskiner ska klassificeras enligt nr 8510.
3. Satser som består av en eller flera knivar enligt nr 8211 och minst lika många
artiklar enligt nr 8215 ska klassificeras enligt nr 8215.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

8201

Handverktyg och handredskap av följande slag: spadar, skyff
lar, korpar, hackor, högafflar, grepar, krattor, räfsor och ra
kor; yxor, röjknivar och liknande huggverktyg; sekatörer och
liknande klippverktyg av alla slag; liar, skäror, höknivar,
häcksaxar, fäll- och klyvkilar samt andra verktyg och redskap
av sådana slag som används inom jordbruk, trädgårdsskötsel
eller skogsbruk:

8201 10 00

– Spadar och skyfflar

1,7

p/st

8201 30 00

– Hackor, korpar, krattor, räfsor och rakor

1,7

—

8201 40 00

– Yxor, röjknivar och liknande huggverktyg

1,7

—

8201 50 00

– Sekatörer och liknande klippverktyg av alla slag (inbegripet

1,7

p/st

1,7

—

1,7

—

fjäderfäsaxar)
8201 60 00

– Häcksaxar, beskärningssaxar och liknande saxar för två

händer
8201 90 00

– Andra handverktyg och handredskap av sådana slag som

används inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk
8202

Handsågar; blad för alla slags sågar (inbegripet slitsfräsar,
spårfräsar och otandade sågblad):
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

8202 10 00

– Handsågar

1,7

—

8202 20 00

– Bandsågblad

1,7

—

– Cirkelsågblad (inbegripet slitsfräsar och spårfräsar):

8202 31 00

– – Med verksam del av stål

2,7

—

8202 39 00

– – Andra slag, inbegripet delar

2,7

—

8202 40 00

– Sågkedjor för motorsågar

1,7

—

2,7

—

– Andra sågblad:

8202 91 00

– – Raka sågblad för metallbearbetning

8202 99

– – Andra slag:

8202 99 20

– – – För metallbearbetning

2,7

—

8202 99 80

– – – För bearbetning av andra material

2,7

—

8203

Filar, raspar, tänger (inbegripet avbitartänger), pincetter, plåt
saxar, röravskärare, bultsaxar, huggpipor och liknande hand
verktyg:

8203 10 00

– Filar, raspar och liknande verktyg

1,7

—

8203 20 00

– Tänger (inbegripet avbitartänger men inte håltänger), pincet

1,7

—

ter och liknande verktyg
8203 30 00

– Plåtsaxar och liknande verktyg

1,7

—

8203 40 00

– Röravskärare, bultsaxar, huggpipor och liknande verktyg

1,7

—

8204

Skruvnycklar och skiftnycklar (inbegripet momentnycklar);
utbytbara hylsor till hylsnycklar, med eller utan handtag:
– Skruvnycklar och skiftnycklar:

8204 11 00

– – Skruvnycklar

1,7

—

8204 12 00

– – Skiftnycklar

1,7

—

8204 20 00

– Utbytbara hylsor till hylsnycklar, med eller utan handtag

1,7

—

8205

Handverktyg (inbegripet glasmästardiamanter), inte nämnda
eller inbegripna någon annanstans; blåslampor; skruvstycken,
skruvtvingar o.d., andra än tillbehör och delar till verktygs
maskiner eller vattenskärmaskiner; städ; transportabla smide
sässjor; hand- eller pedaldrivna slipstenar och slipskivor med
ställning:

8205 10 00

– Borr- och gängverktyg

1,7

—

8205 20 00

– Hammare och släggor

3,7

—

8205 30 00

– Hyvlar, stämjärn, skölpar och liknande skärande verktyg för

3,7

—

3,7

—

träbearbetning
8205 40 00

– Skruvmejslar
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

3,7

—

och målare

3,7

—

8205 59 80

– – – Andra slag

2,7

—

8205 60 00

– Blåslampor

2,7

—

8205 70 00

– Skruvstycken, skruvtvingar o.d.

3,7

—

8205 90

– Andra, inbegripet satser av artiklar enligt två eller flera av

2,7

—

3,7

—

3,7

—

2,7

—

– Andra handverktyg (inbegripet glasmästardiamanter):

8205 51 00

– – Verktyg och redskap för hushållsbruk

8205 59

– – Andra:

8205 59 10

– – – Verktyg för murare, formare, cementarbetare, gipsarbetare

varunumren i nr 8205:
8205 90 10

– – Städ; transportabla smidesässjor; hand- eller pedaldrivna slips

tenar och slipskivor med ställning
8205 90 90

– – Satser av artiklar enligt två eller flera av de varunumren enligt

nr 8205
8206 00 00

8207

Satser av handverktyg enligt två eller flera av nr 8202–8205, i
detaljhandelsförpackningar
Utbytbara verktyg för handverktyg, även mekaniska, eller för
verktygsmaskiner (t.ex. för pressning, stansning, gängning,
borrning, arborrning, driftning, fräsning, svarvning eller
skruvdragning), inbegripet dragskivor för dragning och mat
riser för strängpressning av metall, samt verktyg för bergeller jordborrning:
– Verktyg för berg- eller jordborrning:

8207 13 00

– – Med verksam del av kermet

8207 19

– – Andra, inbegripet delar:

8207 19 10

– – – Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant

2,7

—

8207 19 90

– – – Andra slag

2,7

—

8207 20

– Dragskivor och matriser för dragning eller strängpressning

av metall:
8207 20 10

– – Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant

2,7

—

8207 20 90

– – Med verksam del av annat material

2,7

—

8207 30

– Verktyg för pressning eller stansning:

8207 30 10

– – För metallbearbetning

2,7

—

8207 30 90

– – Andra slag

2,7

—

8207 40

– Verktyg för gängning:

2,7

—

– – För metallbearbetning:

8207 40 10

– – – Gängtappar
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

8207 40 30

– – – Andra gängverktyg

2,7

—

8207 40 90

– – Andra slag

2,7

—

8207 50

– Verktyg för borrning, andra än för berg- eller jordborrning:

8207 50 10

– – Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant

2,7

—

2,7

—

– – Med verksam del av annat material:

8207 50 30

– – – Mur- och betongborrar
– – – Andra slag:
– – – – För metallbearbetning:

8207 50 50

– – – – – Med verksam del av kermet

2,7

—

8207 50 60

– – – – – Med verksam del av snabbstål

2,7

—

8207 50 70

– – – – – Med verksam del av annat material

2,7

—

8207 50 90

– – – – Andra slag

2,7

—

8207 60

– Verktyg för arborrning o.d. eller driftning:

8207 60 10

– – Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant

2,7

—

– – Med verksam del av annat material:
– – – För arborrning:

8207 60 30

– – – – För metallbearbetning

2,7

—

8207 60 50

– – – – Andra slag

2,7

—

– – – För brotschning:

8207 60 70

– – – – För metallbearbetning

2,7

—

8207 60 90

– – – – Andra slag

2,7

—

8207 70

– Verktyg för fräsning:

2,7

—

– – För metallbearbetning:

8207 70 10

– – – Med verksam del av kermet
– – – Med verksam del av annat material:

8207 70 31

– – – – Skaftfräsar

2,7

—

8207 70 37

– – – – Andra

2,7

—

8207 70 90

– – Andra slag

2,7

—

8207 80

– Verktyg för svarvning:
– – För metallbearbetning:

8207 80 11

– – – Med verksam del av kermet

2,7

—

8207 80 19

– – – Med verksam del av annat material

2,7

—
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

2,7

—

2,7

—

8207 80 90

– – Andra slag

8207 90

– Andra utbytbara verktyg:

8207 90 10

– – Med verksam del av diamant eller agglomererad diamant
– – Med verksam del av annat material:

8207 90 30

– – – Klingor till skruvmejslar

2,7

—

8207 90 50

– – – Verktyg för kuggskärning

2,7

—

– – – Andra:
– – – – Med verksam del av kermet:

8207 90 71

– – – – – För metallbearbetning

2,7

—

8207 90 78

– – – – – Andra slag

2,7

—

– – – – Med verksam del av annat material:

8207 90 91

– – – – – För metallbearbetning

2,7

—

8207 90 99

– – – – – Andra slag

2,7

—

8208

Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater:

8208 10 00

– För metallbearbetning

1,7

—

8208 20 00

– För träbearbetning

1,7

—

8208 30 00

– För köksmaskiner eller för maskiner som används inom livs

1,7

—

1,7

—

1,7

—

medelsindustrin
8208 40 00

– För maskiner som används inom jordbruk, trädgårdsskötsel

eller skogsbruk
8208 90 00

– Andra slag

8209 00

Plattor, skär, stavar och liknande delar till verktyg, omonte
rade, av kermet:

8209 00 20

– Vändskär

2,7

—

8209 00 80

– Andra slag

2,7

—

8210 00 00

Handdrivna mekaniska apparater och redskap, som väger
högst 10 kg och som används för beredning eller servering
av matvaror eller drycker

2,7

—

8,5

—

8211

Knivar med skärande egg, även tandad (inbegripet träd
gårdsknivar), andra än knivar enligt nr 8208, samt blad till
sådana knivar:

8211 10 00

– Satser med olika artiklar
– Andra slag:

8211 91 00

– – Bordsknivar med fast blad

8,5

—

8211 92 00

– – Andra knivar med fast blad

8,5

—

8211 93 00

– – Andra knivar än sådana med fast blad

8,5

—

8211 94 00

– – Knivblad

6,7

—
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Extra mängden
het

1

2

3

4

2,7

—

8211 95 00

– – Skaft av oädel metall

8212

Rakknivar, rakhyvlar och rakapparater (icke elektriska) samt
blad till dessa (inbegripet ämnen till rakblad i bandform):

8212 10

– Rakknivar, rakhyvlar och rakapparater (icke elektriska):

8212 10 10

– – Rakhyvlar med icke-utbytbara blad

2,7

p/st

8212 10 90

– – Andra slag

2,7

p/st

8212 20 00

– Blad till rakhyvlar (inbegripet ämnen till rakblad i band

2,7

1 000 p/st

form)
8212 90 00

– Andra delar

2,7

—

8213 00 00

Saxar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, samt
skär till saxar enligt detta nummer

4,2

—

2,7

—

2,7

—

2,7

—

4,7

—

8214

Andra skär- och klippverktyg (t.ex. hårklippningsmaskiner,
huggknivar och hackknivar för slakterier och charkuterier
eller för hushållsbruk, pappersknivar); artiklar och satser av
artiklar för manikyr eller pedikyr (inbegripet nagelfilar):

8214 10 00

– Pappersknivar, brevöppnare, raderknivar, pennvässare samt

blad till sådana artiklar
8214 20 00

– Artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr

(inbegripet nagelfilar)
8214 90 00

– Andra slag

8215

Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar,
sockertänger och liknande köks- och bordsartiklar:

8215 10

– Satser med olika artiklar, innehållande minst en artikel som

är förgylld, försilvrad eller platinerad:
8215 10 20

– – Satser med enbart artiklar som är förgyllda, försilvrade eller

platinerade
– – Andra slag:

8215 10 30

– – – Av rostfritt stål

8,5

—

8215 10 80

– – – Andra

4,7

—

8215 20

– Andra satser med olika artiklar:

8215 20 10

– – Av rostfritt stål

8,5

—

8215 20 90

– – Andra

4,7

—

4,7

—

– Andra slag:

8215 91 00

– – Förgyllda, försilvrade eller platinerade

8215 99

– – Andra:

8215 99 10

– – – Av rostfritt stål

8,5

—

8215 99 90

– – – Andra

4,7

—
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KAPITEL 83
DIVERSE VAROR AV OÄDEL METALL
Anmärkningar
1. I detta kapitel ska delar av oädel metall klassificeras enligt samma nummer
som de artiklar för vilka de är avsedda. Artiklar av järn eller stål enligt nr
7312, 7315, 7317, 7318 och 7320 samt liknande artiklar av andra oädla
metaller (kapitlen 74–76 och 78–81) ska dock inte anses som delar till varor
enligt detta kapitel.
2. Med länkrullar i nr 8302 avses artiklar med en hjuldiameter (i förekommande
fall inbegripet hjulring) av högst 75 mm eller med en hjuldiameter (i före
kommande fall inbegripet hjulring) av mer än 75 mm om hjulets eller hjul
ringens bredd är mindre än 30 mm.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

8301

Hänglås och andra lås (nyckellås, kombinationslås och elekt
riska lås) av oädel metall; knäppen och byglar med knäppe,
försedda med lås, av oädel metall; nycklar av oädel metall till i
detta nummer nämnda artiklar:

8301 10 00

– Hänglås

2,7

—

8301 20 00

– Lås av sådana slag som används till motorfordon

2,7

—

8301 30 00

– Lås av sådana slag som används till möbler

2,7

—

8301 40

– Andra lås:
– – Lås av sådana slag som används till dörrar på byggnader:

8301 40 11

– – – Cylinderlås

2,7

—

8301 40 19

– – – Andra

2,7

—

8301 40 90

– – Andra lås

2,7

—

8301 50 00

– Knäppen och byglar med knäppe, försedda med lås

2,7

—

8301 60 00

– Delar

2,7

—

8301 70 00

– Separat föreliggande nycklar

2,7

—

8302

Beslag och liknande artiklar av oädel metall, som är lämpliga
för möbler, dörrar, trappor, fönster, markiser, persienner,
rullgardiner, karosserier, sadelmakeriarbeten, koffertar, kis
tor, skrin e.d.; klädhängare, hatthängare, konsoler o.d., av
oädel metall; länkrullar med hjulhållare av oädel metall; auto
matiska dörrstängare av oädel metall:

8302 10 00

– Gångjärn

2,7

—

8302 20 00

– Länkrullar

2,7

—

8302 30 00

– Andra beslag och liknande artiklar, lämpliga för motorfor

2,7

—

don
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

– Andra beslag och liknande artiklar:

8302 41

– – Lämpliga för byggnader:

8302 41 10

– – – För dörrar

2,7

—

8302 41 50

– – – För fönster (även franska)

2,7

—

8302 41 90

– – – Andra

2,7

—

8302 42 00

– – Andra, lämpliga för möbler

2,7

—

8302 49 00

– – Andra

2,7

—

8302 50 00

– Klädhängare, hatthängare, konsoler o.d.

2,7

—

8302 60 00

– Automatiska dörrstängare

2,7

—

8303 00

Kassaskåp, kassakistor samt dörrar till kassavalv e.d., arme
rade eller på annat sätt förstärkta, förvaringsfack för kas
savalv samt kassaskrin, dokumentskrin o.d., av oädel metall:

8303 00 40

– Kassaskåp, kassakistor samt dörrar till kassavalv e.d., armerade

2,7

—

eller på annat sätt förstärkta, förvaringsfack för kassavalv
8303 00 90

– Kassaskrin, dokumentskrin o.d.

2,7

—

8304 00 00

Dokumentskåp, kortregisterskåp, brevkorgar, manuskripthål
lare, pennfat, stämpelställ och liknande kontors- och skriv
bordsartiklar, av oädel metall, andra än kontorsmöbler enligt
nr 9403

2,7

—

2,7

—

8305

Mekanismer och beslag för samlingspärmar eller brevordnare,
pappersklämmor, gem, ryttare till kortregister och liknande
kontorsartiklar, av oädel metall; häftklammer i staplar (för
t.ex. kontorsbruk, tapetserarbruk eller emballering), av oädel
metall:

8305 10 00

– Mekanismer och beslag till samlingspärmar eller brevord

nare
8305 20 00

– Häftklammer i staplar

2,7

—

8305 90 00

– Andra, inbegripet delar

2,7

—

8306

Ringklockor, bjällror, gonggonger o.d., icke elektriska, av oä
del metall; statyetter och andra prydnadsföremål, av oädel
metall; fotografiramar, tavelramar och liknande ramar, av
oädel metall; speglar av oädel metall:

8306 10 00

– Ringklockor, bjällror, gonggonger o.d.

Fri

—

– Statyetter och andra prydnadsföremål:

8306 21 00

– – Förgyllda, försilvrade eller platinerade

Fri

—

8306 29 00

– – Andra

Fri

—

8306 30 00

– Fotografiramar, tavelramar och liknande ramar; speglar

2,7

—

8307

Böjliga slangar och rör av oädel metall, även med kopplings
anordningar:

8307 10 00

– Av järn eller stål

2,7

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

2,7

—

8307 90 00

– Av annan oädel metall

8308

Knäppen, byglar med knäppe, spännen med eller utan knäppe,
hakar, hyskor, snörhålsringar o.d., av oädel metall, av sådana
slag som används till kläder eller tillbehör till kläder, skodon,
smycken, armbandsur, böcker, markiser, lädervaror, reseffek
ter eller sadelmakeriarbeten eller till andra konfektionerade
varor; rörnitar och tvåspetsnitar, av oädel metall; pärlor och
paljetter, av oädel metall:

8308 10 00

– Hakar, hyskor och snörhålsringar

2,7

—

8308 20 00

– Rörnitar och tvåspetsnitar

2,7

—

8308 90 00

– Andra, inbegripet delar

2,7

—

8309

Proppar, kapsyler och lock (inbegripet kronkorkar, skruvkap
syler och proppar med pip), sprundtappar med gängning,
sprundplåtar, plomber och andra tillbehör till förpackningar,
av oädel metall:

8309 10 00

– Kronkorkar

2,7

—

8309 90

– Andra slag:

8309 90 10

– – Blykapsyler; aluminiumkapsyler med en diameter av mer än

3,7

—

21 mm
8309 90 90

– – Andra

2,7

—

8310 00 00

Skyltar, namnplåtar, adressplåtar och liknande plåtar, siffror,
bokstäver och andra symboler, av oädel metall, med undantag
av sådana som omfattas av nr 9405

2,7

—

2,7

—

2,7

—

2,7

—

2,7

—

8311

Tråd, stavar, rör, plattor, elektroder och liknande produkter
av oädel metall eller hårdmetall, överdragna eller fyllda med
flussmedel, av sådana slag som används för lödning eller svets
ning eller för pålödning eller påsvetsning av metall eller hård
metall; tråd och stavar av agglomererat pulver av oädel me
tall, för metallsprutning:

8311 10 00

– Överdragna elektroder av oädel metall, för elektrisk ljus

bågssvetsning
8311 20 00

– Fylld tråd av oädel metall, för elektrisk ljusbågssvetsning

8311 30 00

– Överdragna stavar och fylld tråd, av oädel metall, för löd

ning eller svetsning med låga
8311 90 00

– Andra slag
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AVDELNING XVI
MASKINER OCH APPARATER SAMT MEKANISKA REDSKAP;
ELEKTRISK
MATERIEL;
DELAR
TILL
SÅDANA
VAROR;
APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV LJUD,
APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV BILDER
OCH LJUD FÖR TELEVISION SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL
SÅDANA APPARATER
Anmärkningar
1.

Denna avdelning omfattar inte
a) drivremmar och transportband av plast, enligt kapitel 39, eller mjuk
gummi (nr 4010), andra varor av mjukgummi, av sådana slag som an
vänds till maskiner eller mekaniska eller elektriska apparater eller för
annat tekniskt bruk (nr 4016),
b) varor av läder eller konstläder (nr 4205) eller av pälsskinn (nr 4303), av
sådana slag som används i maskiner, apparater eller mekaniska redskap
eller för annat tekniskt bruk,
c) bobiner, spolar, cops, konrullar och liknande artiklar, oavsett materialet
(t.ex. kapitlen 39, 40, 44 eller 48 eller avdelning XV),
d) perforerade kort för jacquardmaskiner eller liknande maskiner (t.ex. ka
pitel 39 eller 48 eller avdelning XV),
e) drivremmar och transportband av textilmaterial (nr 5910) samt andra
varor av textilmaterial för tekniskt bruk (nr 5911),
f) ädelstenar och halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)
enligt nr 7102–7104 samt artiklar som helt består av sådana stenar, enligt
nr 7116, med undantag av omonterade bearbetade safirer och diamanter
för stift till grammofoner eller för gravernålar till apparater för ljudinspel
ning (nr 8522),
g) delar med allmän användning enligt definition i anmärkning 2 till av
delning XV, av oädel metall (avdelning XV) samt motsvarande varor av
plast (kapitel 39),
h) borrör (nr 7304),
ij) ändlös duk och ändlösa band av metalltråd eller metallremsor (avdelning
XV),
k) artiklar enligt kapitlen 82 och 83,
l) artiklar enligt avdelning XVII,
m) artiklar enligt kapitel 90,
n) ur och andra artiklar enligt kapitel 91,
o) utbytbara verktyg enligt nr 8207 samt borstar av sådana slag som an
vänds som maskindelar (nr 9603), liknande utbytbara verktyg ska klas
sificeras enligt beskaffenheten av materialet i den verksamma bestånds
delen (t.ex. enligt kapitlen 40, 42, 43, 45 eller 59 eller nr 6804 eller
6909),
p) artiklar enligt kapitel 95,
q) färgband för skrivmaskiner och liknande färgband, även på spolar eller i
patroner (klassificering efter materialets beskaffenhet, eller enligt nr 9612
om de är impregnerade eller överdragna med bläck, färg e.d. eller på
annat sätt bearbetade för att ge avtryck), samt enbens-, tvåbens- och
trebensstativ och liknande artiklar enligt nr 9620.
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2.

Om inte annat följer av anmärkning 1 till denna avdelning, anmärkning 1 till
kapitel 84 eller anmärkning 1 till kapitel 85, ska delar till maskiner (inte
utgörande delar till artiklar enligt nr 8484, 8544, 8545, 8546 eller 8547)
klassificeras enligt följande regler:

a) Delar som omfattas av något av numren i kapitel 84 eller 85 (andra än nr
8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 och 8548)
ska under alla förhållanden klassificeras enligt sina respektive nummer.

b) Andra delar ska, om de är lämpliga att användas uteslutande eller huvud
sakligen till en maskin av speciellt slag eller till flera slags maskiner som
omfattas av samma nummer (inbegripet maskiner enligt nr 8479 och
8543), klassificeras enligt samma nummer som ifrågavarande maskiner
eller, i tillämpliga fall, enligt nr 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503,
8522, 8529 eller 8538. Delar som är lämpliga att användas huvudsakligen
till varor enligt nr 8517 eller 8525–8528 och som är lika användbara för
båda dessa slag av varor ska klassificeras enligt nr 8517.

c) Alla andra delar ska klassificeras enligt nr 8409, 8431, 8448, 8466, 8473,
8503, 8522, 8529 eller 8538 eller, om detta inte är möjligt, enligt nr 8487
respektive 8548.

3.

Om inte annat föreskrivs ska maskinkombinationer som består av två eller
flera maskiner som sammanfogats till en enhet samt andra maskiner som kan
utföra två eller flera kompletterande eller alternativa arbetsuppgifter klassifi
ceras som om de bestod enbart av den komponent eller utgjorde en sådan
maskin som utför den huvudsakliga arbetsuppgiften.

4.

När en maskin eller en grupp maskiner består av separata komponenter
(oavsett om dessa är åtskilda eller förenade genom rör, anordningar för
kraftöverföring, elektriska ledningar eller andra anordningar), som är avsedda
att tillsammans medverka i en klart avgränsad arbetsuppgift som kan utföras
av en maskin enligt något av numren i kapitel 84 eller 85, ska det hela
klassificeras enligt detta nummer.

5.

Vid tillämpningen av dessa anmärkningar förstås med maskiner alla maski
ner, utrustningar, apparater och redskap som nämns i numren i kapitlen 84
och 85.

Kompletterande anmärkningar
1.

Verktyg för montering eller underhåll av maskiner ska klassificeras tillsam
mans med maskinerna om de införs med dessa. På samma sätt klassificeras
utbytbara verktyg som införs tillsammans med maskiner, om de utgör normal
utrustning till maskinerna och vanligtvis säljs med dessa.

2.

Om tullmyndighet kräver det ska gäldenären som stöd för sin tulldeklaration
lämna bilagor (t.ex. beskrivning, broschyr, utdrag ur katalog eller fotografi)
som innehåller upplysningar om maskinen och dess användning och känne
tecken och för maskiner som inkommer i delar eller i isärtaget skick en plan
för hopmonteringen och en innehållsförteckning för de olika försändelserna.

3.

På begäran av gäldenären och på de villkor, som bestäms av de kompetenta
myndigheterna, kan regel 2 a i Allmänna bestämmelser även tillämpas för
maskiner som införs i delsändningar.
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KAPITEL 84
KÄRNREAKTORER, ÅNGPANNOR, MASKINER, APPARATER OCH
MEKANISKA REDSKAP; DELAR TILL SÅDANA VAROR
Anmärkningar
1.

Detta kapitel omfattar inte
a) kvarnstenar, slipstenar och andra artiklar enligt kapitel 68,
b) maskiner och apparater (t.ex. pumpar) av keramiskt material samt delar av
keramiskt material till maskiner eller apparater oavsett material (kapitel
69),
c) laboratorieartiklar av glas (nr 7017); maskiner, apparater och andra artik
lar för tekniskt bruk samt delar till sådana, av glas (nr 7019 eller 7020),
d) artiklar enligt nr 7321 och 7322 samt liknande artiklar av andra oädla
metaller (kapitlen 74–76 och 78–81),
e) dammsugare enligt nr 8508,
f) elektromekaniska hushållsapparater enligt nr 8509; digitala kameror enligt
nr 8525,
g) kylare till artiklar enligt avdelning XVII,
h) mekaniska mattsopare utan motor (nr 9603).

2.

Om inte annat följer av anmärkning 3 till avdelning XVI och av anmärkning
9 till detta kapitel, ska en maskin eller apparat som motsvarar en varube
skrivning i ett eller flera av numren 8401–8424 eller nr 8486 och samtidigt
motsvarar en varubeskrivning i ett eller flera av numren 8425–8480 klas
sificeras enligt tillämpligt nummer i den förra gruppen eller nr 8486, alltefter
omständigheterna, och inte i den senare gruppen.
Nr 8419 ska dock inte tillämpas för
a) groningsapparater, äggkläckningsapparater och kycklingmödrar (nr 8436),
b) spannmålsfuktningsmaskiner (nr 8437),
c) diffusörer för extraktion av sockersaft (nr 8438),
d) maskiner och apparater för värmebehandling av textilgarn, textilvävnader
eller andra textilvaror (nr 8451),
e) maskiner, apparater och laboratorieutrustning för mekanisk bearbetning i
vilka en temperaturändring, även om den är nödvändig, är av underord
nad betydelse.
Nr 8422 ska inte tillämpas för
a) symaskiner för tillslutning av säckar eller liknande förpackningar (nr
8452),
b) kontorsmaskiner enligt nr 8472.
Nr 8424 ska inte tillämpas för
a) maskiner för tryckning med bläckstråle (nr 8443),
b) vattenskärmaskiner (nr 8456).

3.

En verktygmaskin för bearbetning av vilket material som helst, som mot
svarar en varubeskrivning i nr 8456 och samtidigt motsvarar en varubeskriv
ning i nr 8457–8461, 8464 eller 8465 ska klassificeras enligt nr 8456.
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4.

Nr 8457 ska tillämpas endast för verktygsmaskiner för metallbearbetning,
andra än svarvar (inbegripet svarvdubb), som kan utföra olika slags bearbet
ningar antingen
a) genom automatisk växling mellan olika verktyg som är placerade i ett
magasin e.d. i enlighet med ett maskinprogram (fleroperationsmaskiner),
b) genom att olika bearbetningsenheter samtidigt eller efter varandra auto
matiskt bearbetar ett fast uppspänt arbetsstycke (enstationsmaskiner med
mer än en bearbetningsenhet), eller
c) genom automatisk förflyttning av arbetsstycket mellan olika bearbetnings
stationer (transfermaskiner).

5.

A) Med maskiner för automatisk databehandling i nr 8471 förstås maskiner
som
1) kan lagra ett eller flera bearbetningsprogram samt åtminstone de data
som är omedelbart nödvändiga för att utföra programmet,
2) fritt kan programmeras efter användarens behov,
3) kan utföra de aritmetiska beräkningar som användaren begär, samt
4) utan mänskligt ingripande kan utföra ett bearbetningsprogram som de,
om så behövs, kan modifiera genom logiskt beslut under pågående
körning.
B) Maskiner för automatisk databehandling kan förekomma i form av sy
stem som består av ett varierande antal separata enheter.
C) Om inte annat följer av D och E nedan, ska en enhet anses utgöra en del
av ett system för automatisk databehandling om den uppfyller följande
villkor:
1) Den är av sådant slag som uteslutande eller huvudsakligen används i
ett system för automatisk databehandling.
2) Den kan anslutas till den centrala bearbetningsenheten antingen direkt
eller via en eller flera andra enheter.
3) Den kan ta emot eller leverera data i sådan form (kod eller signaler)
som kan användas av systemet.
Separat föreliggande enheter av en maskin för automatisk databehandling
ska klassificeras enligt nr 8471.
Tangentbord, X-Y-koordinerade inorgan och skivminnesenheter som
uppfyller villkoren i C 2 och C 3 ovan ska under alla omständigheter
klassificeras som enheter enligt nr 8471.
D) Nr 8471 omfattar inte följande varor när de föreligger separat, även om
de uppfyller alla villkor i anmärkning 5 C ovan:
1) Skrivare, kopieringsapparater och telefaxapparater, även kombinerade.
2) Apparater för sändning eller mottagning av tal, bilder eller andra data,
inbegripet apparater för kommunikation i trådnät eller trådlösa nät
(såsom LAN och WAN, dvs. lokala och icke-lokala nätverk).
3) Högtalare och mikrofoner.
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4) Televisionskameror, digitala kameror och videokameror.
5) Monitorer och projektorer utan inbyggd televisionsmottagare.
E) Maskiner som innehåller eller arbetar tillsammans med en maskin för
automatisk databehandling och utför en annan specifik arbetsuppgift än
databehandling ska klassificeras enligt det nummer som är tillämpligt för
deras arbetsuppgift eller, om detta inte är möjligt, enligt ett slumpnum
mer.
6.

Nr 8482 ska tillämpas för bland annat polerade stålkulor, vilkas största och
minsta diameter inte avviker från den nominella diametern med mer än 1 %,
dock högst med 0,05 mm.
Andra stålkulor ska klassificeras enligt nr 7326.

7.

En maskin som används för mer än en uppgift ska i klassificeringshänseende
behandlas som om dess huvudsakliga uppgift vore dess enda uppgift.
Om inte annat följer av anmärkning 2 till detta kapitel, anmärkning 3 till
avdelning XVI eller andra föreskrifter ska en maskin, vars huvuduppgift inte
är beskriven i något nummer eller för vilken huvuduppgiften inte kan fast
ställas, klassificeras enligt nr 8479. Nr 8479 omfattar också maskiner för
tillverkning av tågvirke och linor av metalltråd, textilgarn eller något annat
material eller av en kombination av flera material (t.ex. dukt-, tvinn- och
kablingsmaskiner).

8.

Vid tillämpning av nr 8470 ska uttrycket ”fickformat” endast avse maskiner
med en storlek inte överstigande 170 mm × 100 mm × 45 mm.

9.

A) Anmärkningarna 9 a och 9 b till kapitel 85 ska tillämpas även med
avseende på uttrycken ”halvledarkomponenter eller halvledarelement”
och ”elektroniska integrerade kretsar” såsom dessa används i den här
anmärkningen och i nr 8486. Vid tillämpning av den här anmärkningen
och nr 8486 ska uttrycket ”halvledarkomponenter eller halvledarelement”
dock även gälla ljuskänsliga halvledarkomponenter eller halvledarelement
samt lysdioder (LED).
B) Vid tillämpning av denna anmärkning och nr 8486 ska uttrycket ”fram
ställning av platta bildskärmar” omfatta ihopmontering av substrat i en
platt skärm. Det ska inte omfatta tillverkning av glas eller montering av
tryckta kretsar eller andra elektroniska komponenter på den flata skär
men. Uttrycket ”platta bildskärmar” ska inte omfatta katodstrålerörstek
nik.
C) Nr 8486 omfattar även maskiner och apparater av sådana slag som ute
slutande eller huvudsakligen används för
1) framställning eller reparation av arbetsmasker och modermasker,
2) montering av halvledarkomponenter eller halvledarelement samt elek
troniska integrerade kretsar,
3) lyftning, hantering, inmatning eller utmatning av halvledarämnen
(boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller halv
ledarelement, elektroniska integrerade kretsar och platta bildskärmar.
D) Om inte annat följer av anmärkning 1 till avdelning XVI och av anmärk
ning 1 till kapitel 84, ska maskiner och apparater som motsvarar varube
skrivningen i nr 8486 klassificeras enligt det numret och inte enligt något
annat nummer i tulltaxan.
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Anmärkningar till undernummer
1.

För nr 8465 20 ska uttrycket ”fleroperationsmaskiner” tillämpas endast för
verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast
och liknande hårda material, som i enlighet med ett bearbetningsprogram kan
utföra olika slags bearbetningar genom automatisk växling mellan olika
verktyg som är placerade i ett magasin e.d.

2.

Vid tillämpning av nr 8471 49 ska med ”system” förstås maskiner för auto
matisk databehandling vars enheter uppfyller villkoren i anmärkning 5 C till
kapitel 84 och som består av minst en central processor, ett inorgan (t.ex. ett
tangentbord eller en scanner) och ett utorgan (t.ex. en bildskärm eller en
skrivare).

3.

För nr 8481 20 ska med uttrycket ”ventiler för oljehydrauliska eller pneu
matiska transmissioner” avses ventiler som används specifikt i överföringen
av ”fluid energi” i ett hydrauliskt eller pneumatiskt system, om energin
tillförs i form av trycksatta fluider (vätskor eller gaser). Ventilerna kan
vara av alla olika typer (t.ex. reducerventil, backventil). Nr 8481 20 har
företräde framför alla andra varunummer under nr 8481.

4.

Nr 8482 40 tillämpas enbart för lager med cylindriska rullar med en konstant
diameter av högst 5 mm och med en längd av minst tre gånger diametern.
Rullarnas ändar får vara rundade.

Kompletterande anmärkningar
1.

Som motorer till luftfartyg enligt nr 8407 10 och 8409 10 avses endast
motorer som är konstruerade för att anslutas till propeller eller rotor.

2.

Nr 8471 70 30 ska också tillämpas på cd-romläsare som utgör minnen för
maskiner för automatisk databehandling, och som består av enheter avsedda
för att läsa signaler från cd-rom, cd-audio eller cd-photo och som försetts
med uttag för hörlurar, en knapp för volymkontroll och en av/på-knapp.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

5,7

—

3,7

—

8401

Kärnreaktorer; obestrålade bränsleelement för kärnreaktorer;
maskiner och apparater för isotopseparation:

8401 10 00

– Kärnreaktorer (Euratom)

8401 20 00

– Maskiner och apparater för isotopseparation samt delar till

sådana (Euratom)

8401 30 00

– Obestrålade bränsleelement (Euratom)

3,7

gi F/S

8401 40 00

– Delar till kärnreaktorer (Euratom)

3,7

—

8402

Ångpannor och andra ånggeneratorer (andra än sådana varm
vattenpannor för centraluppvärmning som också kan pro
ducera lågtrycksånga); hetvattenpannor:

2,7

—

– Ångpannor och andra ånggeneratorer:

8402 11 00

– – Vattenrörspannor med en ångproduktion av mer än 45 ton

per timme
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

2,7

—

8402 12 00

– – Vattenrörspannor med en ångproduktion av högst 45 ton

per timme
8402 19

– – Andra ångpannor och ånggeneratorer, inbegripet hybrid

pannor:
8402 19 10

– – – Tubpannor

2,7

—

8402 19 90

– – – Andra

2,7

—

8402 20 00

– Hetvattenpannor

2,7

—

8402 90 00

– Delar

2,7

—

8403

Värmepannor för centraluppvärmning, andra än sådana enligt
nr 8402:

8403 10

– Värmepannor:

8403 10 10

– – Av gjutjärn

2,7

—

8403 10 90

– – Andra

2,7

—

8403 90

– Delar:

8403 90 10

– – Av gjutjärn

2,7

—

8403 90 90

– – Andra

2,7

—

8404

Hjälpapparater för användning tillsammans med ånggenerato
rer eller värmepannor enligt nr 8402 eller 8403 (t.ex. econo
misers, överhettare, sotningsapparater och anordningar för
stoftåterföring); kondensorer för ångmaskiner:

8404 10 00

– Hjälpapparater för användning tillsammans med ånggenera

2,7

—

torer eller värmepannor enligt nr 8402 eller 8403
8404 20 00

– Kondensorer för ångmaskiner

2,7

—

8404 90 00

– Delar

2,7

—

8405

Generatorer för gengas eller vattengas, även med gasrenare;
generatorer för acetylengas samt liknande gasgeneratorer som
arbetar med vatten, även med gasrenare:

8405 10 00

– Generatorer för gengas eller vattengas, även med gasrenare;

1,7

—

1,7

—

2,7

—

generatorer för framställning av acetylengas samt liknande
gasgeneratorer som arbetar med vatten, även med gasrenare
8405 90 00

– Delar

8406

Ångturbiner:

8406 10 00

– Turbiner för framdrivning av fartyg
– Andra turbiner:

8406 81 00

– – Med en effekt av mer än 40 MW

2,7

—

8406 82 00

– – Med en effekt av högst 40 MW

2,7

—

8406 90

– Delar:

8406 90 10

– – Statorblad, rotorer och rotorblad

2,7

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

2,7

—

1,7 (1)

p/st

6,2

p/st

8406 90 90

– – Andra

8407

Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med framoch återgående eller roterande kolvar:

8407 10 00

– Motorer till luftfartyg
– Motorer för fartygsdrift:

8407 21

– – Utombordsmotorer:

8407 21 10

– – – Med en cylindervolym av högst 325 cm

3

3

– – – Med en cylindervolym av mer än 325 cm :

8407 21 91

– – – – Med en effekt av högst 30 kW

4,2

p/st

8407 21 99

– – – – Med en effekt av mer än 30 kW

4,2

p/st

8407 29 00

– – Andra

4,2

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

4,2

p/st

– Motorer med fram- och återgående kolvar, av sådana slag

som används för framdrivning av fordon enligt kapitel 87
och med en cylindervolym av:
3

8407 31 00

– – Högst 50 cm

8407 32

– – Mer än 50 cm men högst 250 cm :

8407 32 10

– – – Med en cylindervolym av mer än 50 cm men högst 125 cm

8407 32 90

– – – Med en cylindervolym av mer än 125 cm

3

3

3

3

3

250 cm3

3

3

8407 33

– – Mer än 250 cm men högst 1 000 cm :

8407 33 20

– – – Med en cylindervolym av mer än 250 cm

8407 33 80

men högst

3

500 cm3

3

– – – Med en cylindervolym av mer än 500 cm

1 000 cm3

men högst

men högst

3

8407 34

– – Mer än 1 000 cm :

8407 34 10

– – – För industriell sammansättning av: traktorer enligt nr 8701 10

som framförs av gående, motorfordon enligt nr 8703, motor
fordon enligt nr 8704 med motor med en cylindervolym un
derstigande 2 800 cm3, motorfordon enligt nr 8705 (2)
– – – Andra:

8407 34 30

– – – – Begagnade

(1) Tullbefrielse medges tills vidare för varor avsedda för montering i luftfartyg enligt systemet ”tyngre än luft” som har införts tullfritt
eller som byggs eller har byggts inom Europeiska unionen. För tillämpning av denna tullbefrielse erfordras att de förfaranden och
villkor som är fastställda i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
(2) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4,2

p/st

4,2

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

– – – – Nya, med en cylindervolym av:
3

8407 34 91

– – – – – Högst 1 500 cm

8407 34 99

– – – – – Mer än 1 500 cm

8407 90

– Andra motorer:

8407 90 10

– – Med en cylindervolym av högst 250 cm

3

3

3

– – Med en cylindervolym av mer än 250 cm :

8407 90 50

– – – För industriell sammansättning av: traktorer enligt undernr

8701 10 som framförs av gående, motorfordon enligt nr 8703,
motorfordon enligt nr 8704 med motor med en cylindervolym
understigande 2 800 cm3, motorfordon enligt nr 8705 (1)
– – – Andra:

8407 90 80

– – – – Med en effekt av högst 10 kW

4,2

p/st

8407 90 90

– – – – Med en effekt av mer än 10 kW

4,2

p/st

8408

Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (dieseleller semidieselmotorer):

8408 10

– Motorer för fartygsdrift:

Fri

p/st

2,7

p/st

Fri

p/st

2,7

p/st

Fri

p/st

2,7

p/st

Fri

p/st

– – Begagnade:

8408 10 11

– – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bogserbåtar

enligt nr 8904 00 10
8906 10 00 (1)
8408 10 19

och

för

krigsfartyg

enligt

nr

– – – Andra
– – Nya, med en effekt av:
– – – Högst 50 kW:

8408 10 23

– – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bogser

båtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt nr
8906 10 00 (1)
8408 10 27

– – – – Andra
– – – Mer än 50 kW men högst 100 kW:

8408 10 31

– – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bogser

båtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt nr
8906 10 00 (1)
8408 10 39

– – – – Andra
– – – Mer än 100 kW men högst 200 kW:

8408 10 41

– – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bogser

båtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt nr
8906 10 00 (1)

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

2,7

p/st

Fri

p/st

2,7

p/st

Fri

p/st

2,7

p/st

Fri

p/st

2,7

p/st

Fri

p/st

2,7

p/st

Fri

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

4,2

p/st

8408 10 49

– – – – Andra
– – – Mer än 200 kW men högst 300 kW:

8408 10 51

– – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bogser

båtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt nr
8906 10 00 (1)
8408 10 59

– – – – Andra
– – – Mer än 300 kW men högst 500 kW:

8408 10 61

– – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bogser

båtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt nr
8906 10 00 (1)
8408 10 69

– – – – Andra
– – – Mer än 500 kW men högst 1 000 kW:

8408 10 71

– – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bogser

båtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt nr
8906 10 00 (1)
8408 10 79

– – – – Andra
– – – Mer än 1 000 kW med högst 5 000 kW:

8408 10 81

– – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bogser

båtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt nr
8906 10 00 (1)
8408 10 89

– – – – Andra
– – – Mer än 5 000 kW:

8408 10 91

– – – – För fartyg för öppen sjö enligt nr 8901–8906, för bogser

båtar enligt nr 8904 00 10 och för krigsfartyg enligt nr
8906 10 00 (1)
8408 10 99

– – – – Andra

8408 20

– Motorer av sådana slag som används för framdrivning av

fordon enligt kapitel 87:
8408 20 10

– – För industriell sammansättning av: traktorer enligt nr 8701 10

som framförs av gående, motorfordon enligt nr 8703, motor
fordon enligt nr 8704 med motor med en cylindervolym under
stigande 2 500 cm3, motorfordon enligt nr 8705 (1)
– – Andra:
– – – För hjulförsedda jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med en

effekt av:
8408 20 31

– – – – Högst 50 kW

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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Extra mängden
het

1

2

3

4

8408 20 35

– – – – Mer än 50 kW men högst 100 kW

4,2

p/st

8408 20 37

– – – – Mer än 100 kW

4,2

p/st

– – – För andra fordon enligt kapitel 87, med en effekt av:

8408 20 51

– – – – Högst 50 kW

4,2

p/st

8408 20 55

– – – – Mer än 50 kW men högst 100 kW

4,2

p/st

8408 20 57

– – – – Mer än 100 kW men högst 200 kW

4,2

p/st

8408 20 99

– – – – Mer än 200 kW

4,2

p/st

8408 90

– Andra motorer:

8408 90 21

– – För drift av spårbundna trafikmedel

4,2

p/st

4,2

p/st

– – Andra:

8408 90 27

– – – Begagnade
– – – Nya, med en effekt av:

8408 90 41

– – – – Högst 15 kW

4,2

p/st

8408 90 43

– – – – Mer än 15 kW men högst 30 kW

4,2

p/st

8408 90 45

– – – – Mer än 30 kW men högst 50 kW

4,2

p/st

8408 90 47

– – – – Mer än 50 kW men högst 100 kW

4,2

p/st

8408 90 61

– – – – Mer än 100 kW men högst 200 kW

4,2

p/st

8408 90 65

– – – – Mer än 200 kW men högst 300 kW

4,2

p/st

8408 90 67

– – – – Mer än 300 kW men högst 500 kW

4,2

p/st

8408 90 81

– – – – Mer än 500 kW men högst 1 000 kW

4,2

p/st

8408 90 85

– – – – Mer än 1 000 kW men högst 5 000 kW

4,2

p/st

8408 90 89

– – – – Mer än 5 000 kW

4,2

p/st

8409

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvud
sakligen till motorer enligt nr 8407 eller 8408:

8409 10 00

– Till luftfartygsmotorer

1,7 (1)

—

2,7

—

– Andra slag:

8409 91 00

– – Lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till

förbränningskolvmotorer med gnisttändning

(1) Tullbefrielse medges tills vidare för varor avsedda för montering i luftfartyg enligt systemet ”tyngre än luft” som har införts tullfritt
eller som byggs eller har byggts inom Europeiska unionen. För tillämpning av denna tullbefrielse erfordras att de förfaranden och
villkor som är fastställda i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 621
▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

2,7

—

8409 99 00

– – Andra

8410

Hydrauliska turbiner, vattenhjul samt regulatorer för sådana
maskiner:
– Hydrauliska turbiner samt vattenhjul, med en effekt av:

8410 11 00

– – Högst 1 000 kW

4,5

—

8410 12 00

– – Mer än 1 000 kW men högst 10 000 kW

4,5

—

8410 13 00

– – Mer än 10 000 kW

4,5

—

8410 90 00

– Delar, inbegripet regulatorer

4,5

—

8411

Turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbin
motorer:

3,2 (1)

p/st

– Turbojetmotorer:

8411 11 00

– – Med en dragkraft av högst 25 kN

8411 12

– – Med en dragkraft av mer än 25 kN:

8411 12 10

– – – Med en dragkraft av mer än 25 kN men högst 44 kN

2,7 (1)

p/st

8411 12 30

– – – Med en dragkraft av mer än 44 kN men högst 132 kN

2,7 (1)

p/st

8411 12 80

– – – Med en dragkraft av mer än 132 kN

2,7 (1)

p/st

3,6 (1)

p/st

– Turbopropmotorer:

8411 21 00

– – Med en effekt av högst 1 100 kW

8411 22

– – Med en effekt av mer än 1 100 kW:

8411 22 20

– – – Med en effekt av mer än 1 100 kW men högst 3 730 kW

2,7 (1)

p/st

8411 22 80

– – – Med en effekt av mer än 3 730 kW

2,7 (1)

p/st

4,1

p/st

– Andra gasturbinmotorer:

8411 81 00

– – Med en effekt av högst 5 000 kW

8411 82

– – Med en effekt av mer än 5 000 kW:

8411 82 20

– – – Med en effekt av mer än 5 000 kW men högst 20 000 kW

4,1

p/st

8411 82 60

– – – Med en effekt av mer än 20 000 kW men högst 50 000 kW

4,1

p/st

8411 82 80

– – – Med en effekt av mer än 50 000 kW

4,1

p/st

2,7 (1)

—

– Delar:

8411 91 00

– – Till turbojet- och turbopropmotorer

(1) Tullbefrielse medges tills vidare för varor avsedda för montering i luftfartyg enligt systemet ”tyngre än luft” som har införts tullfritt
eller som byggs eller har byggts inom Europeiska unionen. För tillämpning av denna tullbefrielse erfordras att de förfaranden och
villkor som är fastställda i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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Extra mängden
het

1

2

3

4

4,1

—

2,2 (1)

p/st

8411 99 00

– – Andra

8412

Andra motorer:

8412 10 00

– Reaktionsmotorer, andra än turbojetmotorer
– Hydrauliska motorer:

8412 21

– – Linjärt arbetande (cylindrar):

8412 21 20

– – – Hydrauliska system

2,7

—

8412 21 80

– – – Andra

2,7

—

8412 29

– – Andra:

8412 29 20

– – – Hydrauliska system

4,2

—

– – – Andra:

8412 29 81

– – – – Hydrauliska motorer (s.k. hydraulic fluid power motors)

4,2

—

8412 29 89

– – – – Andra

4,2

—

– Tryckluftsmotorer:

8412 31 00

– – Linjärt arbetande (cylindrar)

4,2

—

8412 39 00

– – Andra

4,2

—

8412 80

– Andra slag:

8412 80 10

– – Ångmaskiner

2,7

—

8412 80 80

– – Andra

4,2

—

8412 90

– Delar:

8412 90 20

– – För andra reaktionsmotorer än turbojetmotorer

1,7 (1)

—

8412 90 40

– – För hydrauliska motorer

2,7

—

8412 90 80

– – Andra

2,7

—

8413

Vätskepumpar, även försedda med mätanordning; vätskeele
vatorer:

1,7

p/st

1,7

p/st

1,7

p/st

– Pumpar, försedda med eller avsedda att förses med mät

anordning:
8413 11 00

– – Bränsle- eller smörjmedelspumpar av sådana slag som an

vänds på bensinstationer eller i garage
8413 19 00

– – Andra

8413 20 00

– Handpumpar, andra än sådana enligt nr 8413 11 eller

8413 19
8413 30

– Bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för förbrän

ningskolvmotorer:

(1) Tullbefrielse medges tills vidare för varor avsedda för montering i luftfartyg enligt systemet ”tyngre än luft” som har införts tullfritt
eller som byggs eller har byggts inom Europeiska unionen. För tillämpning av denna tullbefrielse erfordras att de förfaranden och
villkor som är fastställda i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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1

2

3

4

8413 30 20

– – Insprutningspumpar

1,7

p/st

8413 30 80

– – Andra

1,7

p/st

8413 40 00

– Betongpumpar

1,7

p/st

8413 50

– Andra kolv- eller membranpumpar:

8413 50 20

– – Hydrauliska enheter

1,7

—

8413 50 40

– – Doseringspumpar

1,7

p/st

– – Andra:
– – – Kolvpumpar:

8413 50 61

– – – – Hydrauliska pumpar

1,7

p/st

8413 50 69

– – – – Andra

1,7

p/st

8413 50 80

– – – Andra

1,7

p/st

8413 60

– Andra roterande förträngningspumpar:

8413 60 20

– – Hydrauliska enheter

1,7

—

– – Andra:
– – – Kugghjulspumpar:

8413 60 31

– – – – Hydrauliska pumpar

1,7

p/st

8413 60 39

– – – – Andra

1,7

p/st

– – – Vätskeringspumpar:

8413 60 61

– – – – Hydrauliska pumpar

1,7

p/st

8413 60 69

– – – – Andra

1,7

p/st

8413 60 70

– – – Skruvpumpar

1,7

p/st

8413 60 80

– – – Andra

1,7

p/st

8413 70

– Andra centrifugalpumpar:
– – Dränkbara pumpar:

8413 70 21

– – – Enstegs

1,7

p/st

8413 70 29

– – – Flerstegs

1,7

p/st

8413 70 30

– – Cirkulationspumpar utan axeltätning för centralvärme- och

1,7

p/st

1,7

p/st

1,7

p/st

varmvattensanläggningar
– – Andra, med utloppsdiameter av:

8413 70 35

– – – Högst 15 mm
– – – Mer än 15 mm:

8413 70 45

– – – – Pumpar med kanalhjul eller sidokanalhjul
– – – – Pumpar med radialhjul:
– – – – – Enstegs:
– – – – – – Enkelsugande pumpar:
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8413 70 51

– – – – – – – I hopbyggt skick (monobloc)

1,7

p/st

8413 70 59

– – – – – – – Andra

1,7

p/st

8413 70 65

– – – – – – Dubbelsugande pumpar

1,7

p/st

8413 70 75

– – – – – Flerstegs

1,7

p/st

– – – – Andra centrifugalpumpar:

8413 70 81

– – – – – Enstegs

1,7

p/st

8413 70 89

– – – – – Flerstegs

1,7

p/st

– Andra pumpar; vätskeelevatorer:

8413 81 00

– – Pumpar

1,7

p/st

8413 82 00

– – Vätskeelevatorer

1,7

p/st

– Delar:

8413 91 00

– – Till pumpar

1,7

—

8413 92 00

– – Till vätskeelevatorer

1,7

—

8414

Luft- eller vakuumpumpar, kompressorer för luft eller andra
gaser samt fläktar och blåsmaskiner; ventilations- eller cirku
lationskåpor med inbyggd fläkt, även försedda med filter:

8414 10

– Vakuumpumpar:

8414 10 15

– – Av ett slag som används för tillverkning av halvledare eller

Fri

p/st

1,7

p/st

som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning
av platta bildskärmar
– – Andra:

8414 10 25

– – – Pumpar med roterande kolvar, lamellpumpar, molekylarpum

par och Rootsvakuumpumpar
– – – Andra:

8414 10 81

– – – – Diffusionspumpar, kryo- och adsorptionspumpar

1,7

p/st

8414 10 89

– – – – Andra

1,7

p/st

8414 20

– Hand- eller fotdrivna luftpumpar:

8414 20 20

– – Cykelpumpar

1,7

p/st

8414 20 80

– – Andra

2,2

p/st

8414 30

– Kompressorer av sådana slag som används i kyl- eller frys

2,2

p/st

utrustning:
8414 30 20

– – Högst 0,4 kW
– – Mer än 0,4 kW:

8414 30 81

– – – Hermetiska eller halvhermetiska

2,2

p/st

8414 30 89

– – – Andra

2,2

p/st

8414 40

– Luftkompressorer monterade på ett hjulförsett underrede

avsett att dragas:
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2,2

p/st

2,2

p/st

3,2

p/st

Fri

p/st

3

8414 40 10

– – Med en kapacitet per minut av högst 2 m

8414 40 90

– – Med en kapacitet per minut av mer än 2 m

3

– Fläktar:

8414 51 00

– – Bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar med inbyggd

elektrisk motor med en effekt av högst 125 W
8414 59

– – Andra:

8414 59 15

– – – Fläktar av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen an

vänds för kylning av mikroprocessorer, telekommunikations
utrustning, maskiner för automatisk databehandling eller en
heter till maskiner för automatisk databehandling
– – – Andra:

8414 59 25

– – – – Propellerfläktar

2,3

p/st

8414 59 35

– – – – Centrifugalfläktar

2,3

p/st

8414 59 95

– – – – Andra

2,3

p/st

8414 60 00

– Ventilations- eller cirkulationskåpor med en horisontell sid

2,7

p/st

längd av högst 120 cm
8414 80

– Andra:
– – Turbokompressorer:

8414 80 11

– – – Enstegs

2,2

p/st

8414 80 19

– – – Flerstegs

2,2

p/st

2,2

p/st

2,2

p/st

2,2

p/st

2,2

p/st

2,2

p/st

– – Kolvkompressorer med övertryck av:
– – – Högst 15 bar med en kapacitet per timme av:
3

8414 80 22

– – – – Högst 60 m

8414 80 28

– – – – Mer än 60 m

3

– – – Mer än 15 bar med en kapacitet per timme av:
3

8414 80 51

– – – – Högst 120 m

8414 80 59

– – – – Mer än 120 m

3

– – Rotationskompressorer:

8414 80 73

– – – Med en axel
– – – Med flera axlar:

8414 80 75

– – – – Skruvkompressorer

2,2

p/st

8414 80 78

– – – – Andra

2,2

p/st

8414 80 80

– – Andra

2,2

p/st

8414 90 00

– Delar

2,2

—
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8415

Luftkonditioneringsapparater bestående av en motordriven
fläkt samt anordningar för reglering av temperatur och fuk
tighet, inbegripet sådana apparater i vilka fuktigheten inte kan
regleras separat:

8415 10

– Av sådana slag som är avsedda att fästas vid ett fönster, en

vägg, ett innertak eller ett golv, hopbyggda till en enhet eller
av typen ”split-system” (system bestående av separata kom
ponenter):
8415 10 10

– – Hopbyggda till en enhet

2,2

—

8415 10 90

– – Av typen ”split-system”

2,5

—

8415 20 00

– Av sådant slag som används för personer, i motorfordon

2,7

—

2,7

—

– Andra slag:

8415 81 00

– – Innehållande en kylenhet och en ventil för reversering av

avkylnings-/uppvärmningskretsloppet
pumpar)

(reversibla

värme

8415 82 00

– – Andra, innehållande en kylenhet

2,7

—

8415 83 00

– – Utan kylenhet

2,7

—

8415 90 00

– Delar

2,7

—

8416

Brännare för flytande bränsle, pulverisat fast bränsle eller gas,
till eldstäder; mekaniska eldningsapparater (stokrar) samt me
kaniska eldstadsrostar, mekaniska anordningar för avlägs
nande av aska och liknande anordningar för sådana appara
ter:

8416 10

– Brännare för flytande bränsle:

8416 10 10

– – Med inbyggd automatisk kontrollanordning

1,7

p/st

8416 10 90

– – Andra

1,7

p/st

8416 20

– Andra brännare, inbegripet kombinationsbrännare:

8416 20 10

– – Endast för gas, i hopbyggt skick (monobloc), med inbyggd

1,7

p/st

fläkt och kontrollanordning
– – Andra:

8416 20 20

– – – Kombinationsbrännare

1,7

p/st

8416 20 80

– – – Andra

1,7

—

8416 30 00

– Mekaniska eldningsapparater (stokrar) samt mekaniska eld

1,7

—

1,7

—

1,7

—

stadsrostar, mekaniska anordningar för avlägsnande av aska
och liknande anordningar för sådana apparater
8416 90 00

– Delar

8417

Industri- och laboratorieugnar, inbegripet förbränningsugnar,
icke elektriska:

8417 10 00

– Ugnar för rostning, smältning eller annan värmebehandling

av malm, sulfidmineral eller metall
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8417 20

– Ugnar för bagerier och konditorier:

8417 20 10

– – Tunnelugnar

1,7

—

8417 20 90

– – Andra

1,7

—

8417 80

– Andra slag:

8417 80 30

– – Ugnar för bränning av keramiska produkter

1,7

p/st

8417 80 50

– – Ugnar för bränning av cement, glas eller kemiska produkter

1,7

p/st

8417 80 70

– – Andra

1,7

—

8417 90 00

– Delar

1,7

—

8418

Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning, elektriska
och andra; värmepumpar, andra än luftkonditioneringsappa
rater enligt nr 8415:

8418 10

– Kombinerade kyl- och frysskåp med separata yttre dörrar:

8418 10 20

– – Med en rymd av mer än 340 l

1,9

p/st

8418 10 80

– – Andra

1,9

p/st

1,5

p/st

– Kylskåp av hushållstyp:

8418 21

– – Kompressionskylskåp:

8418 21 10

– – – Med en rymd av mer än 340 l
– – – Andra:

8418 21 51

– – – – Bordsmodeller

2,5

p/st

8418 21 59

– – – – Inbyggnadsmodeller

1,9

p/st

– – – – Andra, med en rymd av:

8418 21 91

– – – – – Högst 250 l

2,5

p/st

8418 21 99

– – – – – Mer än 250 l men högst 340 l

1,9

p/st

8418 29 00

– – Andra

2,2

p/st

8418 30

– Frysboxar med en rymd av högst 800 l:

8418 30 20

– – Med en rymd av högst 400 l

2,2

p/st

8418 30 80

– – Med en rymd av mer än 400 l men högst 800 l

2,2

p/st

8418 40

– Frysskåp med en rymd av högst 900 l:

8418 40 20

– – Med en rymd av högst 250 l

2,2

p/st

8418 40 80

– – Med en rymd av mer än 250 l men högst 900 l

2,2

p/st
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8418 50

– Andra möbler (boxar, skåp, diskar, skyltskåp, montrar o.d.)

för lagring och visning av varor, med kyl- eller frysutrust
ning:
– – Kyl- och frysdiskar och montrar med kyl- eller frysaggregat:

8418 50 11

– – – För frysta varor

2,2

p/st

8418 50 19

– – – Andra

2,2

p/st

8418 50 90

– – Andra kyl- och frysmöbler

2,2

p/st

2,2

—

2,2

—

2,2

—

2,2

—

2,2

—

– Annan kyl- eller frysutrustning; värmepumpar:

8418 61 00

– – Värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater en

ligt nr 8415
8418 69 00

– – Andra
– Delar:

8418 91 00

– – Möbler konstruerade för kyl- eller frysutrustning

8418 99

– – Andra:

8418 99 10

– – – Evaporatörer och kondensorer, dock inte för apparater för

hushållsbruk
8418 99 90

– – – Andra slag

8419

Maskiner, apparater och laboratorieutrustning, även med
elektrisk uppvärmning (med undantag av ugnar och annan
utrustning enligt nr 8514), för behandling av material genom
förfaranden som inbegriper temperaturändring, såsom upp
värmning, kokning, rostning, destillering, rektifiering, sterilise
ring, pastörisering, ångbehandling, torkning, indunstning, fö
rångning, kondensering eller avkylning, dock inte maskiner
och apparater av sådana slag som används för hushållsbruk;
genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare, icke elekt
riska:
– Genomströmnings-

eller förrådsvarmvattenberedare, icke

elektriska:
8419 11 00

– – Gasuppvärmda genomströmningsvarmvattenberedare

2,6

—

8419 19 00

– – Andra

2,6

—

8419 20 00

– Steriliseringsapparater för medicinskt eller kirurgiskt bruk

Fri

—

eller för laboratoriebruk
– Maskiner och apparater för torkning:

8419 31 00

– – För jordbruksprodukter

1,7

—

8419 32 00

– – För trä, pappersmassa, papper eller papp

1,7

—

8419 39 00

– – Andra

1,7

—

8419 40 00

– Maskiner och apparater för destillering eller rektifiering

1,7

—

8419 50

– Värmeväxlare:
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Fri

—

1,7

—

1,7

—

8419 50 20

– – Värmeväxlare som är tillverkade av fluorhaltiga polymerer och

som har inlopps- och utloppsrör med en inre diameter av högst
3 cm
8419 50 80

– – Andra

8419 60 00

– Maskiner och apparater för kondensering av luft eller annan

gas till vätska
– Andra maskiner och apparater:

8419 81

– – För beredning av varma drycker, för matlagning eller för

uppvärmning av mat:
8419 81 20

– – – Maskiner för framställning av kaffe och andra varma drycker

2,7

—

8419 81 80

– – – Andra

1,7

—

8419 89

– – Andra:

8419 89 10

– – – Kyltorn och liknande apparater för direkt nedkylning (utan

1,7

—

skiljevägg) med hjälp av återcirkulerande vatten
8419 89 30

– – – Apparater och anläggningar för vakuumförstoftning av metall

2,4

—

8419 89 98

– – – Andra

2,4

—

8419 90

– Delar:

8419 90 15

– – Till steriliseringsapparater enligt nr 8419 20 00

Fri

—

8419 90 85

– – Andra

1,7

—

8420

Kalandrar och andra valsmaskiner, andra än maskiner för
bearbetning av metall eller glas, samt valsar till sådana ma
skiner:

8420 10

– Kalandrar och andra valsmaskiner:

8420 10 10

– – Av sådana slag som används i textilindustrin

1,7

—

8420 10 30

– – Av sådana slag som används i pappersindustrin

1,7

—

Fri

—

1,7

—

– – Andra:

8420 10 81

– – – Valslaminatorer av ett slag som uteslutande eller huvudsakli

gen används för tillverkning av substrat för tryckta kretsar
eller av tryckta kretsar
8420 10 89

– – – Andra
– Delar:

8420 91

– – Valsar:

8420 91 10

– – – Av gjutjärn

1,7

—

8420 91 80

– – – Andra

2,2

—

8420 99 00

– – Andra

2,2

—

8421

Centrifuger, inbegripet torkcentrifuger; maskiner och appara
ter för filtrering eller rening av vätskor eller gaser:
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– Centrifuger, inbegripet torkcentrifuger:

8421 11 00

– – Mjölkseparatorer

2,2

—

8421 12 00

– – Torkcentrifuger för tvätt

2,7

p/st

8421 19

– – Andra:

8421 19 20

– – – Centrifuger av det slag som används i laboratorier

1,5

—

8421 19 70

– – – Andra

Fri

—

– Maskiner och apparater för filtrering eller rening av väts

kor:
8421 21 00

– – För filtrering eller rening av vatten

1,7

—

8421 22 00

– – För filtrering eller rening av drycker, andra än vatten

1,7

—

8421 23 00

– – Olje- eller bränslefilter för förbränningsmotorer

1,7

—

8421 29

– – Andra:

8421 29 20

– – – Tillverkade av fluorhaltiga polymerer och med filter eller

Fri

—

1,7

—

1,7

—

Fri

—

1,7

—

renare vars membrantjocklek inte överstiger 140 mikrometer
8421 29 80

– – – Andra
– Maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser:

8421 31 00

– – Luftrenare till förbränningsmotorer

8421 39

– – Andra:

8421 39 15

– – – Med hölje av rostfritt stål, och med inlopps- och utloppsrör

med en inre diameter av högst 1,3 cm
– – – Andra:

8421 39 25

– – – – Maskiner och apparater för filtrering eller rening av luft
– – – – Maskiner och apparater för filtrering eller rening av andra

gaser:
8421 39 35

– – – – – Med katalytisk metod

1,7

—

8421 39 85

– – – – – Andra

1,7

—

1,7

—

Fri

—

1,7

—

– Delar:

8421 91 00

– – Till centrifuger, inbegripet delar till torkcentrifuger

8421 99

– – Andra:

8421 99 10

– – – Delar till maskiner och apparater enligt nr 8421 29 20 eller

8421 39 15
8421 99 90

– – – Andra

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 631
▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

8422

Diskmaskiner; maskiner och apparater för rengöring eller
torkning av flaskor eller andra kärl; maskiner och apparater
för påfyllning, tillslutning, kapsylering eller etikettering av
flaskor, burkar, askar, lådor, påsar, säckar eller andra för
packningar; andra maskiner och apparater för förpackning
eller inslagning av varor (inbegripet maskiner och apparater
för inslagning av varor genom värmekrympning [heat-shrin
k]); apparater för inpressning av kolsyra i drycker:
– Diskmaskiner:

8422 11 00

– – Av hushållstyp

2,7

p/st

8422 19 00

– – Andra

1,7

p/st

8422 20 00

– Maskiner och apparater för rengöring eller torkning av flas

1,7

—

1,7

—

1,7

—

kor eller andra kärl
8422 30 00

– Maskiner och apparater för påfyllning, tillslutning, kapsyle

ring eller etikettering av flaskor, burkar, askar, lådor, påsar,
säckar eller andra förpackningar; apparater för inpressning
av kolsyra i drycker
8422 40 00

– Andra maskiner och apparater för förpackning eller inslag

ning av varor (inbegripet sådana för inslagning genom vär
mekrympning)
8422 90

– Delar:

8422 90 10

– – Till diskmaskiner

1,7

—

8422 90 90

– – Andra

1,7

—

8423

Vågar (med undantag av vågar känsliga för 0,05 g eller mind
re), inbegripet räkne- och kontrollvågar; vikter av alla slag för
vågar:

8423 10

– Personvågar, inbegripet barnvågar; hushållsvågar:

8423 10 10

– – Hushållsvågar

1,7

p/st

8423 10 90

– – Andra

1,7

p/st

8423 20

– Vågar för kontinuerlig vägning av varor på transportörer:

8423 20 10

– – Med användning av elektroniska medel för att mäta vikter

Fri

p/st

8423 20 90

– – Andra

1,7

p/st

8423 30

– Toleransvågar, vågar för utvägning i säckar samt andra do

seringsvågar, inbegripet vågar med behållare:
8423 30 10

– – Med användning av elektroniska medel för att mäta vikter

Fri

p/st

8423 30 90

– – Andra

1,7

p/st

– Andra vågar:

8423 81

– – Med en kapacitet av högst 30 kg:
– – – Med användning av elektroniska medel för att mäta vikter:
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Fri

p/st

Fri

p/st

8423 81 21

– – – – Kontrollvågar och automatiska kontrollmaskiner som arbetar

med utgångspunkt från en förutbestämd vikt
8423 81 23

– – – – Vågar för vägning och etikettering av färdigförpackade va

ror
8423 81 25

– – – – Butiksvågar

Fri

p/st

8423 81 29

– – – – Andra

Fri

p/st

8423 81 80

– – – Andra

1,7

p/st

8423 82

– – Med en kapacitet av mer än 30 kg men högst 5 000 kg:

8423 82 20

– – – Med användning av elektroniska hjälpmedel för att mäta vik

Fri

p/st

1,7

p/st

1,7

p/st

ter, med undantag av vågar för vägning av motorfordon
– – – Andra:

8423 82 81

– – – – Kontrollvågar och automatiska kontrollmaskiner som arbetar

med utgångspunkt från en förutbestämd vikt
8423 82 89

– – – – Andra

8423 89

– – Andra:

8423 89 20

– – – Med användning av elektroniska medel för att mäta vikter

Fri

p/st

8423 89 80

– – – Andra

1,7

p/st

8423 90

– Vikter av alla slag till vågar; delar till vågar:

8423 90 10

– – Delar till vågar enligt nr 8423 20 10, 8423 30 10, 8423 81 21,

Fri

—

1,7

—

8423 81 23,
8423 89 20

8423 81 25,

8423 81 29,

8423 82 20

eller

8423 90 90

– – Andra

8424

Mekaniska apparater (även för handkraft) för utsprutning,
spridning eller finfördelning av vätskor eller pulver; brands
läckningsapparater, även laddade; sprutpistoler och liknande
apparater; ångbläster- och sandblästerapparater samt lik
nande apparater:

8424 10 00

– Brandsläckningsapparater, även laddade

1,7

—

8424 20 00

– Sprutpistoler och liknande apparater

1,7

—

8424 30

– Ångbläster- och sandblästerapparater samt liknande appara

ter:
– – Apparater för rengöring med vatten, med inbyggd motor:

8424 30 01

– – – Med uppvärmningsanordning

1,7

p/st

8424 30 08

– – – Andra

1,7

p/st

1,7

—

– – Andra apparater:

8424 30 10

– – – Tryckluftsdrivna
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1,7

—

1,7

p/st

1,7

p/st

1,7

p/st

8424 30 90

– – – Andra
– Sprutor för jordbruk och trädgårdsskötsel:

8424 41 00

– – Bärbara sprutor

8424 49

– – Andra:

8424 49 10

– – – Apparater för spridning av vätskor eller pulver avsedda för

montering på eller för att dragas av traktorer
8424 49 90

– – – Andra
– Andra apparater:

8424 82

– – För jordbruk eller trädgårdsskötsel:

8424 82 10

– – – Bevattningsapparater

1,7

—

8424 82 90

– – – Andra

1,7

—

8424 89

– – Andra slag:

8424 89 40

– – – Mekaniska apparater för utsprutning, spridning eller finfördel

Fri

—

1,7

—

ning av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används
för tillverkning av tryckta kretsar eller tryckta kretskort
8424 89 70

– – – Andra

8424 90

– Delar:

8424 90 20

– – Delar till mekaniska apparater enligt nr 8424 89 40

Fri

—

8424 90 80

– – Andra

1,7

—

8425

Taljor och lyftblock; vinschar och gångspel; domkrafter:
– Taljor och lyftblock:

8425 11 00

– – Elmotordrivna

Fri

p/st

8425 19 00

– – Andra

Fri

p/st

– Vinschar; gångspel:

8425 31 00

– – Elmotordrivna

Fri

p/st

8425 39 00

– – Andra

Fri

p/st

– Domkrafter:

8425 41 00

– – Stationära lyftplattformar för bilverkstäder

Fri

p/st

8425 42 00

– – Andra domkrafter, hydrauliska

Fri

p/st

8425 49 00

– – Andra

Fri

p/st

8426

Lyftkranar, inbegripet kabelkranar och mobila portallyftare;
grensletruckar och krantruckar:
– Traverskranar, brokranar, bockkranar, portalkranar, in

begripet mobila portallyftare, samt grensletruckar:
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8426 11 00

– – Traverskranar

Fri

—

8426 12 00

– – Mobila portallyftare på gummihjul samt grensletruckar

Fri

—

8426 19 00

– – Andra

Fri

—

8426 20 00

– Tornkranar

Fri

—

8426 30 00

– Portalsvängkranar

Fri

—

– Andra maskiner, självgående:

8426 41 00

– – Försedda med gummihjul

Fri

—

8426 49 00

– – Andra

Fri

—

– Andra maskiner:

8426 91

– – Avsedda för montering på vägfordon:

8426 91 10

– – – Hydrauliska kranar för lastning och lossning av fordonet

Fri

p/st

8426 91 90

– – – Andra

Fri

—

8426 99 00

– – Andra

Fri

—

8427

Gaffeltruckar; andra truckar samt icke självgående vagnar,
med lyft- eller annan hanteringsutrustning:

8427 10

– Självgående truckar med elektrisk motor:

8427 10 10

– – Med lyfthöjd av minst 1 m

4,5

p/st

8427 10 90

– – Andra

4,5

p/st

8427 20

– Andra självgående truckar:
– – Med lyfthöjd av minst 1 m:

8427 20 11

– – – Terränggående gaffeltruckar och andra stapeltruckar

4,5

p/st

8427 20 19

– – – Andra

4,5

p/st

8427 20 90

– – Andra

4,5

p/st

8427 90 00

– Icke självgående truckar och vagnar

4

p/st

8428

Andra maskiner och apparater för lyftning eller annan hante
ring, lastning, lossning eller transport (t.ex. hissar, rulltrappor,
transportörer och linbanor):

8428 10

– Hissar, inbegripet skiphissar:

8428 10 20

– – Eldrivna

Fri

—

8428 10 80

– – Andra

Fri

—

8428 20

– Pneumatiska elevatorer och transportörer:

8428 20 20

– – För bulkmaterial

Fri

—
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Fri

—

8428 20 80

– – Andra
– Andra kontinuerligt arbetande godselevatorer och godstrans

portörer:
8428 31 00

– – Speciellt konstruerade för användning under jord

Fri

—

8428 32 00

– – Andra, försedda med skopor

Fri

—

8428 33 00

– – Andra, försedda med transportband

Fri

—

8428 39

– – Andra:

8428 39 20

– – – Rullbanor

Fri

—

8428 39 90

– – – Andra

Fri

—

8428 40 00

– Rulltrappor, rullramper och rulltrottoarer

Fri

—

8428 60 00

– Linbanor och skidliftar; dragmekanismer för rälslinbanor

Fri

—

8428 90

– Andra maskiner och apparater:
– – Lastare speciellt konstruerade för jordbruksanvändning:

8428 90 71

– – – Konstruerade för montering på jordbrukstraktorer

Fri

—

8428 90 79

– – – Andra

Fri

—

8428 90 90

– – Andra

Fri

—

8429

Självgående bladschaktmaskiner, väghyvlar, skrapor, gräv
maskiner, lastare, stampmaskiner och vägvältar:
– Bladschaktmaskiner:

8429 11 00

– – Bandburna

Fri

p/st

8429 19 00

– – Andra

Fri

p/st

8429 20 00

– Väghyvlar

Fri

p/st

8429 30 00

– Skrapor

Fri

p/st

8429 40

– Stampmaskiner och vägvältar:
– – Vägvältar:

8429 40 10

– – – Vibrationsvältar

Fri

p/st

8429 40 30

– – – Andra

Fri

p/st

8429 40 90

– – Stampmaskiner

Fri

p/st

Fri

p/st

– Grävmaskiner och lastare:

8429 51

– – Lastare med framtill monterad skopa:

8429 51 10

– – – Lastare speciellt konstruerade för arbete under jord
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– – – Andra:

8429 51 91

– – – – Bandtraktorlastare

Fri

p/st

8429 51 99

– – – – Andra

Fri

p/st

8429 52

– – Maskiner med överbyggnad som har en svängvinkel av

360°:
8429 52 10

– – – Bandburna grävmaskiner

Fri

p/st

8429 52 90

– – – Andra

Fri

p/st

8429 59 00

– – Andra

Fri

p/st

8430

Andra maskiner och apparater för grävning, hyvling, plane
ring, stampning, tillpackning, schaktning, borrning eller bryt
ning av jord, sten, mineral eller malm; pålningsmaskiner och
påluppdragningsmaskiner; snöplogar och snöslungor:

8430 10 00

– Pålningsmaskiner och påluppdragningsmaskiner

Fri

p/st

8430 20 00

– Snöplogar och snöslungor

Fri

p/st

– Förskrämningsmaskiner för brytning av kol, malm etc. samt

maskiner för tunneldrivning:
8430 31 00

– – Självgående

Fri

—

8430 39 00

– – Andra

Fri

—

– Andra maskiner för borrning, inbegripet djupborrnings

maskiner:
8430 41 00

– – Självgående

Fri

—

8430 49 00

– – Andra

Fri

—

8430 50 00

– Andra maskiner och apparater, självgående

Fri

—

– Andra maskiner och apparater, icke självgående:

8430 61 00

– – Stampmaskiner och andra tillpackningsmaskiner

Fri

p/st

8430 69 00

– – Andra

Fri

—

8431

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvud
sakligen till maskiner och apparater enligt nr 8425–8430:

8431 10 00

– Till maskiner och apparater enligt nr 8425

Fri

—

8431 20 00

– Till maskiner och apparater enligt nr 8427

4

—

– Till maskiner och apparater enligt nr 8428:

8431 31 00

– – Till hissar (inbegripet skiphissar) och rulltrappor

Fri

—

8431 39 00

– – Andra

Fri

—

– Till maskiner och apparater enligt nr 8426, 8429 eller 8430:

8431 41 00

– – Skopor, skovlar, gripskopor och griptänger

Fri

—

8431 42 00

– – Blad till bladschaktmaskiner

Fri

—
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Fri

—

8431 43 00

– – Delar till borrmaskiner enligt nr 8430 41 eller 8430 49

8431 49

– – Andra:

8431 49 20

– – – Av gjutjärn eller gjutet stål

Fri

—

8431 49 80

– – – Andra

Fri

—

8432

Maskiner och redskap för lantbruk, trädgårdsskötsel eller
skogsbruk, avsedda för jordens beredning eller odling; vältar
för gräsmattor eller idrottsplatser:

8432 10 00

– Plogar

Fri

p/st

Fri

p/st

– Harvar, kultivatorer, ogräsrensare och hackor:

8432 21 00

– – Tallriksharvar

8432 29

– – Andra:

8432 29 10

– – – Kultivatorer

Fri

p/st

8432 29 30

– – – Harvar

Fri

p/st

8432 29 50

– – – Rotorkultivatorer

Fri

p/st

8432 29 90

– – – Andra

Fri

p/st

Fri

p/st

– Såmaskiner, planteringsmaskiner och omplanteringsmaski

ner:
8432 31 00

– – Direktsåmaskiner, planteringsmaskiner och omplanterings

maskiner utan jordbearbetning
8432 39

– – Andra:
– – – Såmaskiner:

8432 39 11

– – – – Precisionssåmaskiner med centraldrivning

Fri

p/st

8432 39 19

– – – – Andra

Fri

p/st

8432 39 90

– – – Planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner

Fri

p/st

– Gödselspridare:

8432 41 00

– – Stallgödselspridare

Fri

p/st

8432 42 00

– – Konstgödselspridare

Fri

p/st

8432 80 00

– Andra maskiner och redskap

Fri

—

8432 90 00

– Delar

Fri

—

8433

Maskiner och redskap för skörd eller tröskning, inbegripet
halm- eller foderpressar; gräsklippningsmaskiner och slåtter
maskiner; maskiner för rengöring eller sortering av ägg, frukt
eller andra jordbruksprodukter, andra än maskiner enligt nr
8437:
– Gräsklippningsmaskiner:
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Fri

p/st

8433 11

– – Motordrivna rotorgräsklippare:

8433 11 10

– – – Elektriska
– – – Andra slag:
– – – – Självgående:

8433 11 51

– – – – – Med förarsäte

Fri

p/st

8433 11 59

– – – – – Andra

Fri

p/st

8433 11 90

– – – – Andra

Fri

p/st

8433 19

– – Andra:

Fri

p/st

– – – Med motor:

8433 19 10

– – – – Elektriska
– – – – Andra:
– – – – – Självgående:

8433 19 51

– – – – – – Med förarsäte

Fri

p/st

8433 19 59

– – – – – – Andra

Fri

p/st

8433 19 70

– – – – – Andra

Fri

p/st

8433 19 90

– – – Utan motor

Fri

p/st

8433 20

– Slåttermaskiner, inbegripet knivbalkar avsedda att monteras

Fri

p/st

på traktorer:
8433 20 10

– – Med motor
– – Andra:

8433 20 50

– – – För att monteras eller dragas av traktor

Fri

p/st

8433 20 90

– – – Andra

Fri

p/st

8433 30 00

– Andra maskiner och redskap för höskörd

Fri

p/st

8433 40 00

– Halm- och foderpressar, även med pickup

Fri

p/st

– Andra maskiner och redskap för skörd; maskiner för trösk

ning:
8433 51 00

– – Skördetröskor

Fri

p/st

8433 52 00

– – Andra maskiner för tröskning

Fri

p/st

8433 53

– – Bet-, rotfrukts- och potatisupptagare:

8433 53 10

– – – Potatisupptagare

Fri

p/st

8433 53 30

– – – Maskiner för blastning och upptagning av betor

Fri

p/st

8433 53 90

– – – Andra

Fri

p/st

8433 59

– – Andra:
– – – Exakthackar:

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 639
▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

8433 59 11

– – – – Självgående

Fri

p/st

8433 59 19

– – – – Andra

Fri

p/st

8433 59 85

– – – Andra

Fri

p/st

8433 60 00

– Maskiner för rengöring eller sortering av ägg, frukt eller

Fri

—

Fri

—

andra jordbruksprodukter
8433 90 00

– Delar

8434

Mjölkningsmaskiner samt maskiner och apparater för mejeri
hanteringen:

8434 10 00

– Mjölkningsmaskiner

Fri

—

8434 20 00

– Maskiner och apparater för mejerihanteringen

Fri

—

8434 90 00

– Delar

Fri

—

8435

Pressar, krossar och liknande maskiner och apparater som
används vid framställning av vin, cider, fruktsaft eller lik
nande drycker:

8435 10 00

– Maskiner och apparater

1,7

—

8435 90 00

– Delar

1,7

—

8436

Andra maskiner och apparater för jordbruk, trädgårdsskötsel,
skogsbruk, fjäderfäuppfödning eller biodling, inbegripet gro
ningsapparater försedda med maskinell utrustning eller upp
värmningsanordning; äggkläckningsapparater och kyckling
mödrar:

8436 10 00

– Maskiner och apparater för beredning av djurfoder

1,7

—

– Maskiner och apparater för fjäderfäuppfödning; äggkläck

ningsapparater och kycklingmödrar:
8436 21 00

– – Äggkläckningsapparater och kycklingmödrar

1,7

—

8436 29 00

– – Andra

1,7

—

8436 80

– Andra maskiner och apparater:

8436 80 10

– – För skogsbruk

1,7

p/st

8436 80 90

– – Andra slag

1,7

—

1,7

—

1,7

—

1,7

p/st

– Delar:

8436 91 00

– – Till maskiner och apparater för fjäderfäuppfödning eller

till äggkläckningsapparater och kycklingmödrar
8436 99 00

– – Andra

8437

Maskiner och apparater för rensning eller sortering av spann
mål, torkade baljväxtfrön eller andra frön: maskiner och ap
parater som används inom kvarnindustrin eller för bearbet
ning av spannmål eller torkade baljväxtfrön, andra än maski
ner och apparater av lantbrukstyp:

8437 10 00

– Maskiner och apparater för rensning eller sortering av

spannmål, torkade baljväxtfrön eller andra frön
8437 80 00

– Andra maskiner och apparater

1,7

—

8437 90 00

– Delar

1,7

—
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1,7

—

1,7

—

1,7

—

8438

Maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans i detta kapitel, för industriell beredning eller till
verkning av matvaror eller drycker, andra än maskiner och
apparater som används för utvinning eller beredning av ani
maliska eller vegetabiliska fetter och feta oljor:

8438 10

– Bagerimaskiner samt maskiner och apparater för tillverk

ning av makaroner, spagetti e.d.:
8438 10 10

– – Bagerimaskiner

8438 10 90

– – Maskiner och apparater för tillverkning av makaroner, spagetti

e.d.
8438 20 00

– Maskiner och apparater för tillverkning av konfektyrer, ka

kao eller choklad
8438 30 00

– Maskiner och apparater för sockerframställning

1,7

—

8438 40 00

– Maskiner och apparater för bryggerier

1,7

—

8438 50 00

– Maskiner och apparater för beredning av kött eller fjäderfä

1,7

—

8438 60 00

– Maskiner och apparater för beredning av frukt, bär, nötter

1,7

—

1,7

—

eller köksväxter
8438 80

– Andra maskiner och apparater:

8438 80 10

– – För beredning av te eller kaffe
– – Andra:

8438 80 91

– – – För beredning eller tillverkning av drycker

1,7

—

8438 80 99

– – – Andra

1,7

—

8438 90 00

– Delar

1,7

—

8439

Maskiner och apparater för tillverkning av massa av fibrösa
cellulosahaltiga material eller för tillverkning eller efter
behandling av papper eller papp:

8439 10 00

– Maskiner och apparater för tillverkning av massa av fibrösa

1,7

—

1,7

—

1,7

—

1,7

—

1,7

—

cellulosahaltiga material
8439 20 00

– Maskiner och apparater för tillverkning av papper eller

papp
8439 30 00

– Maskiner och apparater för efterbehandling av papper eller

papp
– Delar:

8439 91 00

– – Till maskiner och apparater för tillverkning av massa av

fibrösa cellulosahaltiga material
8439 99 00

– – Andra

8440

Bokbinderimaskiner och bokbinderiapparater, inbegripet tråd
häftmaskiner:

8440 10

– Maskiner och apparater:

8440 10 10

– – Falsmaskiner

1,7

—

8440 10 20

– – Upptagningsmaskiner

1,7

—
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8440 10 30

– – Sy- och häftmaskiner

1,7

—

8440 10 40

– – Limbindningsmaskiner

1,7

—

8440 10 90

– – Andra

1,7

—

8440 90 00

– Delar

1,7

—

8441

Andra maskiner och apparater för bearbetning av pappers
massa, papper eller papp, inbegripet skärmaskiner av alla
slag:

8441 10

– Skärmaskiner:

8441 10 10

– – Kombinerade skär- och upprullningsmaskiner

1,7

—

8441 10 20

– – Andra längs- och tvärskärningsapparater

1,7

—

8441 10 30

– – Apparater för giljotinskärning

1,7

—

8441 10 70

– – Andra

1,7

—

8441 20 00

– Maskiner och apparater för tillverkning av påsar, bärkassar,

1,7

—

1,7

—

persmassa, papper eller papp

1,7

—

8441 80 00

– Andra maskiner och apparater

1,7

—

8441 90

– Delar:

8441 90 10

– – Till skärmaskiner

1,7

—

8441 90 90

– – Andra

1,7

—

8442

Maskiner, apparater och redskap (andra än maskiner enligt nr
8456–8465) för preparering eller tillverkning av klichéer,
tryckplåtar, tryckcylindrar eller andra tryckformar; klichéer,
tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar; plåtar, cy
lindrar och litografiska stenar, preparerade för grafiskt ända
mål (t.ex. slipade, kornade eller polerade):

8442 30 00

– Maskiner, apparater och redskap

Fri

p/st

8442 40 00

– Delar till tidigare nämnda maskiner, apparater eller redskap

Fri

—

8442 50 00

– Klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar;

Fri

—

säckar eller kuvert
8441 30 00

– Maskiner och apparater för tillverkning av kartonger, askar,

lådor, rör, fat eller liknande förpackningar på annat sätt än
genom formpressning
8441 40 00

– Maskiner och apparater för formpressning av varor av pap

plåtar, cylindrar och litografiska stenar, preparerade för
grafiskt ändamål (t.ex. slipade, kornade eller polerade)
8443

Tryckpressar som används för tryckning med tryckplåtar,
tryckcylindrar och andra tryckformar enligt nr 8442; andra
skrivare, kopieringsapparater och telefaxapparater, även kom
binerade; delar och tillbehör:
– Tryckpressar som används för tryckning med tryckplåtar,

tryckcylindrar och andra tryckformar enligt nr 8442:
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1,7
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1,7
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1,7
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8443 11 00

– – Offsetpressar med rullmatning

8443 12 00

– – Offsetpressar med arkmatning, av kontorstyp (för ark med

en storlek av högst 22 × 36 cm i ovikt skick)
8443 13

– – Andra offsetpressar:
– – – Med arkmatning:

8443 13 10

– – – – Begagnade
– – – – Nya, för ark av format:

8443 13 32

– – – – – Högst 53 × 75 cm

1,7

p/st

8443 13 34

– – – – – Över 53 × 75 cm men högst 75 × 107 cm

1,7

p/st

8443 13 38

– – – – – Över 75 × 107 cm

1,7

p/st

8443 13 90

– – – Andra

1,7

p/st

8443 14 00

– – Boktryckpressar (högtryckpressar) med rullmatning, andra

1,7

p/st

1,7

p/st

än för flexografiskt tryck
8443 15 00

– – Boktryckpressar (högtryckpressar), andra än med rullmat

ning och för flexografiskt tryck
8443 16 00

– – Tryckpressar för flexografiskt tryck

1,7

p/st

8443 17 00

– – Djuptryckpressar

1,7

p/st

8443 19

– – Andra:

8443 19 20

– – – För tryckning av textilmaterial

1,7

p/st

8443 19 40

– – – För användning vid tillverkning av halvledare (1)

1,7 (2)

p/st

8443 19 70

– – – Andra

1,7

p/st

Fri

p/st

– Andra skrivare, kopieringsapparater och telefaxapparater,

även kombinerade:
8443 31 00

– – Apparater som utför minst två av arbetsuppgifterna ut

skrift, kopiering och telefaxöverföring och kan anslutas
till en maskin för automatisk databehandling eller till ett
nätverk
8443 32

– – Andra, som kan anslutas till en maskin för automatisk

databehandling eller till ett nätverk:
8443 32 10

– – – Skrivare

Fri

p/st

8443 32 80

– – – Andra

Fri

p/st

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
(2) Autonom tullsats: Fri.
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Fri

p/st

Fri

—

8443 39 00

– – Andra
– Delar och tillbehör:

8443 91

– – Delar och tillbehör till tryckpressar som används för tryck

ning med tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckfor
mar enligt nr 8442:
8443 91 10

– – – Till apparater enligt nr 8443 19 40
– – – Andra:

8443 91 91

– – – – Av gjutjärn eller gjutet stål

Fri

—

8443 91 99

– – – – Andra

Fri

—

8443 99

– – Andra:

8443 99 10

– – – Sammansatta elektroniska komponenter

Fri

—

8443 99 90

– – – Andra

Fri

—

8444 00

Maskiner för sprutning, sträckning, texturering eller nedskär
ning av konstfibermaterial:

8444 00 10

– Maskiner för sprutning

1,7

p/st

8444 00 90

– Andra

1,7

p/st

8445

Maskiner för beredning av textilfibrer; maskiner för spinning,
tvinning eller snodd av textilgarn samt andra maskiner för
framställning av textilgarn; maskiner för spolning (inbegripet
väftspolmaskiner), rullning eller haspling av textilgarn samt
maskiner för beredning av textilgarn för användning i maski
ner enligt nr 8446 eller 8447:
– Maskiner för beredning av textilfibrer:

8445 11 00

– – Kardmaskiner

1,7

p/st

8445 12 00

– – Kammaskiner

1,7

p/st

8445 13 00

– – Förspinnmaskiner

1,7

p/st

8445 19 00

– – Andra

1,7

p/st

8445 20 00

– Maskiner för spinning

1,7

p/st

8445 30 00

– Maskiner för tvinning eller snodd

1,7

p/st

8445 40 00

– Maskiner för spolning (inbegripet väftspolmaskiner), rullning

1,7

p/st

1,7

p/st

1,7

p/st

eller haspling
8445 90 00

– Andra slag

8446

Vävstolar:

8446 10 00

– För vävning av band (bredd högst 30 cm)
– För vävning av vävnader med en bredd av mer än 30 cm,

arbetande med skyttel:
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8446 21 00

– – Maskinvävstolar

1,7

p/st

8446 29 00

– – Andra

1,7

p/st

8446 30 00

– För vävning av vävnader med en bredd av mer än 30 cm,

1,7

p/st

skyttellösa
8447

Trikåmaskiner, maskbondningsmaskiner, maskiner för till
verkning av överspunnet garn, tyll, spetsar, broderier, snör
makeriarbeten, flätor eller nätknytningar samt maskiner för
tuftning:
– Rundstickmaskiner:

8447 11 00

– – Med en cylinderdiameter av högst 165 mm

1,7

p/st

8447 12 00

– – Med en cylinderdiameter av mer än 165 mm

1,7

p/st

8447 20

– Flatstickmaskiner; maskbondningsmaskiner:

8447 20 20

– – Varptrikåmaskiner (inbegripet Raschelmaskiner); maskbond

1,7

p/st

ningsmaskiner
8447 20 80

– – Andra

1,7

p/st

8447 90 00

– Andra slag

1,7

p/st

8448

Hjälpmaskiner och hjälpapparater för användning tillsam
mans med maskiner enligt nr 8444, 8445, 8446 eller 8447 (t.ex.
skaftmaskiner, jacquardmaskiner, varp- och skottväktare samt
anordningar för skyttelväxling); delar och tillbehör som är
lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till ma
skiner enligt detta nummer eller enligt nr 8444, 8445, 8446
eller 8447 (t.ex. spindlar, spinnvingar, kardbeslag, kammar,
spinnmunstycken, skyttlar, solv, skaftramar och trikåmaskins
nålar):

1,7

—

1,7

—

1,7

—

1,7

—

1,7

—

– Hjälpmaskiner och hjälpapparater för maskiner enligt nr

8444, 8445, 8446 eller 8447:
8448 11 00

– – Skaftmaskiner och jacquardmaskiner; maskiner för redu

cering, kopiering, stansning eller sammanbindning av kort
till sådana maskiner
8448 19 00

– – Andra

8448 20 00

– Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8444 eller till

hjälpmaskiner eller hjälpapparater för sådana maskiner
– Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8445 eller till

hjälpmaskiner eller hjälpapparater för sådana maskiner:
8448 31 00

– – Kardbeslag

8448 32 00

– – Delar och tillbehör till maskiner för beredning av textil

fibrer, andra än kardbeslag
8448 33 00

– – Spindlar, spinnvingar, spinnringar och ringlöpare

1,7

—

8448 39 00

– – Andra

1,7

—

– Delar och tillbehör till vävstolar eller till hjälpmaskiner eller

hjälpapparater för vävstolar:
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8448 42 00

– – Vävskedar, solv och skaftramar

1,7

—

8448 49 00

– – Andra

1,7

—

– Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8447 eller till

hjälpmaskiner eller hjälpapparater för sådana maskiner:
8448 51

– – Platiner, nålar och andra artiklar som används för mask-

eller öglebildning:
8448 51 10

– – – Platiner

1,7

—

8448 51 90

– – – Andra

1,7

—

8448 59 00

– – Andra

1,7

—

8449 00 00

Maskiner och apparater för tillverkning eller efterbehandling
av filt eller bondad duk som längdvara eller i tillformade
stycken, inbegripet maskiner för tillverkning av filthattar;
hattformar

1,7

—

8450

Vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier, inbegripet ma
skiner som både tvättar och torkar tvätten:
– Maskiner för högst 10 kg torr tvätt:

8450 11

– – Helautomatiska:
– – – För högst 6 kg torr tvätt:

8450 11 11

– – – – Frontmatade maskiner

3

p/st

8450 11 19

– – – – Toppmatade maskiner

3

p/st

8450 11 90

– – – För mer än 6 kg men högst 10 kg torr tvätt

2,6

p/st

8450 12 00

– – Andra slag, med inbyggd centrifug

2,7

p/st

8450 19 00

– – Andra

2,7

p/st

8450 20 00

– Maskiner för mer än 10 kg torr tvätt

2,2

p/st

8450 90 00

– Delar

2,7

—

8451

Maskiner och apparater (andra än tvättmaskiner enligt nr
8450) för tvättning eller annan rengöring, vridning, torkning,
strykning, pressning (inbegripet fixeringspressar), blekning,
färgning, appretering, beläggning, impregnering eller annan
efterbehandling av textilgarn, textilvävnader eller andra tex
tilvaror, även konfektionerade, samt maskiner för anbring
ande av massa på underlag av textilvara eller på annat un
derlag och som används vid tillverkning av linoleummattor
eller liknande golvbeläggning; maskiner för upprullning, av
rullning, läggning, skärning eller tandning av dukvaror av
textilmaterial:

8451 10 00

– Kemtvättmaskiner

2,2

—

– Torkmaskiner:
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8451 21 00

– – För högst 10 kg torr tvätt

2,2

—

8451 29 00

– – Andra

2,2

—

8451 30 00

– Stryk- och pressmaskiner (inbegripet fixeringspressar)

2,2

p/st

8451 40 00

– Maskiner för vattentvätt, blekning eller färgning

2,2

—

8451 50 00

– Maskiner för upprullning, avrullning, läggning, skärning el

2,2

—

2,2

—

ler tandning av textilvävnader e.d.
8451 80

– Andra maskiner:

8451 80 10

– – Maskiner för anbringande av massa på underlag av textilvara

eller annat underlag vid tillverkning av linoleummattor eller
liknande golvbeläggning
8451 80 30

– – Maskiner för appretering

2,2

—

8451 80 80

– – Andra

2,2

—

8451 90 00

– Delar

2,2

—

8452

Symaskiner, andra än trådhäftmaskiner enligt nr 8440;
möbler, stativ och överdrag, speciellt konstruerade för sy
maskiner; symaskinsnålar:

8452 10

– Symaskiner för hemsömnad:

5,7

p/st

– – Symaskiner (endast skyttelmaskiner) vilkas överdel har en vikt

av högst 16 kg utan motor eller 17 kg med motor; symaskins
överdelar (endast skyttelmaskiner) med en vikt av högst 16 kg
utan motor eller 17 kg med motor:
8452 10 11

– – – Symaskiner med ett värde per styck (utan stativ, bord eller

möbel) över 65 €
8452 10 19

– – – Andra

9,7

p/st

8452 10 90

– – Andra symaskiner och symaskinsöverdelar

3,7

p/st

– Andra symaskiner:

8452 21 00

– – Automatsymaskiner

3,7

p/st

8452 29 00

– – Andra

3,7

p/st

8452 30 00

– Symaskinsnålar

2,7

1 000 p/st

8452 90 00

– Möbler, stativ och överdrag för symaskiner samt delar till

2,7

—

1,7

—

sådana varor; andra delar till symaskiner
8453

Maskiner och apparater för beredning, garvning eller annan
bearbetning av hudar, skinn eller läder eller för tillverkning
eller reparation av skodon eller andra varor av hudar, skinn
eller läder, andra än symaskiner:

8453 10 00

– Maskiner och apparater för beredning, garvning eller annan

bearbetning av hudar, skinn eller läder
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1,7

—

8453 20 00

– Maskiner och apparater för tillverkning eller reparation av

skodon
8453 80 00

– Andra maskiner och apparater

1,7

—

8453 90 00

– Delar

1,7

—

8454

Konvertrar, gjutskänkar, götkokiller och gjutmaskiner av så
dana slag som används inom metallurgin eller i metallgjuteri
er:

8454 10 00

– Konvertrar

1,7

—

8454 20 00

– Götkokiller och gjutskänkar

1,7

—

8454 30

– Gjutmaskiner:

8454 30 10

– – Pressgjutmaskiner

1,7

—

8454 30 90

– – Andra

1,7

—

8454 90 00

– Delar

1,7

—

8455

Metallvalsverk och valsar till sådana valsverk:

8455 10 00

– Rörvalsverk

2,7

—

– Andra valsverk:

8455 21 00

– – För varmvalsning eller kombinerad varm- och kallvalsning

2,7

—

8455 22 00

– – För kallvalsning

2,7

—

8455 30

– Valsar till valsverk:

8455 30 10

– – Av gjutjärn

2,7

—

2,7

—

– – Av friformsmitt stål:

8455 30 31

– – – Arbetsvalsar för varmvalsning; stödvalsar för varm- och kall

valsning
8455 30 39

– – – Arbetsvalsar för kallvalsning

2,7

—

8455 30 90

– – Andra

2,7

—

8455 90 00

– Andra delar

2,7

—

8456

Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags
material med laser eller annan ljus- eller fotonstråle, ultraljud,
elektroerosion, elektrokemisk process, elektronstråle, jonstråle
eller plasmaljusbåge; vattenskärmaskiner:

Fri

p/st

4,5

p/st

– Arbetande med laser eller annan ljus- eller fotonstråle:

8456 11

– – Arbetande med laser:

8456 11 10

– – – Av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för

tillverkning av tryckta kretsar, tryckta kretskort, delar enligt
nr 8517, eller delar till maskiner för automatisk databehand
ling
8456 11 90

– – – Andra
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Fri

p/st

8456 12

– – Arbetande med annan ljus- eller fotonstråle:

8456 12 10

– – – Av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för

tillverkning av tryckta kretsar, tryckta kretskort, delar enligt
nr 8517, eller delar till maskiner för automatisk databehand
ling
8456 12 90

– – – Andra

4,5

p/st

8456 20 00

– Arbetande med ultraljud

3,5

p/st

8456 30

– Arbetande med elektroerosion:
– – Numeriskt styrda:

8456 30 11

– – – Tråderosionmaskiner

3,5

p/st

8456 30 19

– – – Andra

3,5

p/st

8456 30 90

– – Andra

3,5

p/st

8456 40 00

– Arbetande med plasmaljusbåge

3,5

p/st

8456 50 00

– Vattenskärmaskiner

1,7

p/st

8456 90 00

– Andra slag

3,5

p/st

8457

Fleroperationsmaskiner, enstationsmaskiner med mer än en
bearbetningsenhet samt transfermaskiner, för metallbearbet
ning:

8457 10

– Fleroperationsmaskiner:

8457 10 10

– – Horisontella

2,7

p/st

8457 10 90

– – Andra

2,7

p/st

8457 20 00

– Enstationsmaskiner med mer än en bearbetningsenhet

2,7

p/st

8457 30

– Transfermaskiner:

8457 30 10

– – Numeriskt styrda

2,7

p/st

8457 30 90

– – Andra

2,7

p/st

8458

Svarvar (inbegripet fleroperationssvarvar) för avlägsnande av
metall:

2,7

p/st

– Horisontella svarvar:

8458 11

– – Numeriskt styrda:

8458 11 20

– – – Fleroperationssvarvar
– – – Automatsvarvar:

8458 11 41

– – – – Enspindliga

2,7

p/st

8458 11 49

– – – – Flerspindliga

2,7

p/st

8458 11 80

– – – Andra

2,7

p/st

8458 19 00

– – Andra

2,7

p/st

– Andra svarvar:

8458 91

– – Numeriskt styrda:
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8458 91 20

– – – Fleroperationssvarvar

2,7

p/st

8458 91 80

– – – Andra

2,7

p/st

8458 99 00

– – Andra

2,7

p/st

8459

Verktygsmaskiner (inbegripet borr-, fräs- och gängenheter) för
borrning, arborrning, fräsning eller gängskärning i metall, an
dra än svarvar (inbegripet fleroperationssvarvar) enligt nr
8458:

8459 10 00

– Borr-, fräs- och gängenheter

2,7

p/st

– Andra borrmaskiner:

8459 21 00

– – Numeriskt styrda

2,7

p/st

8459 29 00

– – Andra

2,7

p/st

– Maskiner för arborrning, utgörande kombinerade borr- och

fräsverk:
8459 31 00

– – Numeriskt styrda

1,7

p/st

8459 39 00

– – Andra

1,7

p/st

– Andra maskiner för arborrning:

8459 41 00

– – Numeriskt styrda

1,7

p/st

8459 49 00

– – Andra

1,7

p/st

– Fräsmaskiner av knätyp:

8459 51 00

– – Numeriskt styrda

2,7

p/st

8459 59 00

– – Andra

2,7

p/st

– Andra fräsmaskiner:

8459 61

– – Numeriskt styrda:

8459 61 10

– – – Verktygsmaskiner

2,7

p/st

8459 61 90

– – – Andra

2,7

p/st

8459 69

– – Andra:

8459 69 10

– – – Verktygsfräsmaskiner

2,7

p/st

8459 69 90

– – – Andra

2,7

p/st

8459 70 00

– Andra gängskärningsmaskiner

2,7

p/st

8460

Verktygsmaskiner för gradning, skärpning, slipning, hening,
läppning, polering eller annan ytbehandling av metall eller
kermet med hjälp av slipstenar, slipmedel eller polerdon, an
dra än kuggskärnings- och kuggslipmaskiner enligt nr 8461:
– Planslipmaskiner:
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8460 12 00

– – Numeriskt styrda

1,7

p/st

8460 19 00

– – Andra

1,7

p/st

– Andra slipmaskiner:

8460 22 00

– – Centerlesslipmaskiner, numeriskt styrda

1,7

p/st

8460 23 00

– – Andra cylindriska slipmaskiner, numeriskt styrda

1,7

p/st

8460 24 00

– – Andra, numeriskt styrda

1,7

p/st

8460 29

– – Andra:

8460 29 10

– – – För cylindriska ytor

2,7

p/st

8460 29 90

– – – Andra

2,7

p/st

– Skärpningsmaskiner (verktygsslipmaskiner):

8460 31 00

– – Numeriskt styrda

1,7

p/st

8460 39 00

– – Andra

1,7

p/st

8460 40

– Heningsmaskiner och läppningsmaskiner:

8460 40 10

– – Numeriskt styrda

1,7

p/st

8460 40 90

– – Andra

1,7

p/st

8460 90 00

– Andra slag

1,7

p/st

8461

Verktygsmaskiner för hyvling, stickning, driftning, kuggskär
ning, kuggslipning, sågning eller kapning samt andra verktygs
maskiner för avverkande bearbetning av metall eller kermet,
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

8461 20 00

– Kipphyvlar och stickmaskiner

1,7

p/st

8461 30

– Driftmaskiner:

8461 30 10

– – Numeriskt styrda

1,7

p/st

8461 30 90

– – Andra

1,7

p/st

8461 40

– Kuggskärningsmaskiner och kuggslipmaskiner:
– – Kuggskärningsmaskiner (inbegripet kuggslipmaskiner):
– – – För skärning av cylindriska kugghjul:

8461 40 11

– – – – Numeriskt styrda

2,7

p/st

8461 40 19

– – – – Andra

2,7

p/st

– – – För skärning av andra kugghjul:

8461 40 31

– – – – Numeriskt styrda

1,7

p/st

8461 40 39

– – – – Andra

1,7

p/st

– – Maskiner för färdigbearbetning av kugghjul:
– – – Med mikrometerinställning, med vilken varje axels läge kan

ställas in med en noggrannhet av 0,01 mm:
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8461 40 71

– – – – Numeriskt styrda

2,7

p/st

8461 40 79

– – – – Andra

2,7

p/st

8461 40 90

– – – Andra

1,7

p/st

8461 50

– Sågmaskiner och kapmaskiner:
– – Sågmaskiner:

8461 50 11

– – – Cirkelsågar

1,7

p/st

8461 50 19

– – – Andra

1,7

p/st

8461 50 90

– – Kapmaskiner

1,7

p/st

8461 90 00

– Andra slag

2,7

p/st

8462

Verktygsmaskiner (inbegripet pressar) för bearbetning av me
tall genom smidning; verktygsmaskiner (inbegripet pressar)
för bearbetning av metall genom bockning, falsning, riktning,
klippning eller stansning; pressar för bearbetning av metall
eller metallkarbider, inte nämnda ovan:

8462 10

– Smidesmaskiner (inbegripet pressar):

8462 10 10

– – Numeriskt styrda

2,7

p/st

8462 10 90

– – Andra

1,7

p/st

– Maskiner för bockning, falsning eller riktning (inbegripet

pressar):
8462 21

– – Numeriskt styrda:

8462 21 10

– – – För bearbetning av platta produkter

2,7

p/st

8462 21 80

– – – Andra

2,7

p/st

8462 29

– – Andra:

8462 29 10

– – – För bearbetning av platta produkter

1,7

p/st

– – – Andra:

8462 29 91

– – – – Hydrauliska

1,7

p/st

8462 29 98

– – – – Andra

1,7

p/st

2,7

p/st

1,7

p/st

1,7

p/st

– Klippmaskiner (inbegripet pressar), andra än kombinerade

stans- och klippmaskiner:
8462 31 00

– – Numeriskt styrda

8462 39

– – Andra:

8462 39 10

– – – För bearbetning av platta produkter
– – – Andra:

8462 39 91

– – – – Hydrauliska
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1,7

p/st

8462 39 99

– – – – Andra
– Stansmaskiner (inbegripet pressar) samt kombinerade stans-

och klippmaskiner:
8462 41

– – Numeriskt styrda:

8462 41 10

– – – För bearbetning av platta produkter

2,7

p/st

8462 41 90

– – – Andra

2,7

p/st

8462 49

– – Andra:

8462 49 10

– – – För bearbetning av platta produkter

1,7

p/st

8462 49 90

– – – Andra

1,7

p/st

– Andra slag:

8462 91

– – Hydrauliska pressar:

8462 91 20

– – – Numeriskt styrda

2,7

p/st

8462 91 80

– – – Andra

2,7

p/st

8462 99

– – Andra:

8462 99 20

– – – Numeriskt styrda

2,7

p/st

8462 99 80

– – – Andra

2,7

p/st

8463

Andra verktygsmaskiner för icke avverkande bearbetning av
metall eller kermet:

8463 10

– Dragbänkar för stänger, rör, profiler, trådar e.d.:

8463 10 10

– – Dragbänkar för tråd

2,7

p/st

8463 10 90

– – Andra

2,7

p/st

8463 20 00

– Gängrullmaskiner

2,7

p/st

8463 30 00

– Trådbearbetningsmaskiner

2,7

p/st

8463 90 00

– Andra slag

2,7

p/st

8464

Verktygsmaskiner för bearbetning av sten, keramiska produk
ter, betong, asbestcement eller liknande mineraliska material
eller för bearbetning av glas i kallt tillstånd:

8464 10 00

– Sågmaskiner

2,2

p/st

8464 20

– Slipmaskiner och polermaskiner:
– – För bearbetning av glas:

8464 20 11

– – – Optiskt glas

2,2

p/st

8464 20 19

– – – Annat

2,2

—

8464 20 80

– – Andra

2,2

—
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2,2

—

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

8464 90 00

– Andra slag

8465

Verktygsmaskiner (inbegripet maskiner för spikning, klam
ring, limning eller annan sammansättning) för bearbetning
av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda
material:

8465 10

– Maskiner som kan utföra olika slags bearbetningar utan

verktygsbyte mellan bearbetningarna:
8465 10 10

– – Med manuell överföring av arbetsstycket mellan varje bearbet

ning
8465 10 90

– – Med automatisk överföring av arbetsstycket mellan varje be

arbetning
8465 20 00

– Fleroperationsmaskiner
– Andra slag:

8465 91

– – Sågmaskiner:

8465 91 10

– – – Bandsågar

2,7

p/st

8465 91 20

– – – Cirkelsågar

2,7

p/st

8465 91 90

– – – Andra

2,7

p/st

8465 92 00

– – Maskiner för hyvling, fräsning eller gradning (genom ut

2,7

p/st

skärning)
8465 93 00

– – Slip-, puts- eller polermaskiner

2,7

p/st

8465 94 00

– – Bockningsmaskiner och sammansättningsmaskiner

2,7

p/st

8465 95 00

– – Borrmaskiner och tapphålsmaskiner

2,7

p/st

8465 96 00

– – Maskiner för klyvning, knivskärning eller fanersvarvning

2,7

p/st

8465 99 00

– – Andra

2,7

p/st

8466

Delar och tillbehör som är lämpliga att användas uteslutande
eller huvudsakligen till maskiner enligt nr 8456–8465, inbegri
pet hållare för arbetsstycken eller verktyg, självöppnande
gänghuvuden, delningsdockor och annan speciell utrustning
för maskiner; verktygshållare till alla slags handverktyg:

8466 10

– Verktygshållare och självöppnande gänghuvuden:

1,2

—

– – Verktygshållare:

8466 10 20

– – – Dornar, chuckar och hylsor
– – – Andra:

8466 10 31

– – – – För svarvar

1,2

—

8466 10 38

– – – – Andra

1,2

—

8466 10 80

– – Självöppnande gänghuvuden

1,2

—
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1,2

—

8466 20

– Hållare för arbetsstycken:

8466 20 20

– – Uppspänningsverktyg samt satser av standarddelar därtill
– – Andra:

8466 20 91

– – – Till svarvar

1,2

—

8466 20 98

– – – Andra

1,2

—

8466 30 00

– Delningsdockor och annan speciell utrustning för maskiner

1,2

—

– Andra slag:

8466 91

– – Till maskiner enligt nr 8464:

8466 91 20

– – – Av gjutet järn eller gjutet stål

1,2

—

8466 91 95

– – – Andra

1,2

—

8466 92

– – Till maskiner enligt nr 8465:

8466 92 20

– – – Av gjutet järn eller gjutet stål

1,2

—

8466 92 80

– – – Andra

1,2

—

8466 93

– – Till maskiner enligt nr 8456–8461:

8466 93 40

– – – Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8456 11 10,

Fri

—

8456 12 10, 8456 20, 8456 30, 8457 10, 8458 91, 8459 21 00,
8459 61 eller 8461 50 av ett slag som uteslutande eller hu
vudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar,
tryckta kretskort, delar enligt nr 8517, eller delar till maskiner
för automatisk databehandling
– – – Andra:

8466 93 50

– – – – Till maskiner enligt nr 8456 50 00

1,7

—

8466 93 60

– – – – Andra

1,2

—

8466 94 00

– – Till maskiner enligt nr 8462 eller 8463

1,2

—

8467

Handverktyg, pneumatiska, hydrauliska eller med inbyggd
elektrisk eller icke elektrisk motor:
– Pneumatiska:

8467 11

– – För roterande verktyg (inbegripet sådana för både rote

rande och slående verktyg):
8467 11 10

– – – För metallbearbetning

1,7

—

8467 11 90

– – – Andra

1,7

—

8467 19 00

– – Andra

1,7

—

2,7

p/st

2,7

p/st

– Med inbyggd elektrisk motor:

8467 21

– – Borrmaskiner av alla slag:

8467 21 10

– – – Som kan arbeta utan yttre kraftkälla
– – – Andra:

8467 21 91

– – – – Elektropneumatiska
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2,7

p/st

8467 21 99

– – – – Andra

8467 22

– – Sågar:

8467 22 10

– – – Kedjesågar

2,7

p/st

8467 22 30

– – – Cirkelsågar

2,7

p/st

8467 22 90

– – – Andra

2,7

p/st

8467 29

– – Andra:

8467 29 20

– – – Som kan arbeta utan yttre kraftkälla

2,7

p/st

– – – Andra:
– – – – Slip- och putsmaskiner:

8467 29 51

– – – – – Vinkelslipare

2,7

p/st

8467 29 53

– – – – – Bandputsmaskiner

2,7

p/st

8467 29 59

– – – – – Andra

2,7

p/st

8467 29 70

– – – – Hyvelmaskiner

2,7

p/st

8467 29 80

– – – – Häcksaxar och maskiner för trimning av gräsmattor

2,7

p/st

8467 29 85

– – – – Andra

2,7

p/st

– Andra verktyg:

8467 81 00

– – Kedjesågar

1,7

p/st

8467 89 00

– – Andra

1,7

—

– Delar:

8467 91 00

– – Till kedjesågar

1,7

—

8467 92 00

– – Till pneumatiska verktyg

1,7

—

8467 99 00

– – Andra

1,7

—

8468

Maskiner och apparater för lödning eller svetsning, även an
vändbara för skärning, dock inte sådana som omfattas av nr
8515; maskiner och apparater för ythärdning med gas:

8468 10 00

– Svetsbrännare som hålls i handen

2,2

—

8468 20 00

– Andra maskiner och apparater som arbetar med gas

2,2

—

8468 80 00

– Andra maskiner och apparater

2,2

—

8468 90 00

– Delar

2,2

—

[8469]
8470

Räknemaskiner och maskiner i fickformat, med räknefunk
tion, för upptagning, återgivning och avläsning av data; bok
föringsmaskiner, frankostämplingsmaskiner, biljettmaskiner
och liknande maskiner och apparater, med inbyggt räkneverk;
kassakontrollapparater:
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Fri

p/st

8470 10 00

– Elektroniska räknemaskiner som kan arbeta utan yttre elekt

risk kraftkälla samt maskiner i fickformat, med räknefunk
tion, för upptagning, återgivning och avläsning av data
– Andra elektroniska räknemaskiner:

8470 21 00

– – Skrivande

Fri

p/st

8470 29 00

– – Andra

Fri

p/st

8470 30 00

– Andra räknemaskiner

Fri

p/st

8470 50 00

– Kassakontrollapparater

Fri

p/st

8470 90 00

– Andra slag

Fri

p/st

8471

Maskiner för automatisk databehandling och enheter till så
dana maskiner; magnetiska och optiska läsare, maskiner för
överföring av data till databärare i kodad form samt maskiner
för bearbetning av sådana data, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans:

8471 30 00

– Bärbara maskiner för automatisk databehandling, med en

Fri

p/st

Fri

p/st

Fri

p/st

Fri

p/st

vikt av högst 10 kg, med åtminstone en centralenhet, ett tan
gentbord och en bildskärm
– Andra maskiner för automatisk databehandling:

8471 41 00

– – Med åtminstone en centralenhet, ett inorgan och ett ut

organ, de sistnämnda får även vara kombinerade, inom
samma hölje
8471 49 00

– – Andra, i form av system

8471 50 00

– Bearbetningsenheter, andra än sådana enligt nr 8471 41 eller

8471 49, även sådana som innehåller en eller två av följande
enheter inom samma hölje, nämligen: minnen, inorgan och
utorgan
8471 60

– Inorgan och utorgan, även innehållande minnen inom

samma hölje:
8471 60 60

– – Tangentbord

Fri

p/st

8471 60 70

– – Andra

Fri

p/st

8471 70

– Minnesenheter:

8471 70 20

– – Centrala minnesenheter

Fri

p/st

Fri

p/st

– – Andra:
– – – Skivminnesenheter:

8471 70 30

– – – – Optiska, inbegripet magnetoptiska
– – – – Andra:

8471 70 50

– – – – – Hårddiskenheter

Fri

p/st

8471 70 70

– – – – – Andra

Fri

p/st

8471 70 80

– – – Minnesenheter för magnetband

Fri

p/st
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8471 70 98

– – – Andra

Fri

p/st

8471 80 00

– Andra enheter för maskiner för automatisk databehandling

Fri

p/st

8471 90 00

– Andra

Fri

p/st

8472

Andra maskiner och apparater för kontorsbruk (t.ex. duplice
ringsmaskiner av hektograftyp, stencilapparater, adresserings
maskiner, sedelutbetalningsautomater, maskiner för sortering,
räkning eller förpackning av mynt, pennformeringsapparater,
hålslag och häftapparater):

8472 10 00

– Dupliceringsmaskiner av hektograftyp och stencilapparater

Fri

p/st

8472 30 00

– Maskiner för sortering, vikning, kuvertering, banderollering,

2,2

p/st

öppning, tillslutning eller försegling av post samt maskiner
för anbringande eller makulering av frimärken
8472 90

– Andra:

8472 90 10

– – Maskiner för sortering, räkning eller förpackning av mynt

Fri

p/st

8472 90 80

– – Andra

Fri

—

8473

Delar och tillbehör (andra än överdrag, fodral, väskor o.d.)
som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen
till maskiner enligt nr 8470–8472:
– Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8470:

8473 21

– – Till elektroniska räknemaskiner enligt nr 8470 10, 8470 21

eller 8470 29:
8473 21 10

– – – Sammansatta elektroniska komponenter

Fri

—

8473 21 90

– – – Andra

Fri

—

8473 29

– – Andra:

8473 29 10

– – – Sammansatta elektroniska komponenter

Fri

—

8473 29 90

– – – Andra

Fri

—

8473 30

– Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8471:

8473 30 20

– – Sammansatta elektroniska komponenter

Fri

—

8473 30 80

– – Andra

Fri

—

8473 40

– Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8472:

8473 40 10

– – Sammansatta elektroniska komponenter

Fri

—

8473 40 80

– – Andra

Fri

—
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8473 50

– Delar och tillbehör som är lämpade att användas för maski

ner enligt två eller flera av numren 8470–8472:
8473 50 20

– – Sammansatta elektroniska komponenter

Fri

—

8473 50 80

– – Andra

Fri

—

8474

Maskiner och apparater för sortering, siktning, avskiljning,
tvättning, krossning, malning, blandning eller knådning av
jord, sten, malm eller andra mineraliska ämnen i fast form
(inbegripet pulver- eller pastaform); maskiner och apparater
för agglomerering, formning eller gjutning av fasta minera
liska bränslen, keramiska massor, icke hårdnad betong, gips
eller andra mineraliska produkter i pulver- eller pastaform;
maskiner för tillverkning av gjutformar av sand:

8474 10 00

– Maskiner och apparater för sortering, siktning, avskiljning

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

eller tvättning
8474 20 00

– Maskiner och apparater för krossning eller malning
– Maskiner och apparater för blandning eller knådning:

8474 31 00

– – Betong- och murbruksblandare

8474 32 00

– – Maskiner och apparater för blandning av mineraliska äm

nen med bitumen
8474 39 00

– – Andra

8474 80

– Andra maskiner och apparater:

8474 80 10

– – Maskiner och apparater för agglomerering, formning eller gjut

ning av keramiska massor
8474 80 90

– – Andra

8474 90

– Delar:

8474 90 10

– – Av gjutjärn eller gjutet stål

Fri

—

8474 90 90

– – Andra

Fri

—

8475

Maskiner för sammansättning av elektriska eller elektroniska
lampor, rör eller blixtlampor i glashöljen; maskiner för till
verkning av glas eller bearbetning av glas i varmt tillstånd:

8475 10 00

– Maskiner för sammansättning av elektriska eller elektroniska

1,7

—

Fri

—

1,7

—

lampor, rör eller blixtlampor i glashöljen
– Maskiner för tillverkning av glas eller bearbetning av glas i

varmt tillstånd:
8475 21 00

– – Maskiner för tillverkning av optiska fibrer och förstadier

till sådana
8475 29 00

– – Andra
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8475 90

– Delar:

8475 90 10

– – Delar till maskiner enligt nr 8475 21 00

Fri

—

8475 90 90

– – Andra

1,7

—

8476

Försäljningsautomater för varor (t.ex. frimärks-, cigarett-, livs
medels- eller dryckesautomater), inbegripet växlingsauto
mater:
– Försäljningsautomater för drycker:

8476 21 00

– – Med uppvärmnings- eller kylanordning

1,7

p/st

8476 29 00

– – Andra

1,7

p/st

1,7

p/st

– Andra:

8476 81 00

– – Med uppvärmnings- eller kylanordning

8476 89

– – Andra:

8476 89 10

– – – Växlingsautomater

Fri

p/st

8476 89 90

– – – Andra

1,7

p/st

8476 90

– Delar:

8476 90 10

– – Delar till växlingsautomater

Fri

—

8476 90 90

– – Andra

1,7

—

8477

Maskiner och apparater för bearbetning av gummi eller plast
eller för tillverkning av varor av dessa material, inte nämnda
eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel:

8477 10 00

– Formsprutmaskiner

1,7

p/st

8477 20 00

– Strängsprutmaskiner

1,7

p/st

8477 30 00

– Formblåsningsmaskiner

1,7

p/st

8477 40 00

– Vakuumgjutmaskiner och andra varmformningsmaskiner

1,7

p/st

1,7

p/st

– Andra maskiner och apparater för gjutning eller annan

formning:
8477 51 00

– – För formning eller regummering av däck eller för formning

av innerslangar
8477 59

– – Andra:

8477 59 10

– – – Pressar

1,7

p/st

8477 59 80

– – – Andra

1,7

p/st

8477 80

– Andra maskiner och apparater:
– – Maskiner för tillverkning av skummaterial:

8477 80 11

– – – Maskiner för omvandling av reaktiva hartser

1,7

p/st

8477 80 19

– – – Andra

1,7

p/st

– – Andra:
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8477 80 91

– – – Fragmenteringsmaskiner

1,7

p/st

8477 80 93

– – – Blandare, knådare och omrörare

1,7

p/st

8477 80 95

– – – Skärmaskiner och spaltmaskiner

1,7

p/st

8477 80 99

– – – Andra

1,7

—

8477 90

– Delar:

8477 90 10

– – Av gjutjärn eller gjutet stål

1,7

—

8477 90 80

– – Andra

1,7

—

8478

Maskiner och apparater för beredning eller bearbetning av
tobak, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta
kapitel:

8478 10 00

– Maskiner och apparater

1,7

—

8478 90 00

– Delar

1,7

—

8479

Maskiner och mekaniska apparater med särskilda funktioner,
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel:

8479 10 00

– Maskiner och apparater för anläggnings- eller byggnads

Fri

—

1,7

—

verksamhet e.d.
8479 20 00

– Maskiner och apparater för utvinning eller beredning av

animaliska eller vegetabiliska fetter och feta oljor
8479 30

– Pressmaskiner för tillverkning av spånskivor eller fiberskivor

av trä eller andra vedartade material samt andra maskiner
för behandling av trä eller kork:
8479 30 10

– – Pressar

1,7

—

8479 30 90

– – Andra

1,7

—

8479 40 00

– Maskiner för tillverkning av tågvirke och linor

1,7

p/st

8479 50 00

– Industrirobotar, ej nämnda eller inbegripna någon annan

1,7

—

1,7

—

stans
8479 60 00

– Evaporatörer för luftkylning
– Passagerarbryggor (passagerarlandgångar):

8479 71 00

– – Av sådana slag som används på flygplatser

1,7

—

8479 79 00

– – Andra slag

1,7

—

1,7

—

1,7

—

– Andra maskiner och mekaniska apparater:

8479 81 00

– – För metallbearbetning, inbegripet maskiner för lindning av

elektrisk tråd till spolar
8479 82 00

– – Maskiner för blandning, knådning, krossning, malning,

sållning, siktning, homogenisering, emulgering eller omrör
ning
8479 89

– – Andra:
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8479 89 30

– – – Mobila hydrauliska maskiner för stöttning av tak i gruvor

1,7

—

8479 89 60

– – – Centralsmörjningssystem

1,7

—

8479 89 70

– – – Automatiserade maskiner som används för placering av elek

Fri

—

1,7

—

Fri

—

troniska komponenter och som är av ett slag som uteslutande
eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta krets
kort
8479 89 97

– – – Andra

8479 90

– Delar:

8479 90 15

– – Delar till maskiner enligt nr 8479 89 70
– – Andra:

8479 90 20

– – – Av gjutjärn eller gjutet stål

1,7

—

8479 90 70

– – – Andra

1,7

—

8480

Formflaskor för metallgjuterier; bottenplattor till gjutformar;
gjutmodeller; gjutformar och andra formar för metall (andra
än götkokiller), metallkarbider, glas, mineraliska ämnen,
gummi eller plast:

8480 10 00

– Formflaskor för metallgjuterier

1,7

—

8480 20 00

– Bottenplattor till gjutformar

1,7

—

8480 30

– Gjutmodeller:

8480 30 10

– – Av trä

1,7

—

8480 30 90

– – Andra

2,7

—

– Formar för metall eller metallkarbider:

8480 41 00

– – För sprutgjutning eller pressgjutning

1,7

—

8480 49 00

– – Andra

1,7

—

8480 50 00

– Formar för glas

1,7

—

8480 60 00

– Formar för mineraliska ämnen

1,7

—

– Formar för gummi eller plast:

8480 71 00

– – För sprutgjutning eller pressgjutning

1,7

—

8480 79 00

– – Andra

1,7

—

8481

Kranar, ventiler och liknande anordningar för rörledningar,
ångpannor, tankar, kar e.d., inbegripet reducerventiler och
termostatreglerade ventiler:

8481 10

– Reducerventiler:

8481 10 05

– – Kombinerade med filter eller smörjapparater

2,2

—

– – Andra:

8481 10 19

– – – Av gjutet järn eller av stål

2,2

—

8481 10 99

– – – Andra

2,2

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

8481 20

– Ventiler för oljehydrauliska eller pneumatiska transmissio

ner:
8481 20 10

– – Ventiler för kontroll av oljehydrauliska transmissioner

2,2

—

8481 20 90

– – Ventiler för kontroll av pneumatiska transmissioner

2,2

—

8481 30

– Backventiler:

8481 30 91

– – Av gjutet järn eller av stål

2,2

—

8481 30 99

– – Andra

2,2

—

8481 40

– Säkerhetsventiler och avlastningsventiler:

8481 40 10

– – Av gjutet järn eller av stål

2,2

—

8481 40 90

– – Andra

2,2

—

8481 80

– Andra anordningar:
– – Kranar, ventiler och liknande varor för sanitetsutrustning o.d.:

8481 80 11

– – – Blandningsventiler

2,2

—

8481 80 19

– – – Andra

2,2

—

– – Ventiler till radiatorer för centralvärmeanläggningar:

8481 80 31

– – – Termostatventiler

2,2

—

8481 80 39

– – – Andra

2,2

—

8481 80 40

– – Ventiler för pneumatiska däck och slangar

2,2

—

– – Andra:
– – – Processregleringsventiler:

8481 80 51

– – – – Temperaturregulatorer

2,2

—

8481 80 59

– – – – Andra

2,2

—

– – – Andra:
– – – – Slidventiler:

8481 80 61

– – – – – Av gjutjärn

2,2

—

8481 80 63

– – – – – Av stål

2,2

—

8481 80 69

– – – – – Andra

2,2

—

– – – – Sätesventiler:

8481 80 71

– – – – – Av gjutjärn

2,2

—

8481 80 73

– – – – – Av stål

2,2

—

8481 80 79

– – – – – Andra

2,2

—

8481 80 81

– – – – Kulventiler och kikventiler

2,2

—

8481 80 85

– – – – Spjällventiler

2,2

—

8481 80 87

– – – – Membranventiler

2,2

—
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

8481 80 99

– – – – Andra

2,2

—

8481 90 00

– Delar

2,2

—

8482

Kullager och rullager:

8482 10

– Kullager:

8482 10 10

– – Med yttre diameter av högst 30 mm

8

—

8482 10 90

– – Andra

8

—

8482 20 00

– Koniska rullager, inbegripet koniska rullar monterade i hål

8

—

lare
8482 30 00

– Sfäriska rullager

8

—

8482 40 00

– Nållager

8

—

8482 50 00

– Andra cylindriska rullager

8

—

8482 80 00

– Andra slag, inbegripet kombinerade kul- och rullager

8

—

8

—

– Delar:

8482 91

– – Kulor, nålar och rullar:

8482 91 10

– – – Koniska rullar

8482 91 90

– – – Andra

7,7

—

8482 99 00

– – Andra

8

—

8483

Transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och vevaxlar) och
vevar; lagerhus och glidlager; kuggtransmissioner och frik
tionstransmissioner; kul- eller rullskruvar; växellådor och an
dra utväxlingar, inbegripet momentväxlar; svänghjul, remski
vor, linskivor, block och blockskivor; friktionskopplingar och
andra axelkopplingar (inbegripet universalkopplingar):

8483 10

– Transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och vevaxlar) och

vevar:
– – Vevar och vevaxlar:

8483 10 21

– – – Av gjutjärn eller gjutet stål

4

—

8483 10 25

– – – Av friformsmitt stål

4

—

8483 10 29

– – – Andra

4

—

8483 10 50

– – Ledade axlar

4

—

8483 10 95

– – Andra

4

—

8483 20 00

– Lagerhus med kullager eller rullager

6

—

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 664
▼B
KN-nr
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Konventionell tull
sats (%)
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1

2

3

4

8483 30

– Lagerhus utan kullager eller rullager; glidlager:
– – Lagerhus:

8483 30 32

– – – För kullager eller rullager

5,7

—

8483 30 38

– – – Andra

3,4

—

8483 30 80

– – Glidlager

3,4

—

8483 40

– Kuggtransmissioner och friktionstransmissioner, andra än

särskilt föreliggande tandhjul och andra enkla komponenter
för kraftöverföring; kul- eller rullskruvar; växellådor och
andra utväxlingar, inbegripet momentväxlar:
– – Kuggtransmissioner:

8483 40 21

– – – Cylindriska kugghjulsväxlar och snedtandade kugghjulsväxlar

3,7

—

8483 40 23

– – – Koniska kugghjulsväxlar/koniska kugghjul

3,7

—

8483 40 25

– – – Snäckdrev

3,7

—

8483 40 29

– – – Andra

3,7

—

8483 40 30

– – Kul- eller rullskruvar

3,7

—

– – Växellådor och andra utväxlingar, inbegripet momentväxlar:

8483 40 51

– – – Växellådor

3,7

—

8483 40 59

– – – Andra

3,7

—

8483 40 90

– – Andra

3,7

—

8483 50

– Svänghjul, remskivor, linskivor, block och blockskivor:

8483 50 20

– – Av gjutjärn eller gjutet stål

2,7

—

8483 50 80

– – Andra

2,7

—

8483 60

– Friktionskopplingar och andra axelkopplingar (inbegripet

universalkopplingar):
8483 60 20

– – Av gjutjärn eller gjutet stål

2,7

—

8483 60 80

– – Andra

2,7

—

8483 90

– Tandade hjul, kedjedrev och andra transmissionselement

5,7

—

som föreligger separat; delar:
8483 90 20

– – Delar till lagerhus
– – Andra:

8483 90 81

– – – Av gjutet järn eller gjutet stål

2,7

—

8483 90 89

– – – Andra

2,7

—
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

1,7

—

8484

Packningar av metallplåt i förening med annat material eller
av två eller flera skikt av metall; satser av packningar av
skilda material, i påsar, kuvert eller liknande förpackningar;
mekaniska packningar:

8484 10 00

– Packningar av metallplåt i förening med annat material eller

av två eller flera skikt av metall
8484 20 00

– Mekaniska packningar

1,7

—

8484 90 00

– Andra slag

1,7

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

[8485]
8486

Maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande eller
huvudsakligen används för framställning av halvledarämnen
(boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkomponenter eller
halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar eller platta
bildskärmar; maskiner och apparater enligt anmärkning 9 C
till detta kapitel; delar och tillbehör:

8486 10 00

– Maskiner och apparater för framställning av halvledaräm

nen (boules) och halvledarplattor (wafers)
8486 20 00

– Maskiner och apparater för framställning av halvledarkom

ponenter eller halvledarelement och av elektroniska integre
rade kretsar
8486 30 00

– Maskiner och apparater för framställning av platta bildskär

mar
8486 40 00

– Maskiner och apparater enligt anmärkning 9 C till detta ka

pitel
8486 90 00

– Delar och tillbehör

8487

Delar till maskiner och apparater, inte försedda med elektriska
kopplingsanordningar, isolatorer, spolar, kontaktelement eller
andra elektriska anordningar, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans i detta kapitel:

8487 10

– Fartygspropellrar och blad till sådana propellrar:

8487 10 10

– – Av brons

1,7

p/st

8487 10 90

– – Andra

1,7

p/st

8487 90

– Andra slag:

8487 90 40

– – Av gjutjärn

1,7

—

– – Av järn eller stål:

8487 90 51

– – – Av gjutet stål

1,7

—

8487 90 57

– – – Av friformsmitt eller sänksmitt järn eller stål

1,7

—

8487 90 59

– – – Andra

1,7

—

8487 90 90

– – Andra

1,7

—
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KAPITEL 85
ELEKTRISKA
MASKINER
OCH
APPARATER,
ELEKTRISK
MATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDANA VAROR; APPARATER
FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV LJUD, APPARATER
FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV BILDER OCH LJUD
FÖR TELEVISION SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA
APPARATER
Anmärkningar
1.

Detta kapitel omfattar inte
a) filtar, dynor, fotpåsar o.d. med elektrisk uppvärmning; kläder, skodon,
öronskydd eller andra artiklar avsedda att bäras av användaren, med
elektrisk uppvärmning,
b) artiklar av glas enligt nr 7011,
c) maskiner och apparater enligt nr 8486,
d) sugapparater av sådana slag som används för medicinskt, kirurgiskt, den
talt eller veterinärt vetenskapsändamål (nr 9018), eller
e) möbler med elektrisk uppvärmning, enligt kapitel 94.

2.

Nr 8501–8504 ska inte tillämpas för varor som är nämnda i nr 8511, 8512
eller 8540–8542.
Kvicksilverströmriktare med metallbehållare klassificeras dock enligt nr
8504.

3.

För nr 8507 ska uttrycket ”elektriska ackumulatorer” inkludera även sådana
som föreligger tillsammans med hjälpkomponenter som bidrar till ackumu
latorns funktion att lagra och leverera energi eller som skyddar den mot
skador, såsom elektriska kopplingsanordningar, temperaturregulatorer (t.ex.
termistorer) och anordningar för kretsskydd. De får också inkludera en del av
det skyddande höljet till de varor i vilka de ska användas.

4.

Nr 8509 omfattar endast följande elektromekaniska maskiner och apparater
av sådana slag som vanligen används för hushållsbruk:
a) Golvbonare, maskiner för malning eller blandning av livsmedel samt
frukt- eller köksväxtsaftpressar, oavsett vikten.
b) Andra maskiner och apparater, under förutsättning att vikten inte över
stiger 20 kg per styck. Numret tillämpas dock inte för fläktar eller för
ventilations- eller cirkulationskåpor med inbyggd fläkt, med eller utan
filter (nr 8414), torkcentrifuger (nr 8421), diskmaskiner (nr 8422), hus
hållstvättmaskiner (nr 8450), manglar och strykmaskiner (nr 8420 och
8451), symaskiner (nr 8452), elektriska saxar (nr 8467) samt elektriska
värmeapparater (nr 8516).

5.

För tillämpning av nr 8523 gäller följande:
a) Med ”icke-flyktiga halvledarminnen” (solid-state non-volatile storage de
vices, t.ex. flashminneskort eller flashelektroniska minneskort) förstås
minnen med anslutningsdon vilka i ett och samma hölje innehåller ett
eller flera flashminnen (t.ex. ”Flash E2PROM”) i form av integrerade
kretsar monterade på tryckta kretskort. De kan omfatta en styrenhet i
form av en integrerad krets samt diskreta passiva komponenter såsom
kondensatorer och motstånd.
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b) Med ”smartkort” förstås kort i vilka inbäddats en eller flera elektroniska
integrerade kretsar (mikroprocessor, direktminne [RAM] eller läsminne
[ROM]) i form av chips. Dessa kort kan innehålla kontakter, magnet
remsa eller inbäddad antenn men innehåller inte några andra aktiva eller
passiva kretselement.

6.

Med tryckta kretsar i nr 8534 förstås kretsar, som med något trycknings
förfarande (t.ex. prägling, plätering eller etsning) eller med filmkretsteknik
erhållits genom att man på ett isolerande underlag utformat ledande element,
kontakter eller andra tryckta komponenter (t.ex. induktansspolar, motstånd
och kondensatorer), ensamma eller sammanbundna enligt ett förutbestämt
mönster, andra än element som kan alstra, likrikta, modulera eller förstärka
en elektrisk signal (t.ex. halvledarelement).

Med tryckta kretsar avses inte kretsar i förening med andra element än
sådana som erhållits under tryckningsprocessen och inte heller ensamma,
skilda motstånd, kondensatorer och induktansspolar. Tryckta kretsar kan
dock vara försedda med icke tryckta förbindningselement.

Tunn- eller tjockfilmskretsar som innehåller passiva och aktiva element som
erhållits under samma tekniska process ska klassificeras enligt nr 8542.

7.

Med ”kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar av op
tiska fibrer” i nr 8536 förstås kopplingsdon som används enbart för att
mekaniskt koppla optiska fibrer ände mot ände i ett digitalt trådsystem. De
har ingen annan funktion (såsom förstärkning, regenerering eller modifiering
av en signal).

8.

Nr 8537 omfattar inte trådlösa anordningar med infrarött ljus vilka används
för fjärrkontroll av televisionsmottagare eller av annan elektrisk utrustning
(nr 8543).

9.

För tillämpning av nr 8541 och 8542 gäller följande:

a) Med dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter eller halv
ledarelement förstås sådana komponenter eller element vars funktion är
beroende av förändringar i resistiviteten under inverkan av ett elektriskt
fält.

b) Med elektroniska integrerade kretsar förstås följande:

1. Integrerade monolitkretsar i vilka kretselementen (dioder, transistorer,
motstånd, kondensatorer, induktansspolar, etc.) framställts i massan
(huvudsakligen) och på ytan av ett halvledarmaterial eller sammansatt
halvledarmaterial (t.ex. dopad kisel, galliumarsenid, kiselgermanium
eller indiumfosfid) och är oskiljaktigt förbundna med varandra.

2. Integrerade hybridkretsar i vilka passiva element (motstånd, konden
satorer, induktansspolar, etc.) som erhållits med hjälp av tunn- eller
tjockfilmsteknik och aktiva element (dioder, transistorer, integrerade
monolitkretsar, etc.) som erhållits med hjälp av halvledarteknik kom
binerats praktiskt taget odelbart med hjälp av förbindelser eller för
bindelseledningar på ett enda isolerande underlag (glas, keramik, etc.).
Dessa kretsar kan också innehålla diskreta komponenter.

3. Integrerade multichipkretsar bestående av två eller flera förbundna
integrerade monolitkretsar som kombinerats praktiskt taget odelbart,
även på ett eller flera isolerande substrat och med ledningsbanor (le
adframes) men utan några andra aktiva eller passiva kretselement.
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4. Integrerade multikomponentkretsar: en kombination av en eller flera
monolit-, hybrid- eller multichipkretsar och minst en av följande kom
ponenter: kiselbaserade sensorer, styrdon, oscillatorer, resonatorer eller
kombinationer av dessa, eller komponenter med funktionerna hos va
ror som klassificeras enligt nr 8532, 8533, 8541, eller induktorer som
klassificeras enligt nr 8504, formade praktiskt taget odelbart till en
enhet, t.ex. en integrerad krets, som en komponent av ett slag som
används för montering på ett kretskort eller annat underlag, genom
anslutning av stift, ledningsbanor, pärlor, anslutningsytor, bulor eller
mellanlägg.
I denna definition används följande termer:
1) komponenter: kan vara fristående, tillverkade oberoende och där
efter monterade på resten av den integrerade multikomponentkret
sen, eller integrerade i andra komponenter.
2) kiselbaserad: byggd på ett kiselsubstrat, eller gjord av kiselmateri
al, eller tillverkad på en naken integrerad krets (die).
3) a) kiselbaserade sensorer: består av mikroelektroniska eller meka
niska strukturer som skapas i massan eller på ytan av en halv
ledare och vars funktion är att upptäcka fysiska eller kemiska
storheter och omvandla dessa till elektriska signaler, orsakade
av de variationer i elektriska egenskaper eller den förflyttning
av en mekanisk struktur som uppstår. fysiska eller kemiska
storheter: avser verkliga företeelser, t.ex. tryck, akustiska vågor,
acceleration, vibration, rörelse, orientering, töjning, magnetisk
fältstyrka, elektrisk fältstyrka, ljus, radioaktivitet, fuktighet, flö
de, kemikaliekoncentration osv.
b) kiselbaserade styrdon: består av mikroelektroniska och meka
niska strukturer som skapas i massan eller på ytan av en halv
ledare och vars funktion är att omvandla elektriska signaler till
fysiska rörelser.
c) kiselbaserade resonatorer: komponenter som består av mikro
elektroniska eller mekaniska strukturer som skapas i massan
eller på ytan av en halvledare och vars funktion är att generera
en mekanisk eller elektrisk svängning med en förbestämd fre
kvens som beror på den fysikaliska geometrin hos dessa struk
turer som reaktion på en extern påverkan.
d) kiselbaserade oscillatorer: aktiva komponenter som består av
mikroelektroniska eller mekaniska strukturer som skapas i mas
san eller på ytan av en halvledare och vars funktion är att
generera en mekanisk eller elektrisk svängning med en för
bestämd frekvens som beror på den fysikaliska geometrin hos
dessa strukturer.
Vid klassificering av de artiklar som definieras i denna anmärkning ska nr
8541 och 8542 ha företräde framför varje annat nummer (med undantag av
nr 8523) som skulle kunna komma i fråga särskilt med hänsyn till artiklarnas
funktion.
10. För tillämpning av nr 8548 ska med ”förbrukade galvaniska element, batte
rier och elektriska ackumulatorer” avses sådana som inte är användbara för
avsett bruk på grund av att de är trasiga eller sådana som inte kan laddas upp
igen.
Anmärkning till undernummer
1.

Nr 8527 12 gäller endast kassettbandspelare med inbyggd förstärkare, utan
inbyggd högtalare, som kan arbeta utan yttre elektrisk kraftkälla samt med en
storlek inte överstigande 170 mm × 100 mm × 45 mm.
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Kompletterande anmärkningar
1. Nr 8519 20 10 och 8519 30 00 ska inte tillämpas för apparater för ljudåter
givning med laseravläsningssystem.
2. För tillämpningen av de båda nr 8528 71 15 och 8528 71 91 ska uttrycket
”modem” anses omfatta apparater och utrustning som modulerar och demo
dulerar ingående och utgående datasignaler, som V.90-modem eller kabelmo
dem, och andra apparater som använder liknande teknik för att koppla upp
sig på internet, som WLAN, ISDN och Ethernet. Tjänsteleverantören kan
begränsa tillträdesrätten till internet.
Apparater enligt dessa undernummer måste möjliggöra en tvåvägskommuni
kationsprocess eller ett tvåvägsinformationsflöde för att kunna tillhandahålla
ett interaktivt kommunikationsutbyte.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4,7

p/st

8501

Elektriska motorer och generatorer (med undantag av genera
toraggregat):

8501 10

– Motorer med en uteffekt av högst 37,5 W:

8501 10 10

– – Synkronmotorer med en uteffekt av högst 18 W
– – Andra:

8501 10 91

– – – Universalmotorer

2,7

p/st

8501 10 93

– – – Växelströmsmotorer

2,7

p/st

8501 10 99

– – – Likströmsmotorer

2,7

p/st

8501 20 00

– Universalmotorer med en uteffekt av mer än 37,5 W

2,7

p/st

– Andra likströmsmotorer; likströmsgeneratorer:

8501 31 00

– – Med en uteffekt av högst 750 W

2,7

p/st

8501 32 00

– – Med en uteffekt av mer än 750 W men högst 75 kW

2,7

p/st

8501 33 00

– – Med en uteffekt av mer än 75 kW men högst 375 kW

2,7

p/st

8501 34 00

– – Med en uteffekt av mer än 375 kW

2,7

p/st

8501 40

– Andra växelströmsmotorer, enfas:

8501 40 20

– – Med en uteffekt av högst 750 W

2,7

p/st

8501 40 80

– – Med en uteffekt av mer än 750 W

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

– Andra växelströmsmotorer, flerfas:

8501 51 00

– – Med en uteffekt av högst 750 W

8501 52

– – Med en uteffekt av mer än 750 W men högst 75 kW:

8501 52 20

– – – Med en uteffekt av mer än 750 W men högst 7,5 kW
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8501 52 30

– – – Med en uteffekt av mer än 7,5 kW men högst 37 kW

2,7

p/st

8501 52 90

– – – Med en uteffekt av mer än 37 kW men högst 75 kW

2,7

p/st

8501 53

– – Med en uteffekt av mer än 75 kW:

8501 53 50

– – – Motorer för framdrivning av fordon (dragmotorer)

2,7

p/st

– – – Andra, med en uteffekt av:

8501 53 81

– – – – Mer än 75 kW men högst 375 kW

2,7

p/st

8501 53 94

– – – – Mer än 375 kW men högst 750 kW

2,7

p/st

8501 53 99

– – – – Mer än 750 kW

2,7

p/st

– Växelströmsgeneratorer:

8501 61

– – Med en uteffekt av högst 75 kVA:

8501 61 20

– – – Med en uteffekt av högst 7,5 kVA

2,7

p/st

8501 61 80

– – – Med en uteffekt av mer än 7,5 kVA men högst 75 kVA

2,7

p/st

8501 62 00

– – Med en uteffekt av mer än 75 kVA men högst 375 kVA

2,7

p/st

8501 63 00

– – Med en uteffekt av mer än 375 kVA men högst 750 kVA

2,7

p/st

8501 64 00

– – Med en uteffekt av mer än 750 kVA

2,7

p/st

8502

Elektriska generatoraggregat och roterande omformare:
– Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med kom

pressionständning (diesel- eller semidieselmotor):
8502 11

– – Med en uteffekt av högst 75 kVA:

8502 11 20

– – – Med en uteffekt av högst 7,5 kVA

2,7

p/st

8502 11 80

– – – Med en uteffekt av mer än 7,5 kVA men högst 75 kVA

2,7

p/st

8502 12 00

– – Med en uteffekt av mer än 75 kVA men högst 375 kVA

2,7

p/st

8502 13

– – Med en uteffekt av mer än 375 kVA:

8502 13 20

– – – Med en uteffekt av mer än 375 kVA men högst 750 kVA

2,7

p/st

8502 13 40

– – – Med en uteffekt av mer än 750 kVA men högst 2 000 kVA

2,7

p/st

8502 13 80

– – – Med en uteffekt av mer än 2 000 kVA

2,7

p/st
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8502 20

– Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med gnist

tändning:
8502 20 20

– – Med en uteffekt av högst 7,5 kVA

2,7

p/st

8502 20 40

– – Med en uteffekt av mer än 7,5 kVA men högst 375 kVA

2,7

p/st

8502 20 60

– – Med en uteffekt av mer än 375 kVA men högst 750 kVA

2,7

p/st

8502 20 80

– – Med en uteffekt av mer än 750 kVA

2,7

p/st

2,7

p/st

– Andra generatoraggregat:

8502 31 00

– – Avsedda för vindkraft

8502 39

– – Andra:

8502 39 20

– – – Turbogeneratorer

2,7

p/st

8502 39 80

– – – Andra slag

2,7

p/st

8502 40 00

– Roterande omformare

2,7

p/st

8503 00

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvud
sakligen till maskiner enligt nr 8501 eller 8502:

8503 00 10

– Icke-magnetiska stoppringar

2,7

—

– Andra:

8503 00 91

– – Av gjutjärn eller av gjutstål

2,7

—

8503 00 99

– – Andra slag

2,7

—

8504

Elektriska transformatorer, statiska omformare (t.ex. likrikta
re) och induktansspolar:

8504 10

– Förkopplingsdon för gasurladdningslampor:

8504 10 20

– – Induktansspolar, även kopplade med en kondensator

3,7

p/st

8504 10 80

– – Andra

3,7

p/st

3,7

p/st

– Dielektriska transformatorer med vätskeisolation:

8504 21 00

– – Med en normaleffekt av högst 650 kVA

8504 22

– – Med en normaleffekt av mer än 650 kVA men högst 10 000

kVA:
8504 22 10

– – – Mer än 650 kVA men högst 1 600 kVA

3,7

p/st

8504 22 90

– – – Mer än 1 600 kVA men högst 10 000 kVA

3,7

p/st

8504 23 00

– – Med en normaleffekt av mer än 10 000 kVA

3,7

p/st

– Andra transformatorer:

8504 31

– – Med en normaleffekt av högst 1 kVA:
– – – Transformatorer till mätinstrument:
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8504 31 21

– – – – Spänningstransformatorer

3,7

p/st

8504 31 29

– – – – Andra slag

3,7

p/st

8504 31 80

– – – Andra

3,7

p/st

8504 32 00

– – Med en normaleffekt av mer än 1 kVA men högst 16 kVA

3,7

p/st

8504 33 00

– – Med en normaleffekt av mer än 16 kVA men högst 500

3,7

p/st

3,7

p/st

Fri

p/st

Fri

p/st

Fri

—

kVA
8504 34 00

– – Med en normaleffekt av mer än 500 kVA

8504 40

– Statiska omformare:

8504 40 30

– – Av det slag som används med telekommunikationsutrustning,

maskiner för automatisk databehandling samt enheter därav
– – Andra:

8504 40 55

– – – Ackumulatorladdare

– – – Andra:

8504 40 82

– – – – Likriktare

– – – – Växelriktare:

8504 40 84

– – – – – Med en normaleffekt av högst 7,5 kVA

Fri

—

8504 40 88

– – – – – Med en normaleffekt av mer än 7,5 kVA

Fri

—

8504 40 90

– – – – Andra

Fri

—

8504 50 00

– Andra induktansspolar

Fri

—

8504 90

– Delar:

– – Till transformatorer och induktansspolar:

8504 90 11

– – – Ferritkärnor

Fri

—

★

8504 90 13

– – – Laminat och kärnor av stål, även staplade eller lindade

Fri

—

★

8504 90 17

– – – Andra

Fri

—

8504 90 90

– – Till statiska omformare

Fri

—
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2,2

—

8505

Elektromagneter; permanentmagneter samt varor avsedda att
tjänstgöra som permanentmagneter efter magnetisering; mag
netchuckar och andra elektromagnetiska eller permanentmag
netiska uppspänningsanordningar; elektromagnetiska kopp
lingar och bromsar; elektromagnetiska lyftdon:
– Permanentmagneter samt varor avsedda att tjänstgöra som

permanentmagneter efter magnetisering:
8505 11 00

– – Av metall

8505 19

– – Andra:

8505 19 10

– – – Permanentmagneter av agglomererad ferrit

2,2

—

8505 19 90

– – – Andra slag

2,2

—

8505 20 00

– Elektromagnetiska kopplingar och bromsar

2,2

—

8505 90

– Andra slag, inbegripet delar:

Fri

—

– – Elektromagneter; magnetchuckar och andra elektromagnetiska

eller permanentmagnetiska uppspänningsanordningar:
8505 90 21

– – – Elektromagneter av ett slag som uteslutande eller huvudsak

ligen används för apparater för bildåtergivning genom mag
netresonans, andra än elektromagneter enligt nr 9018
8505 90 29

– – – Andra

1,8

—

8505 90 50

– – Elektromagnetiska lyftdon

2,2

—

8505 90 90

– – Delar

1,8

—

8506

Galvaniska element och batterier:

8506 10

– Av mangandioxid:
– – Alkaliska:

8506 10 11

– – – Cylindriska celler

4,7

p/st

8506 10 18

– – – Andra

4,7

p/st

– – Andra:

8506 10 91

– – – Cylindriska celler

4,7

p/st

8506 10 98

– – – Andra

4,7

p/st

8506 30 00

– Av kvicksilveroxid

4,7

p/st

8506 40 00

– Av silveroxid

4,7

p/st

8506 50

– Av litium:

8506 50 10

– – Cylindriska celler

4,7

p/st

8506 50 30

– – Knappceller

4,7

p/st

8506 50 90

– – Andra

4,7

p/st

8506 60 00

– Av zink-luft

4,7

p/st
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Fri

p/st

8506 80

– Andra galvaniska element och batterier:

8506 80 05

– – Torrelement av zink-kol med en spänning av minst 5,5 V men

högst 6,5 V
8506 80 80

– – Andra

4,7

p/st

8506 90 00

– Delar

4,7

—

8507

Elektriska ackumulatorer samt separatorer till sådana acku
mulatorer, även kvadratiska eller rektangulära:

8507 10

– Blyackumulatorer av sådana slag som används som startbat

terier för kolvmotorer:
8507 10 20

– – Arbetande med flytande elektrolyt

3,7

p/st

8507 10 80

– – Andra

3,7

p/st

8507 20

– Andra blyackumulatorer:

8507 20 20

– – Arbetande med flytande elektrolyt

3,7

ce/el

8507 20 80

– – Andra

3,7

ce/el

8507 30

– Nickel-kadmiumackumulatorer:

8507 30 20

– – Hermetiskt tillslutna

2,6

p/st

8507 30 80

– – Andra

2,6

ce/el

8507 40 00

– Nickel-järnackumulatorer

2,7

p/st

8507 50 00

– Nickelmetallhydridackumulatorer

2,7

p/st

8507 60 00

– Litiumjonackumulatorer

2,7

p/st

8507 80 00

– Andra ackumulatorer

2,7

p/st

8507 90

– Delar:

8507 90 30

– – Separatorer

2,7

—

8507 90 80

– – Andra

2,7

—

8508

Dammsugare:

2,2

p/st

– Med inbyggd elektrisk motor:

8508 11 00

– – Med en effekt av högst 1 500 W och en kapacitet (hos

dammpåse eller annan behållare) av högst 20 l
8508 19 00

– – Andra

1,7

p/st

8508 60 00

– Andra dammsugare

1,7

p/st

8508 70 00

– Delar

1,7

—

8509

Elektromekaniska hushållsapparater med inbyggd elektrisk
motor, andra än dammsugare enligt nr 8508:

8509 40 00

– Maskiner för malning eller blandning av livsmedel; frukt-

2,2

p/st

eller köksväxtsaftpressar
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8509 80 00

– Andra apparater

2,2

—

8509 90 00

– Delar

2,2

—

8510

Rakapparater, hårklippningsmaskiner och hårborttagnings
apparater, med inbyggd elektrisk motor:

8510 10 00

– Rakapparater

2,2

p/st

8510 20 00

– Hårklippningsmaskiner

2,2

p/st

8510 30 00

– Hårborttagningsapparater

2,2

p/st

8510 90 00

– Delar

2,2

—

8511

Elektrisk tändnings- och startutrustning av sådana slag som
används till förbränningsmotorer med gnist- eller kompres
sionständning (t.ex. tändmagneter, tändgeneratorer, tänds
polar, tändstift och glödtändstift samt startmotorer); generato
rer (för likström eller växelström) och bakströmsreläer av så
dana slag som används tillsammans med förbränningsmotorer:

8511 10 00

– Tändstift (andra än glödtändstift)

3,2

—

8511 20 00

– Tändmagneter; tändgeneratorer; svänghjulsmagneter

3,2

—

8511 30 00

– Strömfördelare; tändspolar

3,2

—

8511 40 00

– Startmotorer, även tjänstgörande som generatorer

3,2

—

8511 50 00

– Andra generatorer

3,2

—

8511 80 00

– Annan utrustning

3,2

—

8511 90 00

– Delar

3,2

—

8512

Elektrisk belysnings- och signalutrustning (med undantag av
varor enligt nr 8539), elektriska vindrutetorkare samt elekt
riska avfrostnings- och avimningsanordningar, av sådana slag
som används till cyklar eller motorfordon:

8512 10 00

– Belysningsutrustning och visuell signalutrustning av sådana

2,7

—

2,7

—

slag som används till cyklar
8512 20 00

– Annan belysningsutrustning och annan visuell signalutrust

ning
8512 30

– Akustisk signalutrustning:

8512 30 10

– – Tjuvlarm av sådana slag som används i motorfordon

2,2

p/st

8512 30 90

– – Andra

2,7

—

8512 40 00

– Vindrutetorkare samt avfrostnings- och avimningsanord

2,7

—

ningar
8512 90

– Delar:

8512 90 10

– – Till apparater enligt nr 8512 30 10

2,2

—

8512 90 90

– – Andra

2,7

—
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8513

Bärbara elektriska lampor med egen kraftkälla (t.ex. torrbat
terier, ackumulatorer eller generatorer), andra än sådana som
omfattas av nr 8512:

8513 10 00

– Lampor

5,7

—

8513 90 00

– Delar

5,7

—

8514

Elektriska ugnar för industri- eller laboratoriebruk (inbegripet
sådana som arbetar med induktion eller dielektrisk förlust);
annan industri- eller laboratorieutrustning, för värmebehand
ling av material medelst induktion eller dielektrisk förlust:

8514 10

– Motståndsvärmeugnar:

8514 10 10

– – Bakugnar och ugnar för bakning av kex

2,2

p/st

8514 10 80

– – Andra

2,2

p/st

8514 20

– Ugnar arbetande med induktion eller dielektrisk förlust:

8514 20 10

– – Induktionsugnar

2,2

p/st

8514 20 80

– – Dielektriska ugnar

2,2

p/st

8514 30

– Andra ugnar:

8514 30 20

– – Av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för

Fri

p/st

2,2

p/st

2,2

p/st

tillverkning av tryckta kretsar eller tryckta kretskort
8514 30 80

– – Andra

8514 40 00

– Annan utrustning arbetande med induktion eller dielektrisk

förlust
8514 90

– Delar:

8514 90 30

– – Till andra ugnar enligt nr 8514 30 20

Fri

—

8514 90 70

– – Andra

2,2

—

8515

Maskiner och apparater för lödning eller svetsning, elektriska
(inbegripet sådana som arbetar med elektriskt uppvärmd gas)
eller arbetande med laser eller annan ljus- eller fotonstråle,
ultraljud, elektronstråle, magnetpuls eller plasmaljusbåge, in
begripet sådana som också kan användas för skärning; elekt
riska maskiner och apparater för varmsprutning av metall
eller kermeter:

2,7

—

Fri

—

– Maskiner och apparater för lödning:

8515 11 00

– – Lödkolvar och lödpistoler

8515 19

– – Andra:

8515 19 10

– – – Våglödmaskiner av ett slag som uteslutande eller huvudsak

ligen används för tillverkning av tryckta kretskort
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2,7

—

8515 19 90

– – – Andra
– Maskiner och apparater för motståndssvetsning av metall:

8515 21 00

– – Hel- eller halvautomatiska

2,7

—

8515 29 00

– – Andra

2,7

—

2,7

—

2,7

—

2,7

—

2,7

—

– Maskiner och apparater för bågsvetsning (inbegripet svets

ning med plasmaljusbåge) av metal:
8515 31 00

– – Hel- eller halvautomatiska

8515 39

– – Andra:
– – – För manuell svetsning med belagda elektroder, kompletta

med svets- eller skärutrustning och hopbyggda med:
8515 39 13

– – – – Transformatorer

8515 39 18

– – – – Generatorer eller roterande omformare eller statiska omfor

mare, likriktare eller likriktarapparater
8515 39 90

– – – Andra

8515 80

– Andra maskiner och apparater:

8515 80 10

– – För metallbearbetning

2,7

p/st

8515 80 90

– – Andra

2,7

p/st

8515 90

– Delar:

8515 90 20

– – Till våglödmaskiner enligt nr 8515 19 10

Fri

—

8515 90 80

– – Andra

2,7

—

8516

Elektriska genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare
och doppvärmare; elektriska apparater för rumsuppvärmning
eller för uppvärmning av marken; elektriska värmeapparater
för hårbehandling (t.ex. hårtorkar, hårspolar och locktänger)
eller för torkning av händerna; elektriska stryk- och pres
sjärn; andra elektriska värmeapparater av sådana slag som
används för hushållsbruk; elektriska värmemotstånd, andra
än sådana enligt nr 8545:

8516 10

– Elektriska varmvattenberedare och doppvärmare:

8516 10 11

– – Genomströmningsvarmvattenberedare

2,7

p/st

8516 10 80

– – Andra

2,7

p/st

2,7

p/st

– Elektriska apparater för rumsuppvärmning eller för upp

värmning av marken:
8516 21 00

– – Radiatorer som kan lagra värme

8516 29

– – Andra:

8516 29 10

– – – Vätskefyllda radiatorer

2,7

p/st

8516 29 50

– – – Konvektionsapparater

2,7

p/st

– – – Andra:
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8516 29 91

– – – – Med inbyggd fläkt

2,7

p/st

8516 29 99

– – – – Andra slag

2,7

p/st

– Elektriska värmeapparater för hårbehandling eller för tork

ning av händerna:
8516 31 00

– – Hårtorkar

2,7

p/st

8516 32 00

– – Andra apparater för hårbehandling

2,7

—

8516 33 00

– – Apparater för torkning av händerna

2,7

p/st

8516 40 00

– Elektriska stryk- och pressjärn

2,7

p/st

8516 50 00

– Mikrovågsugnar

5

p/st

8516 60

– Andra ugnar; spisar, kokplattor (kompletta), grillar och ros

tar:
8516 60 10

– – Spisar (omfattande minst en ugn och en häll)

2,7

p/st

8516 60 50

– – Kokplattor och hällar

2,7

p/st

8516 60 70

– – Grillar och rostar

2,7

p/st

8516 60 80

– – Ugnar för inbyggnad

2,7

p/st

8516 60 90

– – Andra

2,7

p/st

– Andra elektriska värmeapparater:

8516 71 00

– – Kaffe- eller tebryggare

2,7

p/st

8516 72 00

– – Brödrostar

2,7

p/st

8516 79

– – Andra:

8516 79 20

– – – Fritöser

2,7

p/st

8516 79 70

– – – Andra

2,7

p/st

8516 80

– Elektriska värmemotstånd:

8516 80 20

– – Sammanbyggda med en isolerstomme

2,7

—

8516 80 80

– – Andra

2,7

—

8516 90 00

– Delar

2,7

—

8517

Telefonapparater, inbegripet telefoner för cellulära nät eller
för andra trådlösa nät; andra apparater för sändning eller
mottagning av tal, bilder eller andra data, inbegripet appara
ter för kommunikation i trådnät eller trådlösa nätverk (såsom
LAN och WAN), andra än apparater för sändning eller mot
tagning enligt nr 8443, 8525, 8527 och 8528:
– Telefonapparater, inbegripet telefoner för cellulära nät eller

för andra trådlösa nät:
8517 11 00

– – Apparater för trådtelefoni med trådlösa telefonlurar

Fri

p/st

8517 12 00

– – Telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät

Fri

p/st
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Fri

—

Fri

p/st

Fri

—

8517 18 00

– – Andra
– Andra apparater för sändning eller mottagning av tal, bilder

eller andra data, inbegripet apparater för kommunikation i
trådnät eller trådlösa nätverk (såsom LAN och WAN):
8517 61 00

– – Basstationer

8517 62 00

– – Apparater för mottagning, omvandling och sändning eller

regenerering av tal, bilder eller andra data, inbegripet ap
parater för uppkoppling och dirigering
8517 69

– – Andra:

8517 69 10

– – – Bildtelefoner

Fri

p/st

8517 69 20

– – – Porttelefoner

Fri

—

8517 69 30

– – – Apparater för mottagning av radiotelefoni eller radiotelegrafi

Fri

p/st

8517 69 90

– – – Andra

Fri

—

8517 70 00

– Delar

Fri

—

8518

Mikrofoner och mikrofonstativ; högtalare, med eller utan höl
je; hörlurar och hörtelefoner, även kombinerade med mikro
fon, samt satser bestående av en mikrofon och en eller flera
högtalare; tonfrekvensförstärkare; elektriska ljudförstärk
ningsanläggningar:

8518 10 00

– Mikrofoner och mikrofonstativ

Fri

—

– Högtalare, med eller utan hölje:

8518 21 00

– – Enstaka högtalare, med hölje

Fri

p/st

8518 22 00

– – Högtalaraggregat med två eller flera inmonterade högtalare

Fri

p/st

8518 29 00

– – Andra

Fri

p/st

8518 30 00

– Hörlurar och hörtelefoner, även kombinerade med mikrofon,

Fri

—

samt satser bestående av en mikrofon och en eller flera hög
talare
8518 40 00

– Tonfrekvensförstärkare

Fri

p/st

8518 50 00

– Ljudförstärkningsanläggningar

Fri

p/st

8518 90 00

– Delar

Fri

—

8519

Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning:

8519 20

– Apparater som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter

6

p/st

9,5

p/st

eller andra betalningsmedel:
8519 20 10

– – Grammofonautomater
– – Andra:

8519 20 91

– – – Med laseravläsningssystem
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1

2

3

4

4,5

p/st

2

p/st

Fri

p/st

8519 20 99

– – – Andra

8519 30 00

– Skivspelare (andra än laserskivspelare)

8519 50 00

– Telefonsvarare
– Andra apparater:

8519 81 00

– – För magnetiska eller optiska medier eller halvledarmedier

Fri

p/st

8519 89 00

– – Andra

Fri

p/st

Fri

p/st

Fri

p/st

5,2 (1)

p/st

4

—

Fri

—

Fri

p/st

[8520]
8521

Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler,
även med inbyggd videotuner:

8521 10

– Arbetande med magnetband:

8521 10 20

– – Med en bredd av högst 1,3 cm och som möjliggör upptagning

eller återgivning vid en bandhastighet av högst 50 mm per
sekund
8521 10 95

– – Andra

8521 90 00

– Andra slag

8522

Delar och tillbehör lämpade för användning uteslutande eller
huvudsakligen med apparater enligt nr 8519 eller 8521:

8522 10 00

– Pickuper

8522 90 00

– Andra slag

8523

Skivor, band, icke-flyktiga halvledarminnen, smartkort och
andra medier för inspelning av ljud eller av andra fenomen,
även inspelade, inbegripet matriser och förlagor (masters) för
framställning av skivor med undantag av produkter enligt
kapitel 37:
– Magnetiska medier:

8523 21 00

– – Kort med inbyggd magnetremsa

8523 29

– – Andra:
– – – Magnetband; magnetskivor:

8523 29 15

– – – – Oinspelade

Fri

p/st

8523 29 19

– – – – Andra

Fri

p/st

8523 29 90

– – – Andra

Fri

—

Fri

p/st

Fri

p/st

– Optiska medier:

8523 41

– – Oinspelade:

8523 41 10

– – – Skivor för laseravläsningssystem med en lagringskapacitet på

högst 900 megabyte, utom raderbara
8523 41 30

– – – Skivor för laseravläsningssystem med en lagringskapacitet av

mer än 900 megabyte och högst 18 gigabyte, utom raderbara

(1) — Under tiden 1 juli–31 december: 3,5.
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4

Fri

—

8523 41 90

– – – Andra slag

8523 49

– – Andra:
– – – Skivor för laseravläsningssystem:

8523 49 10

– – – – ”Digital versatile discs” (DVD)

Fri

p/st

8523 49 20

– – – – Andra

Fri

p/st

8523 49 90

– – – Andra

Fri

p/st

– Halvledarmedier:

8523 51

– – Icke-flyktiga halvledarminnen:

8523 51 10

– – – Oinspelade

Fri

p/st

8523 51 90

– – – Andra

Fri

p/st

8523 52 00

– – Smartkort

Fri

p/st

8523 59

– – Andra:

8523 59 10

– – – Oinspelade

Fri

p/st

8523 59 90

– – – Andra

Fri

p/st

8523 80

– Andra:

8523 80 10

– – Oinspelade

Fri

—

8523 80 90

– – Andra

Fri

—

Fri

p/st

Fri

p/st

Fri

p/st

0,8 (1)

p/st

Fri

p/st

0,8 (1)

p/st

Fri

p/st

[8524]
8525

Apparater för sändning av rundradio eller television, även
med inbyggd utrustning för mottagning, ljudinspelning eller
ljudåtergivning; televisionskameror, digitala kameror och vi
deokameror:

8525 50 00

– Apparater för sändning

8525 60 00

– Apparater för sändning, med inbyggd utrustning för mottag

ning
8525 80

– Televisionskameror, digitala kameror och videokameror:
– – Televisionskameror:

8525 80 11

– – – Med tre eller flera kamerarör

8525 80 19

– – – Andra

8525 80 30

– – Digitala kameror
– – Videokameror:

8525 80 91

– – – Endast i stånd att spela in ljud och bild tagna med televisions

kamera
8525 80 99

– – – Andra

(1) — Under tiden 1 juli–31 december: Fri.
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4

Fri

—

8526

Radarapparater, apparater för radionavigering samt appara
ter för radiomanövrering eller radiostyrning:

8526 10 00

– Radarapparater
– Andra:

8526 91

– – Apparater för radionavigering:

8526 91 20

– – – Mottagare för radionavigering

Fri

p/st

8526 91 80

– – – Andra

Fri

—

8526 92 00

– – Apparater för radiomanövrering eller radiostyrning

Fri

—

8527

Apparater för mottagning av rundradio, även med inbyggd
utrustning för inspelning eller återgivning av ljud eller med
inbyggt ur:

Fri

p/st

Fri

p/st

Fri

p/st

5,3 (1)

p/st

– Rundradiomottagare som kan arbeta utan yttre kraftkälla:

8527 12 00

– – Radiokassettbandspelare i fickformat

8527 13 00

– – Andra apparater kombinerade med ljudinspelnings- eller

ljudåtergivningsutrustning
8527 19 00

– – Andra
– Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraft

källa, av sådana slag som används i motorfordon:
8527 21

– – Med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av

ljud:
– – – I stånd att ta emot och avkoda digitala signaler från Radio

Data System (RDS):
8527 21 20

– – – – Med laseravläsningssystem
– – – – Andra:

8527 21 52

– – – – – Av kassettyp med analogt och digitalt avläsningssystem

5,3 (1)

p/st

8527 21 59

– – – – – Andra

3,8 (2)

p/st

14

p/st

– – – Andra:

8527 21 70

– – – – Med laseravläsningssystem
– – – – Andra:

8527 21 92

– – – – – Av kassettyp med analogt och digitalt avläsningssystem

14

p/st

8527 21 98

– – – – – Andra

10

p/st

8527 29 00

– – Andra

4,5 (3)

p/st

– Andra:

(1) — Under tiden 1 juli–31 december: 3,5.
(2) — Under tiden 1 juli–31 december: 2,5.
(3) — Under tiden 1 juli–31 december: 3.
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Fri

p/st

Fri

p/st

Fri

p/st

Fri

p/st

Fri

p/st

Fri

p/st

8527 91 00

– – Med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av

ljud
8527 92 00

– – Utan inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av

ljud men med inbyggt ur
8527 99 00

– – Andra

8528

Monitorer och projektorer utan inbyggd televisionsmottagare;
televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare
eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av
ljud eller videosignaler:
– Katodstrålerörsmonitorer:

8528 42 00

– – Av sådana slag som kan anslutas direkt till och är avsedda

att användas tillsammans med en maskin för automatisk
databehandling enligt nr 8471
8528 49 00

– – Andra
– Andra monitorer:

8528 52

– – Av sådana slag som kan anslutas direkt till och är avsedda

att användas tillsammans med en maskin för automatisk
databehandling enligt nr 8471:
8528 52 10

– – – Av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används

i ett system för automatisk databehandling enligt nr 8471
– – – Andra:

8528 52 91

– – – – Med en LCD-bildskärm (med flytande kristaller)

14 (1)

p/st

8528 52 99

– – – – Andra

14 (1)

p/st

8528 59 00

– – Andra

14

p/st

Fri

p/st

– Projektorer:

8528 62 00

– – Av sådana slag som kan anslutas direkt till och är avsedda

att användas tillsammans med en maskin för automatisk
databehandling enligt nr 8471
8528 69

– – Andra:

8528 69 20

– – – För enfärgad mottagning

2

p/st

8528 69 80

– – – Andra

14

p/st

Fri

p/st

– Televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomottagare

eller inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av
ljud eller videosignaler:
8528 71

– – Inte utformade för att innehålla en videoskärm:
– – – Videotuners:

8528 71 11

– – – – Sammansatta elektroniska komponenter som ska monteras i

en maskin för automatisk databehandling

(1) Autonom tullsats: Fri.
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Fri

p/st

5,3 (1)

p/st

Fri

p/st

5,3 (1)

p/st

14

p/st

14

p/st

8528 71 15

– – – – Apparater med en mikroprocessorbaserad anordning med

inbyggt modem för uppkoppling till internet, med ett system
för interaktivt informationsutbyte, med möjlighet till televi
sionsmottagning (så kallade ”set-top boxes med kommuni
kationsfunktion”, inbegripet sådana som innehåller en an
ordning med inspelnings- eller återgivningsfunktion, för
utsatt att de behåller den väsentliga egenskapen av set-top
box med kommunikationsfunktion)
8528 71 19

– – – – Andra
– – – Andra:

8528 71 91

– – – – Apparater med en mikroprocessorbaserad anordning med

inbyggt modem för uppkoppling till internet, med ett system
för interaktivt informationsutbyte, med möjlighet till televi
sionsmottagning (så kallade ”set-top boxes med kommuni
kationsfunktion”, inbegripet sådana som innehåller en an
ordning med inspelnings- eller återgivningsfunktion, för
utsatt att de behåller den väsentliga egenskapen av set-top
box med kommunikationsfunktion)
8528 71 99

– – – – Andra

8528 72

– – Andra, för färgmottagning:

8528 72 10

– – – Televisionsprojektorer

8528 72 20

– – – Apparater med inbyggd utrustning för inspelning eller åter

givning av videosignaler
– – – Andra:

8528 72 30

– – – – Med inbyggt bildrör

14

p/st

8528 72 40

– – – – Med en LCD-bildskärm (med flytande kristaller)

14

p/st

8528 72 60

– – – – Med en plasmabildskärm (PDP)

14

p/st

8528 72 80

– – – – Andra

14

p/st

8528 73 00

– – Andra, för enfärgad mottagning

2

p/st

8529

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvud
sakligen till apparater enligt nr 8525–8528:

8529 10

– Antenner och antennreflektorer av alla slag; delar lämpliga

Fri

—

Fri

—

att användas till dessa:
– – Antenner:

8529 10 11

– – – Teleskop- och stavantenner för bärbara apparater eller för

apparater för montering i motorfordon
8529 10 30

– – – Utomhusantenner för radio- eller televisionsmottagare

(1) — Under tiden 1 juli–31 december: 3,5.

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 685
▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

8529 10 65

– – – Inomhusantenner för radio- eller televisionsmottagare, in

begripet inbyggda
8529 10 69

– – – Andra

Fri

—

8529 10 80

– – Antennfilter och antennseparatorer

Fri

—

8529 10 95

– – Andra

Fri

—

8529 90

– Andra slag:

8529 90 15

– – OLED-moduler och OLED-paneler för apparater enligt nr

3

—

Fri

—

8528 72 eller 8528 73
– – Andra:

8529 90 20

– – – Delar till utrustning

enligt nr 8525 60 00, 8525 80 30,
8528 42 00, 8528 52 10 och 8528 62 00

– – – Andra:
– – – – Skåp och lådor:

8529 90 41

– – – – – Av trä

Fri

—

8529 90 49

– – – – – Av annat material

Fri

—

8529 90 65

– – – – Sammansatta elektroniska komponenter

1,1 (1)

—

Fri

—

1,9 (2)

—

1,1 (1)

—

– – – – Andra:

8529 90 91

– – – – – LED-moduler för bakgrundsbelysning, som utgör ljuskäl

lor bestående av en eller flera lysdioder och ett eller flera
anslutningsdon och som är monterade på en tryckt krets
eller på ett annat liknande substrat, samt andra passiva
komponenter, även kombinerade med optiska komponen
ter eller skyddsdioder, vilka används som bakgrundsbelys
ning för LCD-bildskärmar
– – – – – Andra:

8529 90 92

– – – – – – För

televisionskameror enligt nr 8525 80 11 och
8525 80 19 och för apparater enligt nr 8527 och 8528

8529 90 97

– – – – – – Andra

8530

Elektrisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervaknings
utrustning för järnvägar, spårvägar, landsvägar, gator, floder,
kanaler, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält
(andra än sådana enligt nr 8608):

8530 10 00

– Utrustning för järnvägar eller spårvägar

1,7

—

8530 80 00

– Annan utrustning

1,7

—

8530 90 00

– Delar

1,7

—

(1) — Under tiden 1 juli–31 december: 0,8.
(2) — Under tiden 1 juli–31 december: 1,3.
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8531

Elektriska signalapparater, akustiska eller visuella (t.ex. ring
klockor, sirener, signaltablåer samt tjuvlarms- och brand
larmsapparater), andra än apparater enligt nr 8512 eller 8530:

8531 10

– Tjuvlarmsapparater, brandlarmsapparater o.d.:

8531 10 30

– – Av sådana slag som används i byggnader

2,2

p/st

8531 10 95

– – Andra

2,2

p/st

8531 20

– Signaltablåer med flytande kristaller (LCD) eller lysdioder

Fri

—

(LED):
8531 20 20

– – Med lysdioder (LED)
– – Med flytande kristaller (LCD):

8531 20 40

– – – Med aktiv matris (LCD)

Fri

—

8531 20 95

– – – Andra

Fri

—

8531 80

– Andra apparater:

8531 80 40

– – Ringklockor, sumrar, dörrklockor och liknande

2,2

—

8531 80 70

– – Andra

Fri

—

8531 90 00

– Delar

Fri

—

8532

Elektriska kondensatorer, fasta eller variabla:

8532 10 00

– Fasta kondensatorer för användning i kretsar med 50/60 Hz,

Fri

—

som kan arbeta vid en reaktiv effekt av minst 0,5 kvar (fas
kompensatorer)
– Andra fasta kondensatorer:

8532 21 00

– – Tantalkondensatorer

Fri

—

8532 22 00

– – Elektrolytkondensatorer med aluminium

Fri

—

8532 23 00

– – Keramiska kondensatorer, med enkelt lager

Fri

—

8532 24 00

– – Keramiska kondensatorer med två eller flera lager

Fri

—

8532 25 00

– – Papperskondensatorer och plastkondensatorer

Fri

—

8532 29 00

– – Andra

Fri

—

8532 30 00

– Vridkondensatorer och andra variabla kondensatorer

Fri

—

8532 90 00

– Delar

Fri

—

8533

Elektriska motstånd (inbegripet reostater och potentiometrar),
andra än värmemotstånd:

8533 10 00

– Fasta kolmotstånd, agglomererade eller av skikttyp

Fri

—

Fri

—

– Andra fasta motstånd:

8533 21 00

– – För en effekt av högst 20 W
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4

Fri

—

8533 29 00

– – Andra
– Trådlindade variabla motstånd, inbegripet reostater och po

tentiometrar:
8533 31 00

– – För en effekt av högst 20 W

Fri

—

8533 39 00

– – Andra

Fri

—

8533 40

– Andra variabla motstånd, inbegripet reostater och potentio

metrar:
8533 40 10

– – För en effekt av högst 20 W

Fri

—

8533 40 90

– – Andra

Fri

—

8533 90 00

– Delar

Fri

—

8534 00

Tryckta kretsar:
– Bestående endast av ledande element och kontakter:

8534 00 11

– – Flerlager (multilayer) kretsar

Fri

—

8534 00 19

– – Andra

Fri

—

8534 00 90

– Med andra passiva element

Fri

—

8535

Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkopp
ling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkom
mande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar
(t.ex. strömställare, smältsäkringar, överspänningsavledare,
spänningsbegränsare, stötvågsfilter, stickproppar och andra
kopplingsanordningar samt kopplingsdosor), för en driftspän
ning av mer än 1 000 V:

8535 10 00

– Smältsäkringar

2,7

—

– Automatiska brytare:

8535 21 00

– – För en driftspänning av mindre än 72,5 kV

2,7

—

8535 29 00

– – Andra

2,7

—

8535 30

– Effektfrånskiljare och strömbrytare:

8535 30 10

– – För en driftspänning av mindre än 72,5 kV

2,7

—

8535 30 90

– – Andra

2,7

—

8535 40 00

– Överspänningsavledare, spänningsbegränsare och stötvågsfil

2,7

—

2,7

—

ter
8535 90 00

– Andra slag

8536

Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, omkopp
ling eller skyddande av elektriska kretsar eller för åstadkom
mande av anslutning till eller förbindelse i elektriska kretsar
(t.ex. strömställare, reläer, smältsäkringar, stötvågsfilter, stick
proppar, uttag, lamphållare och andra kopplingsanordningar
samt kopplingsdosor), för en driftspänning av högst 1 000 V;
kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller kablar
av optiska fibrer:
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8536 10

– Smältsäkringar:

8536 10 10

– – För en strömstyrka av högst 10 A

2,3

—

8536 10 50

– – För en strömstyrka av mer än 10 A men högst 63 A

2,3

—

8536 10 90

– – För en strömstyrka av mer än 63 A

2,3

—

8536 20

– Automatiska brytare:

8536 20 10

– – För en strömstyrka av högst 63 A

2,3

—

8536 20 90

– – För en strömstyrka av mer än 63 A

2,3

—

8536 30

– Andra artiklar för skyddande av elektriska kretsar:

8536 30 10

– – För en strömstyrka av högst 16 A

Fri

—

8536 30 30

– – För en strömstyrka av mer än 16 A men högst 125 A

Fri

—

8536 30 90

– – För en strömstyrka av mer än 125 A

Fri

—

– Reläer:

8536 41

– – För en driftspänning av högst 60 V:

8536 41 10

– – – För en strömstyrka av högst 2 A

2,3

—

8536 41 90

– – – För en strömstyrka av mer än 2 A

2,3

—

8536 49 00

– – Andra slag

2,3

—

8536 50

– Andra strömställare:

8536 50 03

– – Elektroniska strömställare för växelström bestående av optiskt

Fri

—

Fri

—

Fri

—

kopplade ingångs- och utgångskretsar (isolerade tyristorström
ställare för växelström)
8536 50 05

– – Elektroniska strömställare, inbegripet temperaturskyddade elek

troniska strömställare, bestående av en transistor och ett logiskt
chip (chip-on-chip-teknik)
8536 50 07

– – Elektromekaniska snabbställare för en strömstyrka av högst 11

A
– – Andra:
– – – För en driftspänning av högst 60 V:

8536 50 11

– – – – Tryckknappsströmbrytare

Fri

—

8536 50 15

– – – – Vridströmbrytare

Fri

—

8536 50 19

– – – – Andra

Fri

—

8536 50 80

– – – Andra

Fri

—

– Glödlampshållare, stickproppar och uttag:

8536 61

– – Glödlampshållare:
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8536 61 10

– – – Edisonlamphållare

2,3

—

8536 61 90

– – – Andra

2,3

—

8536 69

– – Andra:

8536 69 10

– – – För koaxialkablar

Fri

—

8536 69 30

– – – För tryckta kretsar

Fri

—

8536 69 90

– – – Andra

2,3

—

8536 70 00

– Kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller

3

—

kablar av optiska fibrer
8536 90

– Andra apparater och artiklar:

8536 90 01

– – Monteringsfärdiga element för elektriska kretsar

Fri

—

8536 90 10

– – Kopplingar och kontaktelement för ledningar och kablar

Fri

—

8536 90 40

– – Batterihållare av sådana slag som används till motorfordon

2,3

—

Fri

—

2,1

—

2,1

—

Fri

—

2,1

—

enligt nr 8702, 8703, 8704 eller 8711
8536 90 95

– – Andra

8537

Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d., utrustade med två
eller flera apparater enligt nr 8535 eller 8536 och avsedda att
tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan, in
begripet sådana tavlor etc. som innehåller instrument eller
apparater enligt kapitel 90 och numeriska styrorgan, dock
inte kopplingsanordningar enligt nr 8517:

8537 10

– För en driftspänning av högst 1 000 V:

8537 10 10

– – Styrskåp för numeriska styrsystem med inbyggd dator
– – Andra:

8537 10 91

– – – Styrsystem med programmerbara minnen

8537 10 95

– – – Tryckkänsliga inenheter (s.k. pekskärmar) utan visningskapa

citet, som ska monteras i apparater med skärm och som fun
gerar genom att upptäcka förekomsten av och platsen för ett
tryck på skärmen
8537 10 98

– – – Andra

8537 20

– För en driftspänning av mer än 1 000 V:

8537 20 91

– – För en driftspänning av mer än 1 000 V men högst 72,5 kV

2,1

—

8537 20 99

– – För en driftspänning av mer än 72,5 kV

2,1

—

8538

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvud
sakligen till apparater eller andra artiklar enligt nr 8535, 8536
eller 8537:
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Fri

—

8538 10 00

– Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d. för varor enligt nr

8537, inte försedda med apparater
8538 90

– Andra:
– – Till kiselskivetestare:

8538 90 11

– – – Sammansatta elektroniska komponenter

3,2 (1)

—

8538 90 19

– – – Andra

1,7 (1)

—

– – Andra:

8538 90 91

– – – Sammansatta elektroniska komponenter

3,2

—

8538 90 99

– – – Andra

1,7

—

8539

Elektriska glödlampor och gasurladdningslampor, inbegripet
s.k. sealed beam lamp units, samt lampor för ultraviolett eller
infrarött ljus; båglampor; lysdiodlampor (LED-lampor):

8539 10 00

– S.k. sealed beam lamp units

2,7

p/st

2,7

p/st

– Andra glödlampor, med undantag av lampor för ultraviolett

eller infrarött ljus:
8539 21

– – Volframhalogenlampor:

8539 21 30

– – – Av sådana slag som används för motorcyklar eller andra

motorfordon
– – – Andra, för en driftspänning av:

8539 21 92

– – – – Mer än 100 V

2,7

p/st

8539 21 98

– – – – Högst 100 V

2,7

p/st

8539 22

– – Andra lampor, med en effekt av högst 200 W och för en

spänning av mer än 100 V:
8539 22 10

– – – Reflektorlampor

2,7

p/st

8539 22 90

– – – Andra

2,7

p/st

8539 29

– – Andra:

8539 29 30

– – – Av sådana slag som används för motorcyklar eller andra

2,7

p/st

motorfordon
– – – Andra, för en driftspänning av:

8539 29 92

– – – – Mer än 100 V

2,7

p/st

8539 29 98

– – – – Högst 100 V

2,7

p/st

– Gasurladdningslampor, andra än sådana för ultraviolett ljus:

8539 31

– – Fluorescenslampor (lysrör o.d.):

(1) Autonom tullsats: Fri.
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8539 31 10

– – – Med två socklar

2,7

p/st

8539 31 90

– – – Andra

2,7

p/st

8539 32

– – Kvicksilver- eller natriumlampor; halogenlampor:

8539 32 20

– – – Kvicksilver- eller natriumlampor

2,7

p/st

8539 32 90

– – – Halogenlampor

2,7

p/st

8539 39

– – Andra slag:

8539 39 20

– – – Kallkatodlampor (CCFL) för bakgrundsbelysning av platta

Fri

p/st

2,7

p/st

bildskärmar
8539 39 80

– – – Andra
– Lampor för ultraviolett eller infrarött ljus; båglampor:

8539 41 00

– – Båglampor

2,7

p/st

8539 49 00

– – Andra

2,7

p/st

8539 50 00

– Lysdiodlampor (LED-lampor)

3,7

p/st

8539 90

– Delar:

8539 90 10

– – Lampsocklar

2,7

—

8539 90 90

– – Andra

2,7

—

8540

Elektronrör (glödkatodrör, kallkatodrör och fotokatodrör),
t.ex. rör med vakuum, rör fyllda med ånga eller gas, rör för
kvicksilverströmriktare, katodstrålerör och rör för televisions
kameror:
– Bildrör för televisionsmottagare, inbegripet sådana för video

monitorer:
8540 11 00

– – För färgtelevision

14

p/st

8540 12 00

– – För enfärgad mottagning

7,5

p/st

8540 20

– Rör till televisionskameror; bildomvandlarrör och bildförs

tärkarrör; andra fotokatodrör:
8540 20 10

– – Rör för televisionskameror

2,7

p/st

8540 20 80

– – Andra

2,7

p/st

8540 40 00

– Bildrör för data/grafik, enfärgad; bildrör för data/grafik,

2,6

p/st

2,6

p/st

färg, med en fosforiserande skärm med en punkttäthet om
mindre än 0,4 mm
8540 60 00

– Andra katodstrålerör
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– Mikrovågsrör (t.ex. magnetroner, klystroner, vandringsvågs

rör och carcinotroner), andra än rör med styrgaller:
8540 71 00

– – Magnetroner

2,7

p/st

8540 79 00

– – Andra

2,7

p/st

– Andra rör:

8540 81 00

– – Mottagarrör och förstärkarrör

2,7

p/st

8540 89 00

– – Andra

2,7

p/st

– Delar:

8540 91 00

– – Till katodstrålerör

2,7

—

8540 99 00

– – Andra

2,7

—

8541

Dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter eller
halvledarelement; ljuskänsliga halvledarkomponenter eller
halvledarelement, inbegripet fotoelektromotoriska celler, även
sammanfogade till moduler eller monterade i paneler; lysdio
der (LED); monterade piezoelektriska kristaller:

8541 10 00

– Dioder, andra än ljuskänsliga dioder och lysdioder (LED)

Fri

—

– Transistorer, andra än ljuskänsliga transistorer:

8541 21 00

– – Med en effektförlust av mindre än 1 W

Fri

—

8541 29 00

– – Andra

Fri

—

8541 30 00

– Tyristorer, dubbeldioder (diacs) och dubbelriktade tyristorer

Fri

—

(triacs), andra än ljuskänsliga sådana
8541 40

– Ljuskänsliga halvledarkomponenter eller halvledarelement,

inbegripet fotoelektromotoriska celler, även sammanfogade
till moduler eller monterade i paneler; lysdioder (LED):
8541 40 10

– – Lysdioder (LED), inbegripet laserdioder

Fri

—

8541 40 90

– – Andra

Fri

—

8541 50 00

– Andra halvledarkomponenter eller halvledarelement

Fri

—

8541 60 00

– Monterade piezoelektriska kristaller

Fri

—

8541 90 00

– Delar

Fri

—

8542

Elektroniska integrerade kretsar:
– Elektroniska integrerade kretsar:

8542 31

– – Processorer och styrenheter, även kombinerade med min

nen, omformare, logikkretsar, förstärkare, ur- och tids
inställningskretsar eller andra kretsar:
– – – Produkter enligt anmärkning 9 b) 3 och 4 till detta kapitel:
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8542 31 11

– – – – Integrerade multikomponentkretsar

Fri

—

8542 31 19

– – – – Andra

Fri

—

8542 31 90

– – – Andra

Fri

—

8542 32

– – Minnen:
– – – Produkter enligt anmärkning 9 b) 3 och 4 till detta kapitel:

8542 32 11

– – – – Integrerade multikomponentkretsar

Fri

—

8542 32 19

– – – – Andra

Fri

—

– – – Andra:
– – – – Dynamiska direktminnen (D-RAMs):

8542 32 31

– – – – – Med en minneskapacitet av högst 512 Mbit

Fri

p/st

8542 32 39

– – – – – Med en minneskapacitet av mer än 512 Mbit

Fri

p/st

8542 32 45

– – – – Statiska direktminnen (S-RAMs) inbegripet direktbuffert

Fri

p/st

Fri

p/st

minnen (cache-RAMs)
8542 32 55

– – – – UV-raderbara, programmerbara läsminnen (EPROMs)
– – – – Elektriskt

raderbara,
programmerbara
(E2PROMs), inbegripet flash E2PROMs:

läsminnen

2

– – – – – Flash E PROMs:

8542 32 61

– – – – – – Med en minneskapacitet av högst 512 Mbit

Fri

p/st

8542 32 69

– – – – – – Med en minneskapacitet av mer än 512 Mbit

Fri

p/st

8542 32 75

– – – – – Andra minnen

Fri

p/st

8542 32 90

– – – – Andra minnen

Fri

—

8542 33

– – Förstärkare:

8542 33 10

– – – Integrerade multikomponentkretsar

Fri

—

8542 33 90

– – – Andra

Fri

—

8542 39

– – Andra:
– – – Produkter enligt anmärkning 9 b) 3 och 4 till detta kapitel:

8542 39 11

– – – – Integrerade multikomponentkretsar

Fri

—

8542 39 19

– – – – Andra

Fri

—
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8542 39 90

– – – Andra

Fri

—

8542 90 00

– Delar

Fri

—

8543

Elektriska maskiner och apparater med självständiga arbets
uppgifter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i
detta kapitel:

8543 10 00

– Partikelacceleratorer

4

—

8543 20 00

– Signalgeneratorer

Fri

—

8543 30

– Maskiner och apparater för elmetallisering, för elektrolys

Fri

—

3,7

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

eller för elektrofores:
8543 30 40

– – Maskiner för elmetallisering eller för elektrolys, av ett slag som

uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av
tryckta kretsar
8543 30 70

– – Andra

8543 70

– Andra maskiner och apparater:

8543 70 01

– – Artiklar som konstruerats särskilt för anslutning till apparater

eller instrument för telegrafi eller telefoni eller till telegraf- eller
telefonnät
8543 70 02

– – Mikrovågsförstärkare

8543 70 03

– – Trådlösa anordningar med infrarött ljus för fjärrkontroll av

videospelskonsoler
8543 70 04

– – Inspelningsapparater för digitala flygdata

8543 70 05

– – Bärbar, batteridriven elektronisk läsare för att registrera och

återge text, stillbild eller ljud
8543 70 06

– – Apparat för digital signalbehandling som kan ansluta till ett

trådnät eller trådlöst nät för ljudmixning
8543 70 07

– – Bärbar, interaktiv, elektronisk pedagogisk utrustning främst ut

formad för barn
8543 70 08

– – Plasmareningsmaskiner som avlägsnar organiska föroreningar

från prov och provhållare för elektronmikroskopi
8543 70 09

– – Tryckkänsliga inenheter (s.k. pekskärmar) utan visningskapaci

tet, som ska monteras i apparater med skärm och som fungerar
genom att upptäcka förekomsten av och platsen för ett tryck på
skärmen
8543 70 10

– – Maskiner för översättnings- eller ordboksändamål

Fri

—

8543 70 30

– – Antennförstärkare

3,7

—

8543 70 50

– – Solsängar, sollampor och liknande solningsutrustning

3,7

p/st

8543 70 60

– – Apparater för aktivering av elektriska stängsel

3,7

—
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8543 70 70

– – Elektroniska cigaretter

3,7

—

8543 70 90

– – Andra

3,7

—

8543 90 00

– Delar

Fri

—

8544

Isolerad (inbegripet lackerad eller anodoxiderad) tråd och ka
bel (inbegripet koaxialkabel) och andra isolerade elektriska
ledare, även försedda med kopplingsanordningar; optiska fi
berkablar, i vilka varje enskild fiber är försedd med eget hölje,
även i förening med elektriska ledare eller försedda med kopp
lingsanordningar:
– Tråd för lindning av spolar:

8544 11

– – Av koppar:

8544 11 10

– – – Lackerad eller emaljerad

3,7

—

8544 11 90

– – – Annan

3,7

—

8544 19 00

– – Annan

3,7

—

8544 20 00

– Koaxialkabel och andra elektriska koaxialledare

3,7

—

8544 30 00

– Tändstiftskabelsatser och andra kabelsatser, av sådana slag

3,7

—

som används i fordon, luftfartyg eller fartyg
– Andra elektriska ledare, för en spänning av högst 1 000 V:

8544 42

– – Med kopplingsanordningar:

8544 42 10

– – – Av sådana slag som används för telekommunikationer

Fri

—

8544 42 90

– – – Andra

3,3

—

8544 49

– – Andra:

8544 49 20

– – – Av sådana slag som används för telekommunikationer, för en

Fri

—

3,7

—

3,7

—

3,7

—

3,7

—

spänning av högst 80 V
– – – Andra:

8544 49 91

– – – – Tråd och kablar, med en diameter på ledarens enskilda

trådar av mer än 0,51 mm
– – – – Andra:

8544 49 93

– – – – – För en driftspänning av högst 80 V

8544 49 95

– – – – – För en driftspänning av mer än 80 V men mindre än

1 000 V
8544 49 99

– – – – – För en driftspänning av 1 000 V

8544 60

– Andra elektriska ledare, för en spänning av mer än 1 000 V:

8544 60 10

– – Med kopparledare

3,7

—

8544 60 90

– – Med andra ledare

3,7

—

8544 70 00

– Optiska fiberkablar

Fri

—
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8545

Kolelektroder, kolborstar, lampkol, kol för galvaniska element
och andra artiklar av grafit eller annat kol, även i förening
med metall, av sådana slag som används för elektriskt ända
mål:
– Elektroder:

8545 11 00

– – Av sådana slag som används i ugnar

2,7

—

8545 19 00

– – Andra

2,7

—

8545 20 00

– Kolborstar

2,7

—

8545 90

– Andra slag:

8545 90 10

– – Värmemotstånd

1,7

—

8545 90 90

– – Andra

2,7

—

8546

Elektriska isolatorer, oavsett material:

8546 10 00

– Av glas

3,7

—

8546 20 00

– Av keramiskt material

4,7

—

8546 90

– Andra slag:

8546 90 10

– – Av plast

3,7

—

8546 90 90

– – Andra

3,7

—

8547

Isolerdetaljer (med undantag av isolatorer enligt nr 8546) för
elektriska maskiner eller apparater eller för annat elektriskt
ändamål, utgörande detaljer helt av isolermaterial bortsett
från mindre metalldelar (t.ex. gängade hylsor) som ingjutits
eller inpressats i massan i samband med tillverkningen och
som är avsedda uteslutande för sammanfogning; elektriska
isolerrör samt förbindningsdetaljer till sådana, av oädel metall,
invändigt belagda med isolermaterial:

8547 10 00

– Isolerdetaljer av keramiskt material

4,7

—

8547 20 00

– Isolerdetaljer av plast

3,7

—

8547 90 00

– Andra slag

3,7

—

8548

Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elekt
riska ackumulatorer; förbrukade galvaniska element, förbru
kade batterier och förbrukade elektriska ackumulatorer; elekt
riska delar till maskiner och apparater, inte nämnda eller in
begripna någon annanstans i detta kapitel:

8548 10

– Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elekt

4,7

p/st

riska ackumulatorer; förbrukade galvaniska element, förbru
kade batterier och förbrukade elektriska ackumulatorer:
8548 10 10

– – Förbrukade galvaniska element och förbrukade batterier
– – Förbrukade elektriska ackumulatorer:

8548 10 21

– – – Blyackumulatorer

2,6

—

8548 10 29

– – – Andra

2,6

—

– – Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska

ackumulatorer:
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8548 10 91

– – – Innehållande bly

Fri

—

8548 10 99

– – – Andra

Fri

—

8548 90

– Andra:

8548 90 20

– – Arbetsminnen i sammansättningar såsom D-RAM stackar och

Fri

—

Fri

—

2,7

—

moduler
8548 90 30

– – LED-moduler för bakgrundsbelysning, som utgör ljuskällor be

stående av en eller flera lysdioder och ett eller flera anslut
ningsdon och som är monterade på en tryckt krets eller på
ett annat liknande substrat, samt andra passiva komponenter,
även kombinerade med optiska komponenter eller skyddsdio
der, vilka används som bakgrundsbelysning för LCD-bildskär
mar
8548 90 90

– – Andra
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Anmärkningar
1. Denna avdelning omfattar inte artiklar enligt nr 9503 och 9508 och inte heller
bobbar och andra sportkälkar enligt nr 9506.
2. Med delar och delar och tillbehör avses i denna avdelning inte följande
artiklar, även om de är igenkännliga som avsedda för varor enligt denna
avdelning:
a) Packningar, tätningar o.d. av alla slags material (klassificeras enligt mate
rialets beskaffenhet eller enligt nr 8484) samt andra artiklar av mjukgummi
(nr 4016).
b) Delar med allmän användning enligt definition i anmärkning 2 till avdel
ning XV, av oädel metall (avdelning XV) samt motsvarande varor av plast
(kapitel 39).
c) Artiklar enligt kapitel 82 (verktyg).
d) Artiklar enligt nr 8306.
e) Maskiner och apparater enligt nr 8401–8479 samt delar till sådana, med
undantag av kylare till artiklar enligt denna avdelning; artiklar enligt nr
8481 och 8482 samt, under förutsättning att de utgör integrerande delar till
motorer, artiklar enligt nr 8483.
f) Elektriska maskiner och apparater samt elektrisk materiel (kapitel 85).
g) Artiklar enligt kapitel 90.
h) Artiklar enligt kapitel 91.
ij) Vapen (kapitel 93).
k) Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar enligt nr 9405.
l) Borstar av sådana slag som används som delar till fordon (nr 9603).
3. Med delar eller tillbehör i kapitlen 86–88 avses inte delar eller tillbehör som
inte är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till artiklar enligt
dessa kapitel. En del eller ett tillbehör som motsvarar varubeskrivningen i två
eller flera av numren i dessa kapitel ska klassificeras enligt det nummer som
motsvarar den huvudsakliga användningen av ifrågavarande del eller tillbehör.
4. Vid tillämpning av denna avdelning ska
a) fordon som är speciellt konstruerade så att de kan användas både på väg
och järnväg klassificeras enligt lämpligt nummer i kapitel 87,
b) amfibiemotorfordon klassificeras enligt lämpligt nummer i kapitel 87, och
c) luftfartyg som är speciellt konstruerade så att de också kan användas som
vägfordon klassificeras enligt lämpligt nummer i kapitel 88.
5. Luftkuddefarkoster ska inom denna avdelning klassificeras enligt samma ka
pitel som de transportmedel som de liknar mest, nämligen
a) enligt kapitel 86 om de är konstruerade för färd på spårbana (svävtåg),
b) enligt kapitel 87 om de är konstruerade för färd över land eller över både
land och vatten,
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c) enligt kapitel 89 om de är konstruerade för färd över vatten, även om de
kan landa på stränder eller landningsplattformar eller färdas över is.
Delar och tillbehör till luftkuddefarkoster ska klassificeras på samma sätt som
delar och tillbehör till transportmedel som omfattas av det nummer som enligt
ovanstående bestämmelser ska tillämpas för luftkuddefarkosterna.
Stationär materiel till svävtågsbanor ska klassificeras som motsvarande mate
riel till järnvägar. Signalerings-, säkerhets- och trafikövervakningsutrustning
för svävtågstransportsystem ska klassificeras som signalering-, säkerhets- och
trafikövervakningsutrustning för järnvägar.
Kompletterande anmärkningar
1. Om inte annat följer av kompletterande anmärkning 3 till kapitel 89, ska
verktyg och artiklar som är nödvändiga för underhåll eller reparation av
fordon, luftfartyg eller fartyg klassificeras tillsammans med fordonen, luftfar
tygen eller fartygen om de föreligger med dessa. Andra tillbehör som införs
med fordonen, luftfartygen eller fartygen ska också klassificeras tillsammans
med dessa om de utgör normal utrustning till fordonen, luftfartygen eller
fartygen och vanligtvis säljs tillsammans med dessa.
2. På begäran av den tullskyldige och på de villkor, som bestäms av de kom
petenta myndigheterna, kan regel 2 a i allmänna bestämmelser även tillämpas
för varor enligt nr 8608, 8805, 8905 och 8907 som införs i delsändningar.
KAPITEL 86
LOK
OCH
ANNAN
RULLANDE
JÄRNVÄGSOCH
SPÅRVÄGSMATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDAN MATERIEL;
STATIONÄR JÄRNVÄGS- OCH SPÅRVÄGSMATERIEL SAMT
DELAR TILL SÅDAN MATERIEL; MEKANISK (INBEGRIPET
ELEKTROMEKANISK) TRAFIKSIGNALERINGSUTRUSTNING AV
ALLA SLAG
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte
a) järnvägs- och spårvägssliprar av trä eller betong samt spårbanesektioner av
betong för svävtåg (nr 4406 eller 6810),
b) banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar, enligt
nr 7302,
c) elektrisk signalerings-, säkerhets- och trafikövervakningsutrustning, enligt
nr 8530.
2. Nr 8607 ska tillämpas för bl.a.
a) hjulaxlar, hjul, hjulsatser, hjulringar, fälgar, nav och andra delar till hjul,
b) ramar, underreden och boggier,
c) lagerboxar; bromsapparater,
d) buffertar för rullande materiel; krokar och andra koppelanordningar samt
vagnsbälgar,
e) vagnskorgar.
3. Om inte annat följer av bestämmelserna i anmärkning 1 ovan ska nr 8608
tillämpas för bl.a.
a) sammansatta spår, vändskivor, stoppbockar och lastmallar,
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b) semaforer och mekaniska signalskivor samt mekaniska manövreringsanord
ningar för plankorsningar, signaler eller spårväxlar samt annan mekanisk
(inbegripet elektromekanisk) signalerings-, säkerhets- och trafikövervak
ningsutrustning, även försedd med elektriska belysningsanordningar, för
järnvägar, spårvägar, landsvägar, gator, inre vattenvägar, parkeringsplatser,
hamnanläggningar eller flygfält.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

8601

Lok drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla eller
från elektriska ackumulatorer:

8601 10 00

– Drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla

1,7

p/st

8601 20 00

– Drivna med kraft från elektriska ackumulatorer

1,7

p/st

8602

Andra lok; tendrar:

8602 10 00

– Dieselelektriska lok

1,7

—

8602 90 00

– Andra slag

1,7

—

8603

Självgående vagnar för järnvägar eller spårvägar, andra än
sådana som omfattas av nr 8604:

8603 10 00

– Drivna med kraft från en yttre elektrisk kraftkälla

1,7

p/st

8603 90 00

– Andra slag

1,7

p/st

8604 00 00

Underhålls- och servicevagnar för järnvägar eller spårvägar,
även självgående (t.ex. verkstadsvagnar, kranvagnar, vagnar
med utrustning för hoppackning av spårunderlag eller för ut
läggning av räls samt undersökningsvagnar och dressiner)

1,7

p/st

Personvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående;
resgodsvagnar, postvagnar och andra specialvagnar för järn
vägar eller spårvägar, inte självgående (med undantag av så
dana som omfattas av nr 8604)

1,7

p/st

1,7

p/st

1,7

p/st

1,7

p/st

1,7

p/st

60 cm

1,7

p/st

8606 99 00

– – Andra

1,7

p/st

8607

Delar till lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägs
materiel:

8605 00 00

8606

Godsvagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående:

8606 10 00

– Tankvagnar o.d.

8606 30 00

– Vagnar med anordning för automatisk lossning, andra än

vagnar enligt nr 8606 10
– Andra slag:

8606 91

– – Täckta och slutna:

8606 91 10

– – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material

(Euratom)
8606 91 80

– – – Andra

8606 92 00

– – Öppna, med icke borttagbara sidor med en höjd av mer än

– Boggier, axlar och hjul samt delar till dessa varor:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

8607 11 00

– – Drivande boggier

1,7

—

8607 12 00

– – Andra boggier

1,7

—

8607 19

– – Andra, inbegripet delar:

8607 19 10

– – – Axlar, även hopmonterade; hjul och delar till dessa varor

2,7

—

8607 19 90

– – – Delar till boggier o.d.

1,7

—

– Bromsapparater och delar till bromsapparater:

8607 21

– – Luftbromsar och delar till sådana bromsar:

8607 21 10

– – – Av gjutjärn eller gjutet stål

1,7

—

8607 21 90

– – – Andra

1,7

—

8607 29 00

– – Andra

1,7

—

8607 30 00

– Dragkrokar och andra kopplingsanordningar, buffertar samt

1,7

—

delar till dessa varor
– Andra delar:

8607 91

– – Till lok:

8607 91 10

– – – Axelboxar och delar till dessa varor

3,7

—

8607 91 90

– – – Andra

1,7

—

8607 99

– – Andra:

8607 99 10

– – – Axelboxar och delar till dessa varor

3,7

—

8607 99 80

– – – Andra

1,7

—

8608 00 00

Stationär järnvägs- och spårvägsmateriel; mekanisk (inbegri
pet elektromekanisk) signalerings-, säkerhets- och trafiköver
vakningsutrustning för järnvägar, spårvägar, landsvägar, ga
tor, inre vattenvägar, parkeringsplatser, hamnanläggningar el
ler flygfält; delar till sådan materiel och utrustning

1,7

—

Fri

p/st

Fri

p/st

8609 00

Godsbehållare (containrar), inbegripet sådana för transport av
vätskor, speciellt konstruerade och utrustade för befordran
med ett eller flera slag av transportmedel:

8609 00 10

– Containrar med blyavskärmning för transport av radioaktivt ma

terial (Euratom)
8609 00 90

– Andra
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KAPITEL 87
FORDON,
ANDRA
ÄN
RULLANDE
JÄRNVÄGSELLER
SPÅRVÄGSMATERIEL, SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL
FORDON
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel avsedd att
framföras uteslutande på räls.
2. Med traktorer förstås i detta kapitel fordon som är konstruerade huvudsakligen
för dragande eller skjutande av något annat fordon eller av maskiner, redskap
eller last, även om de har smärre utrymmen som gör det möjligt att i samband
med deras huvudsakliga användning medföra verktyg, utsäde, gödselmedel
eller andra varor.
Maskiner och verktyg avsedda att användas tillsammans med traktorer enligt
nr 8701 som utbytbar utrustning klassificeras enligt respektive nummer även
om de föreligger tillsammans med traktorn och oavsett om sådana maskiner
och verktyg är monterade på traktorn.
3. Motorfordonsunderreden försedda med motor och förarhytt ska klassificeras
enligt nr 8702–8704 och inte enligt nr 8706.
4. Nr 8712 omfattar alla tvåhjuliga barncyklar. Andra barncyklar klassificeras
enligt nr 9503.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

3

p/st

8701

Traktorer (andra än dragtruckar enligt nr 8709):

8701 10 00

– Enaxlade traktorer

8701 20

– Dragfordon för påhängsvagnar:

8701 20 10

– – Nya

16

p/st

8701 20 90

– – Begagnade

16

p/st

8701 30 00

– Bandtraktorer

Fri

p/st

Fri

p/st

7

p/st

Fri

p/st

7

p/st

Fri

p/st

7

p/st

Fri

p/st

– Andra:

8701 91

– – Med en motoreffekt av högst 18 kW:

8701 91 10

– – – Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul

8701 91 90

– – – Andra

8701 92

– – Med en motoreffekt av mer än 18 kW men högst 37 kW:

8701 92 10

– – – Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul

8701 92 90

– – – Andra

8701 93

– – Med en motoreffekt av mer än 37 kW men högst 75 kW:

8701 93 10

– – – Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul

8701 93 90

– – – Andra

8701 94

– – Med en motoreffekt av mer än 75 kW men högst 130 kW:

8701 94 10

– – – Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

7

p/st

Fri

p/st

7

p/st

8701 94 90

– – – Andra

8701 95

– – Med en motoreffekt av mer än 130 kW:

8701 95 10

– – – Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul

8701 95 90

– – – Andra

8702

Motorfordon för transport av minst 10 personer, inbegripet
föraren:

8702 10

– Med enbart förbränningskolvmotor med kompressionständ

ning (diesel- eller semidieselmotor):
3

– – Med en cylindervolym av mer än 2 500 cm :

8702 10 11

– – – Nya

16

p/st

8702 10 19

– – – Begagnade

16

p/st

3

– – Med en cylindervolym av högst 2 500 cm :

8702 10 91

– – – Nya

10

p/st

8702 10 99

– – – Begagnade

10

p/st

8702 20

– Med både förbränningskolvmotor med kompressionständ

16

p/st

10

p/st

16

p/st

ning (diesel- eller semidieselmotor) och elmotor som fram
drivningsmotorer:
3

8702 20 10

– – Med en cylindervolym av mer än 2 500 cm

8702 20 90

– – Med en cylindervolym av högst 2 500 cm

8702 30

– Med både förbränningskolvmotor med gnisttändning och

3

fram– och återgående kolvar och elmotor som framdriv
ningsmotorer:
3

8702 30 10

– – Med en cylindervolym av mer än 2 800 cm

8702 30 90

– – Med en cylindervolym av högst 2 800 cm

10

p/st

8702 40 00

– Med enbart elmotor för framdrivning

10

p/st

8702 90

– Andra:

3

– – Med förbränningskolvmotor med gnisttändning:
3

– – – Med en cylindervolym av mer än 2 800 cm :

8702 90 11

– – – – Nya

16

p/st

8702 90 19

– – – – Begagnade

16

p/st

3

– – – Med en cylindervolym av högst 2 800 cm :

8702 90 31

– – – – Nya

10

p/st

8702 90 39

– – – – Begagnade

10

p/st

8702 90 90

– – Med annan motor

10

p/st

8703

Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran (andra än sådana enligt nr 8702), inbegripet
stationsvagnar och tävlingsbilar:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

5

p/st

10

p/st

8703 10

– Fordon speciellt konstruerade för färd på snö; fordon för

golfbanor och liknande fordon:
8703 10 11

– – Fordon speciellt konstruerade för färd på snö, med förbrän

ningskolvmotor med kompressionständning (diesel- eller semi
dieselmotor) eller med gnisttändning
8703 10 18

– – Andra
– Andra fordon, med enbart förbränningskolvmotor med

gnisttändning och fram- och återgående kolvar samt med
en cylindervolym av:
3

8703 21

– – Högst 1 000 cm :

8703 21 10

– – – Nya

10

p/st

8703 21 90

– – – Begagnade

10

p/st

8703 22

– – Mer än 1 000 cm men högst 1 500 cm :

8703 22 10

– – – Nya

10

p/st

8703 22 90

– – – Begagnade

10

p/st

8703 23

– – Mer än 1 500 cm men högst 3 000 cm :

3

3

3

3

– – – Nya:

8703 23 11

– – – – Husbilar

10

p/st

8703 23 19

– – – – Andra

10

p/st

8703 23 90

– – – Begagnade

10

p/st

8703 24

– – Mer än 3 000 cm :

8703 24 10

– – – Nya

10

p/st

8703 24 90

– – – Begagnade

10

p/st

3

– Andra fordon, med enbart förbränningskolvmotor med kom

pressionständning (diesel- och semidieselmotor) samt med en
cylindervolym av:
3

8703 31

– – Högst 1 500 cm :

8703 31 10

– – – Nya

10

p/st

8703 31 90

– – – Begagnade

10

p/st

8703 32

– – Mer än 1 500 cm , men högst 2 500 cm :

3

3

– – – Nya:

8703 32 11

– – – – Husbilar

10

p/st

8703 32 19

– – – – Andra

10

p/st

8703 32 90

– – – Begagnade

10

p/st

8703 33

– – Mer än 2 500 cm :

3

– – – Nya:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

8703 33 11

– – – – Husbilar

10

p/st

8703 33 19

– – – – Andra

10

p/st

8703 33 90

– – – Begagnade

10

p/st

8703 40

– Andra fordon, med både förbränningskolvmotor med gnist

tändning och fram- och återgående kolvar och elmotor som
framdrivningsmotorer, utom sådana som kan laddas genom
anslutning till en extern elkälla:
8703 40 10

– – Nya

10

p/st

8703 40 90

– – Begagnade

10

p/st

8703 50 00

– Andra fordon, med både förbränningskolvmotor med kom

10

p/st

pressionständning (diesel- eller semidieselmotor) och elmotor
som framdrivningsmotorer, utom sådana som kan laddas
genom anslutning till en extern elkälla
8703 60

– Andra fordon, med både förbränningskolvmotor med gnist

tändning och fram- och återgående kolvar och elmotor som
framdrivningsmotorer, som kan laddas genom anslutning till
en extern elkälla:
8703 60 10

– – Nya

10

p/st

8703 60 90

– – Begagnade

10

p/st

8703 70 00

– Andra fordon, med både förbränningskolvmotor med kom

10

p/st

pressionständning (diesel- eller semidieselmotor) och elmotor
som framdrivningsmotorer, som kan laddas genom anslut
ning till en extern elkälla
8703 80

– Andra fordon, med enbart elmotor för framdrivning:

8703 80 10

– – Nya

10

p/st

8703 80 90

– – Begagnade

10

p/st

8703 90 00

– Andra slag

10

p/st

8704

Motorfordon för godsbefordran:

8704 10

– Dumprar, konstruerade för användning i terräng:

8704 10 10

– – Med förbränningskolvmotor med kompressionständning (die

Fri

p/st

Fri

p/st

sel- eller semidieselmotor) eller med gnisttändning
8704 10 90

– – Andra
– Andra fordon med förbränningsmotor med kompressions

tändning (diesel- eller semidieselmotor):
8704 21

– – Med en totalvikt av högst 5 ton:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

3,5

p/st

8704 21 10

– – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material

(Euratom)
– – – Andra:
3

– – – – Med motorer med en cylindervolym av mer än 2 500 cm :

8704 21 31

– – – – – Nya

22

p/st

8704 21 39

– – – – – Begagnade

22

p/st

3

– – – – Med motorer med en cylindervolym av högst 2 500 cm :

8704 21 91

– – – – – Nya

10

p/st

8704 21 99

– – – – – Begagnade

10

p/st

8704 22

– – Med en totalvikt av mer än 5 ton men högst 20 ton:

8704 22 10

– – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material

3,5

p/st

(Euratom)
– – – Andra:

8704 22 91

– – – – Nya

22

p/st

8704 22 99

– – – – Begagnade

22

p/st

8704 23

– – Med en totalvikt av mer än 20 ton:

8704 23 10

– – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material

3,5

p/st

(Euratom)
– – – Andra:

8704 23 91

– – – – Nya

22

p/st

8704 23 99

– – – – Begagnade

22

p/st

3,5

p/st

– Andra fordon med förbränningsmotor med gnisttändning:

8704 31

– – Med en totalvikt av högst 5 ton:

8704 31 10

– – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material

(Euratom)
– – – Andra:
3

– – – – Med motorer med en cylindervolym av mer än 2 800 cm :

8704 31 31

– – – – – Nya

22

p/st

8704 31 39

– – – – – Begagnade

22

p/st

3

– – – – Med motorer med en cylindervolym av högst 2 800 cm :

8704 31 91

– – – – – Nya

10

p/st

8704 31 99

– – – – – Begagnade

10

p/st

8704 32

– – Med en totalvikt av mer än 5 ton:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

3,5

p/st

8704 32 10

– – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material

(Euratom)
– – – Andra:

8704 32 91

– – – – Nya

22

p/st

8704 32 99

– – – – Begagnade

22

p/st

8704 90 00

– Andra

10

p/st

8705

Motorfordon för speciella ändamål, andra än sådana som är
konstruerade huvudsakligen för person- eller godsbefordran
(t.ex. bärgningsbilar, kranbilar, brandbilar, bilar med betong
blandare, bilar med anordning för sopning eller spolning,
verkstadsbilar och röntgenbilar):

8705 10 00

– Kranbilar

3,7

p/st

8705 20 00

– Bilar med djupborrningsutrustning

3,7

p/st

8705 30 00

– Brandbilar

3,7

p/st

8705 40 00

– Bilar med betongblandare

3,7

p/st

8705 90

– Andra slag:

8705 90 30

– – Bilar med betongpumpar

3,7

p/st

8705 90 80

– – Andra

3,7

p/st

8706 00

Underreden försedda med motor, till motorfordon enligt nr
8701–8705:
– Underreden till fordon enligt nr 8701; underreden till motorfor

don enligt nr 8702, 8703 eller 8704 som har en förbrännings
kolvmotor antingen med kompressionständning (diesel- eller se
midieselmotor) med en cylindervolym av mer än 2 500 cm3 eller
med gnisttändning med en cylindervolym av mer än 2 800 cm3:
8706 00 11

– – Till fordon enligt nr 8702 eller 8704

19

p/st

8706 00 19

– – Andra

6

p/st

– Andra:

8706 00 91

– – Till fordon enligt nr 8703

4,5

p/st

8706 00 99

– – Andra

10

p/st

8707

Karosserier (inbegripet förarhytter) till motorfordon enligt nr
8701–8705:

8707 10

– Till fordon enligt nr 8703:

8707 10 10

– – För industriell sammansättning

4,5

p/st
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Extra mängden
het

1

2

3

4

4,5

p/st

4,5

p/st

4,5

p/st

3

—

4,5

—

3

p/st

4,5

p/st

3

—

4,5

—

8707 10 90

– – Andra

8707 90

– Andra:

8707 90 10

– – För industriell sammansättning av:

Fordon enligt nr 8701 10 som framförs av gående;
Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor
antingen med kompressionständning (diesel- eller semidiesel
motor) med en cylindervolym av högst 2 500 cm3 eller gnist
tändning med en cylindervolym av högst 2 800 cm3;
Motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705
8707 90 90

– – Andra

8708

Delar och tillbehör till motorfordon enligt nr 8701–8705:

8708 10

– Stötfångare och delar till stötfångare:

8708 10 10

– – För industriell sammansättning av:

Motorfordon enligt nr 8703;
Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor
antingen med kompressionständning (diesel- eller semidiesel
motor) med en cylindervolym av högst 2 500 cm3 eller gnist
tändning med en cylindervolym av högst 2 800 cm3;
Motorfordon enligt nr 8705 (1)
8708 10 90

– – Andra
– Andra delar och tillbehör till karosserier (inbegripet för

arhytter):
8708 21

– – Säkerhetsbälten:

8708 21 10

– – – För industriell sammansättning av:

Motorfordon enligt nr 8703;
Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolv
motor antingen med kompressionständning (diesel- eller se
midieselmotor) med en cylindervolym av högst 2 500 cm3
eller gnisttändning med en cylindervolym av högst
2 800 cm3;
Motorfordon enligt nr 8705 (1)
8708 21 90

– – – Andra

8708 29

– – Andra:

8708 29 10

– – – För industriell sammansättning av:

Fordon enligt nr 8701 10 som framförs av gående;
Motorfordon enligt nr 8703;
Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolv
motor antingen med kompressionständning (diesel- eller se
midieselmotor) med en cylindervolym av högst 2 500 cm3
eller gnisttändning med en cylindervolym av högst
2 800 cm3;
Motorfordon enligt nr 8705 (1)
8708 29 90

– – – Andra

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

3

—

8708 30

– Bromsar och servobromsar; delar till sådana:

8708 30 10

– – För industriell sammansättning av:

Fordon enligt nr 8701 10 som framförs av gående;
Motorfordon enligt nr 8703;
Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor
antingen med kompressionständning (diesel- eller semidiesel
motor) med en cylindervolym av högst 2 500 cm3 eller gnist
tändning med en cylindervolym av högst 2 800 cm3;
Motorfordon enligt nr 8705 (1)
– – Andra:

8708 30 91

– – – Till skivbromsar

4,5

—

8708 30 99

– – – Andra

4,5

—

8708 40

– Växellådor och delar till växellådor:

8708 40 20

– – För industriell sammansättning av:

3

—

4,5

—

Fordon enligt nr 8701 10 som framförs av gående;
Motorfordon enligt nr 8703;
Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor
antingen med kompressionständning (diesel- eller semidiesel
motor) med en cylindervolym av högst 2 500 cm3 eller gnist
tändning med en cylindervolym av högst 2 800 cm3;
Motorfordon enligt nr 8705 (1)
– – Andra:

8708 40 50

– – – Växellådor
– – – Delar:

8708 40 91

– – – – Av sänksmitt stål

4,5

—

8708 40 99

– – – – Andra

3,5

—

8708 50

– Drivaxlar med differential, även utrustade med andra trans

3

—

4,5

—

4,5

—

missionsdelar, och icke drivande axlar; delar till sådana:
8708 50 20

– – För industriell sammansättning av:

Motorfordon enligt nr 8703;
Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor
antingen med kompressionständning (diesel- eller semidiesel
motor) med en cylindervolym av högst 2 500 cm3 eller gnist
tändning med en cylindervolym av högst 2 800 cm3;
Motorfordon enligt nr 8705 (1)
– – Andra:

8708 50 35

– – – Drivaxlar med differential, även utrustade med andra trans

missionsdelar, och icke drivande axlar
– – – Delar:

8708 50 55

– – – – Av sänksmitt stål

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

– – – – Andra:

8708 50 91

– – – – – Till icke drivande axlar

4,5

—

8708 50 99

– – – – – Andra

3,5

—

8708 70

– Hjul samt delar och tillbehör till hjul:

8708 70 10

– – För industriell sammansättning av:

3

—

4,5

—

3

—

4,5

—

3

—

Fordon enligt nr 8701 10 som framförs av gående;
Motorfordon enligt nr 8703;
Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor
antingen med kompressionständning (diesel- eller semidiesel
motor) med en cylindervolym av högst 2 500 cm3 eller gnist
tändning med en cylindervolym av högst 2 800 cm3;
Motorfordon enligt nr 8705 (1)
– – Andra:

8708 70 50

– – – Aluminiumhjul; delar och tillbehör till hjul, av aluminium

8708 70 91

– – – Delar till hjul, gjutna i ett stycke till stjärnform, av järn eller

stål
8708 70 99

– – – Andra

8708 80

– Upphängningssystem och delar till sådana (inbegripet stöt

dämpare):
8708 80 20

– – För industriell sammansättning av:

Motorfordon enligt nr 8703;
Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolvmotor
antingen med kompressionständning (diesel- eller semidiesel
motor) med en cylindervolym av högst 2 500 cm3 eller gnist
tändning med en cylindervolym av högst 2 800 cm3;
Motorfordon enligt nr 8705 (1)
– – Andra:

8708 80 35

– – – Stötdämpare

4,5

—

8708 80 55

– – – Stabilisatorer; andra torsionsstavar

3,5

—

– – – Andra:

8708 80 91

– – – – Av sänksmitt stål

4,5

—

8708 80 99

– – – – Andra

3,5

—

3

—

– Andra delar och tillbehör:

8708 91

– – Kylare och delar till kylare:

8708 91 20

– – – För industriell sammansättning av:

Fordon enligt nr 8701 10 som framförs av gående;
Motorfordon enligt nr 8703;
Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolv
motor antingen med kompressionständning (diesel- eller se
midieselmotor) med en cylindervolym av högst 2 500 cm3
eller gnisttändning med en cylindervolym av högst
2 800 cm3;
Motorfordon enligt nr 8705 (1)

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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1

2

3

4

4,5

—

– – – Andra:

8708 91 35

– – – – Kylare
– – – – Delar:

8708 91 91

– – – – – Av sänksmitt stål

4,5

—

8708 91 99

– – – – – Andra

3,5

—

8708 92

– – Ljuddämpare och avgasrör; delar till sådana:

8708 92 20

– – – För industriell sammansättning av:

3

—

4,5

—

Fordon enligt nr 8701 10 som framförs av gående;
Motorfordon enligt nr 8703;
Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolv
motor antingen med kompressionständning (diesel- eller se
midieselmotor) med en cylindervolym av högst 2 500 cm3
eller gnisttändning med en cylindervolym av högst
2 800 cm3;
Motorfordon enligt nr 8705 (1)
– – – Andra:

8708 92 35

– – – – Ljuddämpare och avgasrör
– – – – Delar:

8708 92 91

– – – – – Av sänksmitt stål

4,5

—

8708 92 99

– – – – – Andra

3,5

—

8708 93

– – Kopplingar och delar till kopplingar:

8708 93 10

– – – För industriell sammansättning av:

3

—

4,5

—

3

—

4,5

—

Fordon enligt nr 8701 10 som framförs av gående;
Motorfordon enligt nr 8703;
Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolv
motor antingen med kompressionständning (diesel- eller se
midieselmotor) med en cylindervolym av högst 2 500 cm3
eller gnisttändning med en cylindervolym av högst
2 800 cm3;
Motorfordon enligt nr 8705 (1)
8708 93 90

– – – Andra

8708 94

– – Rattar, styrkolonner och styrväxlar; delar till sådana:

8708 94 20

– – – För industriell sammansättning av:

Motorfordon enligt nr 8703;
Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolv
motor antingen med kompressionständning (diesel- eller se
midieselmotor) med en cylindervolym av högst 2 500 cm3
eller gnisttändning med en cylindervolym av högst
2 800 cm3;
Motorfordon enligt nr 8705 (1)
– – – Andra:

8708 94 35

– – – – Rattar, styrkolonner och styrväxlar
– – – – Delar:

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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1

2

3

4

8708 94 91

– – – – – Av sänksmitt stål

4,5

—

8708 94 99

– – – – – Andra

3,5

—

8708 95

– – Krockkuddar med uppblåsningssystem; delar till sådana:

8708 95 10

– – – För industriell sammansättning av:

3

p/st

Fordon enligt nr 8701 10 som framförs av gående;
Motorfordon enligt nr 8703;
Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolv
motor antingen med kompressionständning (diesel- eller se
midieselmotor) med en cylindervolym av högst 2 500 cm3
eller gnisttändning med en cylindervolym av högst
2 800 cm3;
Motorfordon enligt nr 8705 (1)
– – – Andra:

8708 95 91

– – – – Av sänksmitt stål

4,5

—

8708 95 99

– – – – Andra

3,5

—

8708 99

– – Andra:

8708 99 10

– – – För industriell sammansättning av:

3

—

Fordon enligt nr 8701 10 som framförs av gående;
Motorfordon enligt nr 8703;
Motorfordon enligt nr 8704 som har en förbränningskolv
motor antingen med kompressionständning (diesel- eller se
midieselmotor) med en cylindervolym av högst 2 500 cm3
eller gnisttändning med en cylindervolym av högst
2 800 cm3;
Motorfordon enligt nr 8705 (1)
– – – Andra:

8708 99 93

– – – – Av sänksmitt stål

4,5

—

8708 99 97

– – – – Andra

3,5

—

8709

Truckar, inte försedda med lyft- eller hanteringsutrustning, av
sådana slag som används i fabriker, magasin, hamnområden
eller på flygplatser för korta transporter av gods; dragtruckar
av sådana slag som används på järnvägsperronger; delar till
fordon enligt detta nummer:

2

p/st

4

p/st

2

p/st

4

p/st

– Fordon:

8709 11

– – För elektrisk drift:

8709 11 10

– – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material

(Euratom)
8709 11 90

– – – Andra

8709 19

– – Andra:

8709 19 10

– – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material

(Euratom)
8709 19 90

– – – Andra

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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Extra mängden
het

1

2

3

4

8709 90 00

– Delar

3,5

—

8710 00 00

Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade stridsfordon,
även utrustade med vapen, samt delar till sådana fordon

1,7

—

8

p/st

8

p/st

8

p/st

8

p/st

8711

Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar försedda med
hjälpmotor, med eller utan sidvagn; sidvagnar:

8711 10 00

– Med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv

eller kolvar och med en cylindervolym av högst 50 cm3

8711 20

– Med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv

8711 20 10

– – Skotrar

eller kolvar och med en cylindervolym av mer än 50 cm3
men högst 250 cm3:

– – Andra med en cylindervolym av:
3

3

8711 20 92

– – – Mer än 50 cm men högst 125 cm

8711 20 98

– – – Mer än 125 cm men högst 250 cm

8711 30

– Med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv

8711 30 10

– – Med en cylindervolym av mer än 250 cm men högst 380 cm

8711 30 90

– – Med en cylindervolym av mer än 380 cm men högst 500 cm

8711 40 00

– Med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv

8711 50 00

3

3

eller kolvar och med en cylindervolym av mer än 250 cm3
men högst 500 cm3:
3

3

6

p/st

3

3

6

p/st

6

p/st

6

p/st

6

p/st

eller kolvar och med en cylindervolym av mer än 500 cm3
men högst 800 cm3

– Med förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv

eller kolvar och med en cylindervolym av mer än 800 cm3

8711 60

– Med elmotor för framdrivning:

8711 60 10

– – Två-, tre- och fyrhjuliga pedalassisterade cyklar, med hjälp

motor med en största kontinuerlig märkeffekt på högst 250
watt
8711 60 90

– – Andra

6

p/st

8711 90 00

– Andra slag

6

p/st

8712 00

Tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inbegripet trehjuliga
transportcyklar), utan motor:

8712 00 30

– Tvåhjuliga cyklar med kullager

14

p/st

8712 00 70

– Andra

15

p/st

8713

Rullstolar och andra fordon för sjuka eller rörelsehindrade,
även med motor eller annan mekanisk framdrivningsanord
ning:

8713 10 00

– Utan mekanisk framdrivningsanordning

Fri

p/st

8713 90 00

– Andra

Fri

p/st
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1

2

3

4

8714

Delar och tillbehör till fordon enligt nr 8711–8713:

8714 10

– Till motorcyklar (inbegripet mopeder):

8714 10 10

– – Bromsar och delar av bromsar

3,7

—

8714 10 20

– – Växellådor och delar till växellådor

3,7

—

8714 10 30

– – Hjul samt delar och tillbehör till hjul

3,7

—

8714 10 40

– – Ljuddämpare och avgasrör; delar till sådana

3,7

—

8714 10 50

– – Kopplingar och delar till kopplingar

3,7

—

8714 10 90

– – Andra

3,7

—

8714 20 00

– Till fordon för sjuka eller rörelsehindrade

Fri

—

– Andra slag:

8714 91

– – Ramar och gafflar samt delar till sådana:

8714 91 10

– – – Ramar

4,7

p/st

8714 91 30

– – – Framgafflar

4,7

p/st

8714 91 90

– – – Delar

4,7

—

8714 92

– – Hjulfälgar och ekrar:

8714 92 10

– – – Fälgar

4,7

p/st

8714 92 90

– – – Ekrar

4,7

—

8714 93 00

– – Nav, andra än frihjulsnav med broms och navbromsar,

4,7

—

samt kedjekransar för hjul med frigång
8714 94

– – Bromsar,

inbegripet frihjulsnav med broms,
navbromsar, även som delar till sådana artiklar:

samt

8714 94 20

– – – Bromsar

4,7

—

8714 94 90

– – – Delar

4,7

—

8714 95 00

– – Sadlar

4,7

—

8714 96

– – Pedaler och vevpartier samt delar till sådana:

8714 96 10

– – – Pedaler

4,7

pa

8714 96 30

– – – Vevpartier

4,7

—

8714 96 90

– – – Delar

4,7

—

8714 99

– – Andra:

8714 99 10

– – – Styren

4,7

p/st

8714 99 30

– – – Pakethållare

4,7

p/st

8714 99 50

– – – Kedjeväxlar

4,7

—

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 715
▼B
KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4,7

—

8714 99 90

– – – Andra; delar

8715 00

Barnvagnar och delar till barnvagnar:

8715 00 10

– Barnvagnar

2,7

p/st

8715 00 90

– Delar

2,7

—

8716

Släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon, utan mekanisk
framdrivningsanordning; delar till sådana fordon:

8716 10

– Släpfordon och påhängsvagnar av husvagnstyp, avsedda för

bostads- eller campingändamål:
8716 10 92

– – Med en vikt av högst 1 600 kg

2,7

p/st

8716 10 98

– – Med en vikt av mer än 1 600 kg

2,7

p/st

8716 20 00

– Självlastande eller självlossande släpfordon och påhängsvag

2,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

nar avsedda för lantbruksändamål
– Andra släpfordon och påhängsvagnar för godsbefordran:

8716 31 00

– – Släpfordon och påhängsvagnar försedda med tank

8716 39

– – Andra:

8716 39 10

– – – Speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material

(Euratom)
– – – Andra:
– – – – Nya:

8716 39 30

– – – – – Påhängsvagnar

2,7

p/st

8716 39 50

– – – – – Andra

2,7

p/st

8716 39 80

– – – – Begagnade

2,7

p/st

8716 40 00

– Andra släpfordon och påhängsvagnar

2,7

—

8716 80 00

– Andra fordon

1,7

—

8716 90

– Delar:

8716 90 10

– – Underreden

1,7

—

8716 90 30

– – Karosserier

1,7

—

8716 90 50

– – Axlar

1,7

—

8716 90 90

– – Andra delar

1,7

—
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KAPITEL 88
LUFTFARTYG

OCH

RYMDFARKOSTER
SÅDANA

SAMT

DELAR

TILL

Anmärkning till undernummer
1. Med tomvikt i nr 8802 11–8802 40 avses vikten av maskinen i flygklart till
stånd, med undantag för vikten av besättning, bränsle och sådan utrustning
som inte är fast monterad.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

8801 00

Ballonger och luftskepp; segel- och glidflygplan, hängglidare
och andra luftfartyg utan motor:

8801 00 10

– Ballonger och luftskepp; segel- och glidflygplan och hängglidare

3,7

p/st

8801 00 90

– Andra slag

2,7

p/st

8802

Andra luftfartyg (t.ex. helikoptrar och flygplan); rymdfarkos
ter (inbegripet satelliter) och bärraketer för satelliter och
rymdfarkoster:
– Helikoptrar:

8802 11 00

– – Med en tomvikt av högst 2 000 kg

7,5

p/st

8802 12 00

– – Med en tomvikt av mer än 2 000 kg

2,7

p/st

8802 20 00

– Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av högst

7,7

p/st

2,7

p/st

2,7

p/st

2 000 kg
8802 30 00

– Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av mer än

2 000 kg men högst 15 000 kg
8802 40 00

– Flygplan och andra luftfartyg med en tomvikt av mer än

15 000 kg
8802 60

– Rymdfarkoster (inbegripet satelliter) och bärraketer för sa

telliter och rymdfarkoster:
– – Rymdfarkoster (inbegripet satelliter):

8802 60 11

– – – Telekommunikationssatelliter

Fri

p/st

8802 60 19

– – – Andra

4,2

p/st

8802 60 90

– – Bärraketer för satelliter och rymdfarkoster

4,2

p/st

8803

Delar till varor enligt nr 8801 eller 8802:

8803 10 00

– Propellrar och rotorer samt delar till sådana

2,7 (1)

—

8803 20 00

– Landningsställ och delar till landningsställ

2,7 (1)

—

(1) Tullbefrielse medges tills vidare för varor avsedda för montering i luftfartyg enligt systemet ”tyngre än luft” som har införts tullfritt
eller som byggs eller har byggts inom Europeiska unionen. För tillämpning av denna tullbefrielse erfordras att de förfaranden och
villkor som är fastställda i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

2,7 (1)

—

1,7

—

8803 30 00

– Andra delar till flygplan eller helikoptrar

8803 90

– Andra slag:

8803 90 10

– – Till drakar
– – Till rymdfarkoster (inbegripet satelliter):

8803 90 21

– – – Till telekommunikationssatelliter

Fri

—

8803 90 29

– – – Andra

1,7

—

8803 90 30

– – Till bärraketer för satelliter och rymdfarkoster

1,7

—

8803 90 90

– – Andra

2,7 (1)

—

8804 00 00

Fallskärmar (inbegripet styrbara fallskärmar och skärmfly
gare s.k. paragliders) och s.k. rotochutes; delar och tillbehör
till dessa varor

2,7

—

8805

Startanordningar för luftfartyg; inbromsningsanordningar av
sådana slag som används på hangarfartyg samt liknande ut
rustning; markträningsapparater för flygutbildning; delar till
varor enligt detta nummer:

8805 10

– Startanordningar för luftfartyg samt delar till sådana varor;

inbromsningsanordningar av sådana slag som används på
hangarfartyg samt liknande utrustning, ävensom delar till
sådan utrustning:
8805 10 10

– – Startanordningar för luftfartyg samt delar till sådana varor

2,7

—

8805 10 90

– – Andra

1,7

—

– Markträningsapparater för flygutbildning samt delar till så

dana apparater:
8805 21 00

– – Luftstridssimulatorer och delar till sådana

Fri

—

8805 29 00

– – Andra

Fri

—

(1) Tullbefrielse medges tills vidare för varor avsedda för montering i luftfartyg enligt systemet ”tyngre än luft” som har införts tullfritt
eller som byggs eller har byggts inom Europeiska unionen. För tillämpning av denna tullbefrielse erfordras att de förfaranden och
villkor som är fastställda i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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KAPITEL 89
FARTYG SAMT ANNAN FLYTANDE MATERIEL
Anmärkning
1. Fartygsskrov samt icke färdigbyggda eller icke kompletta fartyg i sammansatt,
i icke sammansatt eller i isärtaget skick samt kompletta fartyg i icke samman
satt eller i isärtaget skick ska klassificeras enligt nr 8906 om de inte har
huvudsaklig karaktär av fartyg av speciellt slag.
Kompletterande anmärkningar
1. Nr 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 10,
8903 92 10, 8904 00 91 och 8906 90 10 omfattar enbart fartyg, som är kon
struerade för öppen sjö och har en längd (med undantag för utskjutande
delar) av minst 12 m. Fiskebåtar och räddningsbåtar, som är konstruerade
för öppen sjö, ska emellertid anses utgöra fartyg för öppen sjö oavsett läng
den.
2. Nr 8905 10 10 och 8905 90 10 omfattar enbart fartyg och flytdockor, som är
konstruerade för öppen sjö.
3. Med fartyg och annan flytande materiel avsedda att huggas upp i nr 8908
förstås även följande artiklar om dessa har utgjort en del av den normala
utrustningen:
— Reservdelar (t.ex. propellrar), även nya.
— Lösa föremål (möbler, köksutrustning, bordsartiklar etc.) som visar klara
tecken på att vara begagnade.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

8901

Kryssningsfartyg, utflyktsfartyg, färjor, lastfartyg, pråmar och
liknande fartyg för person- eller godsbefordran:

8901 10

– Kryssningsfartyg, utflyktsfartyg och liknande fartyg, huvud

sakligen avsedda för personbefordran; färjor av alla slag:
8901 10 10

– – För öppen sjö

Fri

p/st

8901 10 90

– – Andra

1,7

p/st

8901 20

– Tankfartyg:

8901 20 10

– – För öppen sjö

Fri

p/st

8901 20 90

– – Andra

1,7

ct/l

8901 30

– Kyl- och frysfartyg, andra än sådana enligt nr 8901 20:

8901 30 10

– – För öppen sjö

Fri

p/st

8901 30 90

– – Andra

1,7

ct/l

8901 90

– Andra fartyg för godsbefordran samt andra fartyg för både

person- och godsbefordran:
8901 90 10

– – För öppen sjö

Fri

p/st

8901 90 90

– – Andra

1,7

ct/l
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

8902 00

Fiskefartyg; fabriksfartyg och andra fartyg för beredning eller
konservering av fiskeriprodukter:

8902 00 10

– För öppen sjö

Fri

p/st

8902 00 90

– Andra

1,7

p/st

8903

Fritidsbåtar och andra fartyg för nöjes- eller sportbruk; rodd
båtar och kanoter:

8903 10

– Uppblåsbara:

8903 10 10

– – Med en vikt av högst 100 kg

2,7

p/st

8903 10 90

– – Andra

1,7

p/st

– Andra slag:

8903 91

– – Segelbåtar, även med hjälpmotor:

8903 91 10

– – – För öppen sjö

Fri

p/st

8903 91 90

– – – Andra

1,7

p/st

8903 92

– – Motorbåtar, andra än sådana med utombordsmotor:

8903 92 10

– – – För öppen sjö

Fri

p/st

– – – Andra:

8903 92 91

– – – – Med en längd av högst 7,5 m

1,7

p/st

8903 92 99

– – – – Med en längd av mer än 7,5 m

1,7

p/st

8903 99

– – Andra:

8903 99 10

– – – Med en vikt av högst 100 kg

2,7

p/st

– – – Andra:

8903 99 91

– – – – Med en längd av högst 7,5 m

1,7

p/st

8903 99 99

– – – – Med en längd av mer än 7,5 m

1,7

p/st

8904 00

Bogserbåtar och fartyg för påskjutning av andra fartyg:

8904 00 10

– Bogserbåtar

Fri

p/st

– Fartyg för påskjutning:

8904 00 91

– – För öppen sjö

Fri

p/st

8904 00 99

– – Andra

1,7

—

8905

Fyrskepp, flodsprutor, mudderverk, pontonkranar och andra
fartyg i fråga om vilka förflyttningen är av underordnad be
tydelse i förhållande till deras huvuduppgift; flytdockor; fly
tande eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplattfor
mar:

8905 10

– Mudderverk:

8905 10 10

– – För öppen sjö

Fri

p/st

8905 10 90

– – Andra

1,7

p/st
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

p/st

8905 20 00

– Flytande eller nedsänkbara borrnings- eller produktions

plattformar
8905 90

– Andra slag:

8905 90 10

– – För öppen sjö

Fri

p/st

8905 90 90

– – Andra

1,7

p/st

8906

Andra fartyg, inbegripet krigsfartyg och andra livbåtar än
roddbåtar:

8906 10 00

– Krigsfartyg

Fri

p/st

8906 90

– Andra slag:

8906 90 10

– – För öppen sjö

Fri

p/st

– – Andra:

8906 90 91

– – – Med en vikt av högst 100 kg

2,7

p/st

8906 90 99

– – – Andra

1,7

p/st

8907

Annan flytande materiel (t.ex. flottar, tankar, kassuner, bryg
gor, bojar och sjömärken):

8907 10 00

– Uppblåsbara flottar

2,7

p/st

8907 90 00

– Andra

2,7

p/st

8908 00 00

Fartyg och annan flytande materiel avsedda att huggas upp (1)

Fri

—

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
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AVDELNING XVIII
OPTISKA
INSTRUMENT
OCH
APPARATER,
FOTOOCH
KINOAPPARATER,
INSTRUMENT
OCH
APPARATER
FÖR
MÄTNING, KONTROLL ELLER PRECISION, MEDICINSKA OCH
KIRURGISKA
INSTRUMENT
OCH
APPARATER;
UR;
MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA
ARTIKLAR
KAPITEL 90
OPTISKA
INSTRUMENT
OCH
APPARATER,
FOTOOCH
KINOAPPARATER,
INSTRUMENT
OCH
APPARATER
FÖR
MÄTNING, KONTROLL ELLER PRECISION, MEDICINSKA OCH
KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; DELAR OCH
TILLBEHÖR TILL SÅDANA ARTIKLAR
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte
a) artiklar av sådana slag som används i maskiner, apparater eller för annat
tekniskt bruk, av mjukgummi (nr 4016), av läder eller konstläder (nr
4205) eller av textilmaterial (nr 5911),
b) gördlar och andra artiklar av textilmaterial vilkas avsedda stödjande effekt
på den kroppsdel som ska påverkas uteslutande beror på artiklarnas elas
ticitet (t.ex. grossessgördlar, thoraxbandage, abdominalbandage samt stöd
för leder och muskler) (avdelning XI),
c) eldfasta varor enligt nr 6903; laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt
eller annat tekniskt bruk, av keramiskt material, enligt nr 6909,
d) speglar av glas, inte optiskt bearbetade, enligt nr 7009, samt speglar av
oädel eller ädel metall, inte utgörande optiska element (nr 8306 eller
kapitel 71),
e) varor enligt nr 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 eller 7017,
f) delar med allmän användning enligt definition i anmärkning 2 till avdel
ning XV, av oädel metall (avdelning XV) samt motsvarande varor av plast
(kapitel 39),
g) pumpar försedda med mätanordning, enligt nr 8413; räkne- och kontroll
vågar samt särskilt föreliggande vikter för vågar (nr 8423); maskiner och
apparater för lyftning eller annan hantering (nr 8425–8428); skärmaskiner
av alla slag för papper eller papp (nr 8441); hjälputrustning för inställning
av arbetsstycken eller verktyg i verktygsmaskiner eller vattenskärmaski
ner, enligt nr 8466, inbegripet hjälputrustning med optiska skalavläsnings
anordningar (t.ex. optiska delningsdockor), dock med undantag av sådana
som i sig själva huvudsakligen utgör optiska instrument (t.ex. inställnings
teleskop); räknemaskiner (nr 8470); ventiler och andra artiklar enligt nr
8481; maskiner och apparater (inbegripet apparater för projicering eller
ritning av ledningsmönster på strålningskänsliga halvledarmaterial), enligt
nr 8486;
h) sökarlyktor och strålkastare av sådana slag som används på cyklar eller
motorfordon (nr 8512); bärbara elektriska lampor enligt nr 8513; kino
apparater för inspelning eller återgivning av ljud samt apparater för ko
piering av ljudinspelningar (nr 8519); tonhuvuden (nr 8522); televisions
kameror, digitala kameror och videokameror (nr 8525); radarapparater,
apparater för radionavigering samt apparater för radiomanövrering eller
radiostyrning (nr 8526); kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen
eller kablar av optiska fibrer (nr 8536); numeriska styrorgan enligt nr
8537; s.k. sealed beam lamp units enligt nr 8539; optiska fiberkablar
enligt nr 8544,
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ij) sökarlyktor och strålkastare enligt nr 9405,
k) artiklar enligt kapitel 95,
l) enbens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar enligt nr 9620;
m) mätkärl, vilka ska klassificeras efter materialets beskaffenhet,
n) spolar, rullar och liknande artiklar (vilka ska klassificeras efter materialets
beskaffenhet, t.ex. enligt nr 3923 eller avdelning XV).
2. Om inte annat följer av anmärkning 1 ovan, ska delar och tillbehör till ma
skiner, apparater, instrument eller andra artiklar enligt detta kapitel klassifice
ras enligt följande regler:
a) Delar och tillbehör som utgör varor som är inbegripna i något nummer i
detta kapitel eller i kapitel 84, 85 eller 91 (med undantag av nr 8487, 8548
och 9033) ska under alla förhållanden klassificeras enligt sina respektive
nummer.
b) Andra delar och tillbehör ska, om de är lämpliga att användas uteslutande
eller huvudsakligen till en maskin eller apparat eller ett instrument av
speciellt slag eller till flera maskiner, apparater eller instrument som om
fattas av samma nummer (inbegripet maskiner, apparater eller instrument
enligt nr 9010, 9013 eller 9031), klassificeras enligt samma nummer som
dessa maskiner, apparater eller instrument.
c) Alla andra delar och tillbehör ska klassificeras enligt nr 9033.
3. Bestämmelserna i anmärkningarna 3 och 4 till avdelning XVI ska tillämpas
även för detta kapitel.
4. Nr 9005 ska inte tillämpas för kikarsikten för montering på vapen, periskop
för montering i ubåtar eller stridsvagnar samt kikare för maskiner, apparater
eller instrument enligt detta kapitel eller enligt avdelning XVI; sådana kikar
sikten, periskop och kikare ska klassificeras enligt nr 9013.
5. Optiska apparater och instrument för mätning eller kontroll som enligt num
rens lydelse skulle kunna klassificeras både enligt nr 9013 och enligt nr 9031
ska klassificeras enligt nr 9031.
6. Med ortopediska artiklar i nr 9021 förstås artiklar som tjänar
— till att förebygga eller rätta till kroppsdeformiteter, eller
— till att stödja eller fixera delar av kroppen till följd av sjukdom, operation
eller skada.
Som ortopediska artiklar räknas även skodon och särskilda inläggssulor som
utformats för att kompensera för ortopediska förhållanden förutsatt att de är
antingen 1) måttillverkade eller 2) massproducerade, föreligger separat och
inte i par och är utformade att passa bägge fötterna.
7. Nr 9032 ska tillämpas endast för
a) instrument och apparater för automatisk reglering av gasers eller vätskors
strömning, nivå, tryck e.d. eller för automatisk temperaturreglering, vare
sig deras funktion är beroende eller ej av ett elektriskt fenomen som
varierar med den faktor som ska regleras automatiskt, och vilka är kon
struerade att föra denna faktor till och bibehålla den vid ett önskat värde,
stabiliserat mot störningar, genom att kontinuerligt eller med jämna inter
vall mäta dess faktiska värde,
b) instrument och apparater för automatisk reglering av elektriska storheter
samt instrument och apparater för automatisk reglering av icke elektriska
storheter, vilkas funktion är beroende av ett elektriskt fenomen som varie
rar med den faktor som ska regleras, och vilka är konstruerade att föra
denna faktor till och bibehålla den vid ett önskat värde, stabiliserat mot
störningar, genom att kontinuerligt eller med jämna intervall mäta dess
faktiska värde.
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Kompletterande anmärkningar
1. I nr 9015 30 10, 9025 80 40, 9026 10 21, 9026 10 29, 9026 20 20,
9026 80 20, 9027 10 10 och 9032 10 20 förstås med uttrycket ”elektroniska”
instrument och apparater som innehåller en eller flera artiklar enligt nr 8540,
8541 eller 8542. Vid tillämpningen av denna regel ska dock bortses från
artiklar enligt nr 8540, 8541 eller 8542 som uteslutande har funktionen att
likrikta ström eller vilka ingår i instrumentens eller apparaternas strömför
sörjningsenhet.
2. I undernummer 9021 10 10 förstås med uttrycket ”ortopediska artiklar” ar
tiklar som är särskilt utformade för specifika ortopediska ändamål, till skill
nad från produkter som kan användas för olika ändamål (till exempel pro
dukter för överansträngda leder, ligament eller senor till följd av idrottsakti
vitet, maskinskrivning och produkter som bara lindrar smärtan i den skadade
eller funktionsnedsatta kroppsdelen, exempelvis, vid inflammationer).
”Ortopediska artiklar” måste fullständigt förhindra en viss rörelse med den
skadade eller funktionsnedsatta kroppsdelen (till exempel leder, ligament eller
senor) i syfte att utesluta ytterligare skador eller kroppsdeformiteter eller en
försämring av sådana skador eller kroppsdeformiteter, till skillnad från andra
produkter som inte kan förhindra vissa rörelser men förhindrar reflexrörelser
(det vill säga rörelser som utförs omedvetet) till följd av den relativa orör
lighet som orsakas av, exempelvis, flexibla spjälor, tryckkuddar, icke-elastiskt
textilmaterial eller rörelsebegränsande reglerbara kardborrband.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

9001

Optiska fibrer och optiska fiberknippen; optiska fiberkablar,
andra än sådana enligt nr 8544; skivor och plattor av polari
serande material; linser (inbegripet kontaktlinser), prismor,
speglar och andra optiska element, oavsett material, omonte
rade, andra än sådana element av glas som inte är optiskt
bearbetade:

9001 10

– Optiska fibrer, fiberknippen och fiberkablar:

9001 10 10

– – För överföring av bilder

2,9

—

9001 10 90

– – Andra slag

2,9

—

9001 20 00

– Skivor och plattor av polariserande material

Fri

—

9001 30 00

– Kontaktlinser

2,9

p/st

9001 40

– Glasögonlinser av glas:

9001 40 20

– – Icke synkorrigerande

2,9

p/st

– – Synkorrigerande:
– – – Färdigbearbetade på båda sidor:

9001 40 41

– – – – Enkelfokala

2,9

p/st

9001 40 49

– – – – Andra

2,9

p/st

9001 40 80

– – – Andra

2,9

p/st

9001 50

– Glasögonlinser av annat material:

9001 50 20

– – Icke synkorrigerande

2,9

p/st

– – Synkorrigerande:
– – – Färdigbearbetade på båda sidor:

9001 50 41

– – – – Enkelfokala

2,9

p/st

9001 50 49

– – – – Andra

2,9

p/st

9001 50 80

– – – Andra

2,9

p/st
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

0,5 (1)

—

6,7

p/st

9001 90 00

– Andra slag

9002

Linser, prismor, speglar och andra optiska element, oavsett
material, monterade, utgörande delar eller tillbehör till instru
ment eller apparater, andra än sådana element av glas som
inte är optiskt bearbetade:
– Objektiv:

9002 11 00

– – För kameror, projektorer eller fotografiska förstorings- el

ler förminskningsapparater
9002 19 00

– – Andra

Fri

p/st

9002 20 00

– Filter

Fri

p/st

9002 90 00

– Andra

2,5 (2)

—

9003

Bågar och infattningar för glasögon e.d. samt delar till sådana
artiklar:
– Bågar och infattningar:

9003 11 00

– – Av plast

2,2

p/st

9003 19 00

– – Av annat material

2,2

p/st

9003 90 00

– Delar

2,2

—

9004

Glasögon o.d., avsedda för synkorrektion, som skydd för ögo
nen eller för annat ändamål:

9004 10

– Solglasögon:

9004 10 10

– – Optiskt bearbetade

2,9

p/st

– – Andra:

9004 10 91

– – – Med linser av plast

2,9

p/st

9004 10 99

– – – Andra

2,9

p/st

9004 90

– Andra:

9004 90 10

– – Med linser av plast

2,9

—

9004 90 90

– – Andra

2,9

—

9005

Kikare (monokulära och binokulära), inbegripet teleskop,
samt stativ till sådana; andra astronomiska instrument och
stativ till sådana, med undantag av radioastronomiska instru
ment:

9005 10 00

– Binokulära kikare

4,2

p/st

9005 80 00

– Andra kikare och instrument

4,2

—

9005 90 00

– Delar och tillbehör (inbegripet stativ)

4,2

—

9006

Stillbildskameror; blixtljusapparater och blixtlampor, för foto
grafiskt bruk, andra än gasurladdningslampor enligt nr 8539:

(1) — Under tiden 1 juli–31 december: Fri.
(2) — Under tiden 1 juli–31 december: 1,7.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4,2

p/st

3,2

p/st

4,2

p/st

4,2

p/st

9006 30 00

9006 40 00

– Stillbildskameror,

speciellt konstruerade för undervat
tensbruk, för flygfotografering eller för medicinsk eller kir
urgisk undersökning av inre organ; stillbildskameror för
jämförelsefotografering inom rättsmedicin eller kriminaltek
nik

– Kameror för omedelbar bildframställning
– Andra stillbildskameror:

9006 51 00

– – Enögda spegelreflexkameror, för rullfilm med en bredd av

högst 35 mm
9006 52 00

– – Andra, för rullfilm med en bredd av mindre än 35 mm

9006 53

– – Andra, för rullfilm med en bredd av 35 mm:

9006 53 10

– – – Kameror för engångsbruk

4,2

p/st

9006 53 80

– – – Andra

4,2

p/st

9006 59 00

– – Andra

4,2

p/st

3,2

p/st

3,2

p/st

– Blixtljusapparater och blixtlampor för fotografiskt bruk:

9006 61 00

– – Blixtljusapparater

med gasurladdningslampa (elektron

blixt)
9006 69 00

– – Andra
– Delar och tillbehör:

9006 91 00

– – Till stillbildskameror

3,7

—

9006 99 00

– – Andra

3,2

—

9007

Kinokameror och kinoprojektorer, även med inbyggd utrust
ning för inspelning eller återgivning av ljud:

9007 10 00

– Kinokameror

3,7

p/st

9007 20 00

– Projektorer

3,7

p/st

– Delar och tillbehör:

9007 91 00

– – Till kinokameror

3,7

—

9007 92 00

– – Till kinoprojektorer

3,7

—

9008

Stillbildsprojektorer; fotografiska (andra än kinematografiska)
förstorings- och förminskningsapparater:

9008 50 00

– Projektorer och förstorings- och förminskningsapparater

3,7

p/st

9008 90 00

– Delar och tillbehör

3,7

—

[9009]
9010

Apparater och utrustning för foto- eller kinolaboratorier, inte
nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel;
negatoskop; projektionsdukar:
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2,7

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

2,7

—

Fri

p/st

Fri

p/st

9010 10 00

– Apparater och utrustning för automatisk framkallning av

film (även kinematografisk) eller papper i rullar eller för
automatisk exponering av framkallad film på rullar av foto
grafiskt papper

9010 50 00

– Andra apparater och annan utrustning för fotografiska (in

begripet kinematografiska) laboratorier; negatoskop

9010 60 00

– Projektionsdukar

9010 90

– Delar och tillbehör:

9010 90 20

– – Till apparater och utrustning enligt nummer 9010 50 00 eller

9010 60 00

9010 90 80

– – Andra

9011

Optiska mikroskop, inbegripet sådana för fotomikrografi, ki
nefotomikrografi eller mikroprojektion:

9011 10 00

– Stereoskopiska mikroskop

9011 20

– Andra mikroskop, avsedda för fotomikrografi, kinefotomik

rografi eller mikroprojektion:

9011 20 10

– – Fotomikrografiska mikroskop med utrustning som konstruerats

särskilt för att hantera och transportera halveldarplattor (wafers)
eller nät

9011 20 90

– – Andra

6,7

p/st

9011 80 00

– Andra mikroskop

Fri

p/st

9011 90 00

– Delar och tillbehör

Fri

—

9012

Mikroskop, andra än optiska mikroskop; diffraktionskameror:

9012 10 00

– Mikroskop, andra än optiska mikroskop; diffraktionskame

Fri

—

Fri

—

ror

9012 90 00

– Delar och tillbehör
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Fri

—

9013

Anordningar med flytande kristaller, inte utgörande artiklar
som är mera specifikt beskrivna i andra nummer; lasrar, an
dra än laserdioder; andra optiska apparater och instrument
samt andra optiska artiklar, inte nämnda eller inbegripna nå
gon annanstans i detta kapitel:

9013 10

– Kikarsikten för montering på vapen; periskop; kikare utfor

made för att monteras på maskiner, apparater eller instru
ment enligt detta kapitel eller enligt avdelning XVI:
9013 10 10

– – Kikare utformade för att monteras på maskiner, apparater eller

instrument enligt detta kapitel eller enligt avdelning XVI
9013 10 90

– – Andra

4,7

—

9013 20 00

– Lasrar, andra än laserdioder

Fri

—

9013 80

– Andra optiska apparater och instrument samt andra optiska

artiklar:
– – Anordningar med flytande kristaller:

9013 80 20

– – – Aktiva matris-LCD

Fri

—

9013 80 30

– – – Andra

Fri

—

9013 80 90

– – Andra

4,7

—

9013 90

– Delar och tillbehör:

9013 90 05

– – För kikarsikten för montering på vapen eller till periskop

4,7

—

9013 90 10

– – För flytande kristaller (LCD)

Fri

—

9013 90 80

– – Andra

Fri

—

9014

Kompasser; andra instrument och apparater för navigering:

9014 10 00

– Kompasser

Fri

—

9014 20

– Instrument och apparater för flyg- eller rymdnavigering (an

dra än kompasser):
9014 20 20

– – Tröghetsnavigeringssystem

Fri

p/st

9014 20 80

– – Andra

Fri

—

9014 80 00

– Andra instrument och apparater

Fri

—

9014 90 00

– Delar och tillbehör

Fri

—

9015

Instrument och apparater för geodesi (inbegripet fotogram
metrisk geodesi), lantmäteri, hydrografi, oceanografi, hydrolo
gi, meteorologi eller geofysik, med undantag av kompasser;
avståndsmätare:

9015 10 00

– Avståndsmätare

Fri

—

9015 20 00

– Teodoliter och takymetrar

Fri

—
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9015 30

– Avvägningsinstrument:

9015 30 10

– – Elektroniska

3,7

—

9015 30 90

– – Andra

2,7

—

9015 40 00

– Instrument och apparater för fotogrammetri

Fri

—

9015 80

– Andra instrument och apparater:

9015 80 20

– – Instrument och apparater för meteorologi, hydrologi och geo

Fri

—

Fri

—

fysik
9015 80 40

– – Instrument och apparater för geodesi, topografi och landmät

ning; instrument för hydrografi
9015 80 80

– – Andra

Fri

—

9015 90 00

– Delar och tillbehör

Fri

—

9016 00

Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre, även med tillhörande
vikter:

9016 00 10

– Vågar

3,7

p/st

9016 00 90

– Delar och tillbehör

3,7

—

9017

Ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstrument (t.ex. rit
apparater, pantografer, gradskivor, ritbestick, räknestickor
och räkneskivor); instrument som hålls i handen för längd
mätning (t.ex. mätstockar, mätband, mikrometrar och skjut
mått), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta
kapitel:

9017 10

– Ritbord och ritapparater, även automatiska:

9017 10 10

– – Plottrar

Fri

p/st

9017 10 90

– – Andra

2,7

p/st

9017 20

– Andra ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstrument:

9017 20 05

– – Plottrar

Fri

p/st

9017 20 10

– – Andra ritverktyg

2,7

—

9017 20 39

– – Ritsinstrument

2,7

p/st

9017 20 90

– – Räkneinstrument (inbegripet räknestickor, räkneskivor o.d.)

2,7

p/st

9017 30 00

– Mikrometrar, skjutmått och tolkar

2,7

p/st
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9017 80

– Andra instrument:

9017 80 10

– – Mätstockar, mätband och graderade linjaler

2,7

—

9017 80 90

– – Andra

2,7

—

9017 90 00

– Delar och tillbehör

2,7

—

9018

Instrument och apparater som används för medicinskt, kir
urgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet scintigrafer,
andra elektromedicinska apparater samt instrument för syn
provning:
– Apparater för elektrodiagnostik (inbegripet apparater för

undersökning eller kontroll av fysiologiska parametrar):
9018 11 00

– – Elektrokardiografer

Fri

—

9018 12 00

– – Ultraljudscanners

Fri

—

9018 13 00

– – Apparater för bildåtergivning genom magnetresonans

Fri

—

9018 14 00

– – Scintigrafer

Fri

—

9018 19

– – Andra:

9018 19 10

– – – Apparater för samtidig övervakning av två eller flera para

metrar

Fri

—

9018 19 90

– – – Andra

Fri

—

9018 20 00

– Apparater för bestrålning med ultraviolett eller infrarött ljus

Fri

—

– Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d.:

9018 31

– – Injektionssprutor, med eller utan kanyl:

9018 31 10

– – – Av plast

Fri

—

9018 31 90

– – – Andra

Fri

—

9018 32

– – Kanyler av metall och suturnålar:

9018 32 10

– – – Kanyler av metall

Fri

—

9018 32 90

– – – Suturnålar

Fri

—

9018 39 00

– – Andra

Fri

—

Fri

—

Fri

—

Fri

—

– Andra instrument och apparater, för dentalt bruk:

9018 41 00

– – Tandläkarborrmaskiner, även kombinerade med annan

dentalutrustning på gemensamt stativ
9018 49

– – Andra:

9018 49 10

– – – Sliptrissor, skivor, borrar och borstar för tandläkarborrmaski

ner
9018 49 90

– – – Andra

9018 50

– Andra instrument och apparater för oftalmologiskt bruk:

9018 50 10

– – Icke optiska

Fri

—

9018 50 90

– – Optiska

Fri

—
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9018 90

– Andra instrument och apparater:

9018 90 10

– – Instrument och apparater för blodtrycksmätning

Fri

—

9018 90 20

– – Endoskop

Fri

—

9018 90 30

– – Dialysapparater

Fri

—

9018 90 40

– – Diatermiapparater

Fri

—

9018 90 50

– – Transfusions- och infusionsapparater

Fri

—

9018 90 60

– – Narkosapparater

Fri

—

9018 90 75

– – Nervstimuleringsapparater

Fri

—

9018 90 84

– – Andra

Fri

—

9019

Apparater för mekanoterapi; massageapparater; apparater för
psykotekniska undersökningar; apparater för ozonterapi, sy
reterapi, aerosolterapi eller konstgjord andning samt andra
andningsapparater för terapeutiskt bruk:

9019 10

– Apparater för mekanoterapi; massageapparater; apparater

för psykotekniska undersökningar:
9019 10 10

– – Elektriska vibrationsmassageapparater

Fri

—

9019 10 90

– – Andra

Fri

—

9019 20

– Apparater för ozonterapi, syreterapi, aerosolterapi eller

konstgjord andning samt andra andningsapparater för tera
peutiskt bruk:
★

9019 20 10

– – Apparater för mekanisk ventilering , för invasiv ventilering

Fri

p/st

★

9019 20 20

– – Apparater för mekanisk ventilering, för icke-invasiv ventilering

Fri

p/st

★

9019 20 90

– – Andra, inbegripet delar och tillbehör

Fri

—

9020

Andra andningsapparater, inbegripet gasmasker men inte så
dana enkla skyddsmasker som varken har mekaniska delar
eller utbytbart filter:

★

9020 00 10

– Gasmasker

1,7

p/st

★

9020 00 90

– Andra, inbegripet delar och tillbehör

1,7

—

9021

Ortopediska artiklar, inbegripet kryckor, medicinsk-kirurgiska
gördlar och bråckband; spjälor och andra artiklar för behand
ling av frakturer; konstgjorda kroppsdelar; hörapparater för
hörselskadade och andra artiklar som är avsedda att bäras av
användaren, att hållas i handen eller att implanteras i kroppen
för att kompensera en defekt eller en funktionsnedsättning:

9021 10

– Ortopediska artiklar samt artiklar för behandling av frak

turer:
9021 10 10

– – Ortopediska artiklar

Fri

—

9021 10 90

– – Spjälor och andra artiklar för behandling av frakturer

Fri

—

– Konstgjorda tänder och andra tandprotesartiklar:

9021 21

– – Konstgjorda tänder:

9021 21 10

– – – Av plast

Fri

100 p/st

9021 21 90

– – – Av andra material

Fri

100 p/st

9021 29 00

– – Andra

Fri

—
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Fri

—

– Andra konstgjorda kroppsdelar:

9021 31 00

– – Konstgjorda leder

9021 39

– – Andra slag:

9021 39 10

– – – Ögonproteser

Fri

—

9021 39 90

– – – Andra

Fri

—

9021 40 00

– Hörapparater för hörselskadade, dock inte delar och till

Fri

p/st

Fri

p/st

behör till sådana
9021 50 00

– Hjärtstimulatorer (pacemakers), dock inte delar och tillbehör

till sådana
9021 90

– Andra slag:

9021 90 10

– – Delar och tillbehör till hörapparater för hörselskadade

Fri

—

9021 90 90

– – Andra

Fri

—

9022

Apparater baserade på utnyttjandet av röntgen-, alfa-, betaeller gammastrålar, även för annat än medicinskt, kirurgiskt,
dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet radiografi- och radio
terapiapparater, röntgenrör och andra röntgengeneratorer,
högspänningsgeneratorer, manöverpaneler och manöverpulpe
ter, skärmar samt bord, stolar o.d. för röntgenundersökning
eller röntgenbehandling:
– Apparater baserade på utnyttjandet av röntgenstrålar, även

för annat än medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt
bruk, inbegripet radiografi- och radioterapiapparater:
9022 12 00

– – Apparater för datortomografi

Fri

p/st

9022 13 00

– – Andra, för dentalt bruk

Fri

p/st

9022 14 00

– – Andra, för medicinskt, kirurgiskt eller veterinärt bruk

Fri

p/st

9022 19 00

– – För annat bruk

Fri

p/st

– Apparater baserade på utnyttjandet av alfa-, beta- eller gam

mastrålar, även för annat än medicinskt, kirurgiskt, dentalt
eller veterinärt bruk, inbegripet radiografi- och radioterapi
apparater:
9022 21 00

– – För medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk

Fri

p/st

9022 29 00

– – För annat bruk

Fri

p/st

9022 30 00

– Röntgenrör

Fri

p/st

9022 90

– Andra slag, inbegripet delar och tillbehör:

9022 90 20

– – Delar och tillbehör till apparater baserade på utnyttjandet av

Fri

—

2,1

—

röntgenstrålar
9022 90 80

– – Andra
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9023 00

Instrument, apparater och modeller avsedda för demonstra
tionsändamål (t.ex. vid undervisning eller på utställningar),
olämpliga för annan användning:

9023 00 10

– Avsedda för fysik-, kemi- eller teknikundervisning

Fri

—

9023 00 80

– Andra

Fri

—

9024

Maskiner och apparater för provning av hårdhet, hållfasthet,
sammanpressbarhet, elasticitet eller andra mekaniska egenska
per hos material (t.ex. metaller, trä, textilvaror, papper eller
plast):

9024 10

– Maskiner och apparater för provning av metaller:

9024 10 20

– – Universalapparater eller apparater för draghållfasthetsprov

Fri

—

9024 10 40

– – För hårdhetsprov

Fri

—

9024 10 80

– – Andra

Fri

—

9024 80 00

– Andra maskiner och apparater

Fri

—

9024 90 00

– Delar och tillbehör

Fri

—

9025

Areometrar och liknande instrument, termometrar, pyromet
rar, barometrar, hygrometrar och psykrometrar, även regi
strerande, samt alla slags kombinationer av dessa instrument:
– Termometrar och pyrometrar, inte kombinerade med andra

instrument:
9025 11

– – Vätskefyllda, för direkt avläsning:

9025 11 20

– – – Medicinska eller veterinära termometrar

Fri

p/st

9025 11 80

– – – Andra

2,8

p/st

9025 19 00

– – Andra

Fri

p/st

9025 80

– Andra instrument:

9025 80 20

– – Barometrar, inte kombinerade med andra instrument

2,1

p/st

– – Andra:

9025 80 40

– – – Elektroniska

3,2

—

9025 80 80

– – – Andra

2,1

—

9025 90 00

– Delar och tillbehör

Fri

—
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9026

Instrument och apparater för mätning eller kontroll av gasers
eller vätskors strömning, nivå, tryck e.d. (t.ex. genomström
ningsmätare, nivåmätare, manometrar och värmeförbruk
ningsmätare), med undantag av instrument och apparater en
ligt nr 9014, 9015, 9028 och 9032:

9026 10

– För mätning eller kontroll av vätskors strömning eller nivå:
– – Elektroniska:

9026 10 21

– – – Genomströmningsmätare

Fri

p/st

9026 10 29

– – – Andra

Fri

p/st

– – Andra:

9026 10 81

– – – Genomströmningsmätare

Fri

p/st

9026 10 89

– – – Andra

Fri

p/st

9026 20

– För mätning eller kontroll av tryck:

9026 20 20

– – Elektroniska

Fri

p/st

– – Andra:

9026 20 40

– – – Manometrar av spiral- eller metallmembrantyp

Fri

p/st

9026 20 80

– – – Andra

Fri

p/st

9026 80

– Andra instrument och apparater:

9026 80 20

– – Elektroniska

Fri

—

9026 80 80

– – Andra

Fri

—

9026 90 00

– Delar och tillbehör

Fri

—

9027

Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys
(t.ex. polarimetrar, refraktometrar, spektrometrar samt gaseller rökanalysapparater); instrument och apparater för mät
ning eller kontroll av viskositet, porositet, dilatation, ytspän
ning e.d.; instrument och apparater för mätning eller kontroll
av värmemängd, ljudnivå eller ljusintensitet (inbegripet expo
neringsmätare); mikrotomer:

9027 10

– Gas- eller rökanalysapparater:

9027 10 10

– – Elektroniska

Fri

p/st

9027 10 90

– – Andra

Fri

p/st

9027 20 00

– Kromatografer och elektroforesinstrument

Fri

—

9027 30 00

– Spektrometrar, spektrofotometrar och spektrografer som ar

Fri

—

Fri

—

betar med optisk strålning (ultraviolett, synlig eller infraröd)
9027 50 00

– Andra instrument och apparater som arbetar med optisk

strålning (ultraviolett, synlig eller infraröd)
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Fri

—

Fri

—

9027 80

– Andra instrument och apparater:

9027 80 05

– – Exponeringsmätare

9027 80 20

– – pH-mätare, rH-mätare och andra apparater för konduktivitets

mätning

9027 80 80

– – Andra

Fri

—

9027 90 00

– Mikrotomer; delar och tillbehör

Fri

—

9028

Förbruknings- och produktionsmätare för gaser, vätskor eller
elektricitet, inbegripet kalibreringsmätare för sådana instru
ment:

9028 10 00

– Gasmätare

2,1

p/st

9028 20 00

– Vätskemätare

2,1

p/st

9028 30

– Elektricitetsmätare:

– – För växelström:

9028 30 11

– – – För enfasström

0,4 (1)

p/st

9028 30 19

– – – För flerfasström

0,4 (1)

p/st

9028 30 90

– – Andra

0,4 (1)

p/st

9028 90

– Delar och tillbehör:

9028 90 10

– – Till elektricitetsmätare

Fri

—

9028 90 90

– – Andra

Fri

—

9029

Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare,
stegräknare o.d.; hastighetsmätare och takometrar, andra än
artiklar enligt nr 9014 eller 9015; stroboskop:

(1) — Under tiden 1 juli–31 december: Fri.
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1,9

—

9029 10 00

– Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare,

stegräknare o.d.
9029 20

– Hastighetsmätare och takometrar; stroboskop:
– – Hastighetsmätare och takometrar:

9029 20 31

– – – Hastighetsmätare for fordon

2,6

—

9029 20 38

– – – Andra

2,6

—

9029 20 90

– – Stroboskop

2,6

—

9029 90 00

– Delar och tillbehör

2,2

—

9030

Oscilloskop, spektrumanalysapparater samt andra instrument
och apparater för mätning eller kontroll av elektriska storhe
ter, med undantag av mätare enligt nr 9028; instrument och
apparater för mätning eller påvisande av alfa-, beta-, gammaeller röntgenstrålning, kosmisk strålning eller annan jonise
rande strålning:

9030 10 00

– Instrument och apparater för mätning eller påvisande av

Fri

—

Fri

—

joniserande strålning
9030 20 00

– Oscilloskop och oscillografer
– Andra instrument och apparater för mätning eller kontroll

av spänning, strömstyrka, resistans eller effekt:
9030 31 00

– – Universalinstrument, utan registreringsanordning

Fri

—

9030 32 00

– – Universalinstrument, med registreringsanordning

Fri

—

9030 33

– – Andra, utan registreringsanordning:

9030 33 20

– – – Instrument för mätning av resistans

2,1

—

9030 33 70

– – – Andra

Fri

—

9030 39 00

– – Andra, med registreringsanordning

Fri

—

9030 40 00

– Andra instrument och apparater, speciellt konstruerade för

Fri

—

Fri

—

Fri

—

telekommunikation (t.ex. överhöringsmätare, förstärknings
mätare, distorsionsfaktormätare och psofometrar)
– Andra instrument och apparater:

9030 82 00

– – För mätning och kontroll av halvledarplattor (wafers) eller

halvledarkomponenter
9030 84 00

– – Andra, med registreringsanordning
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

9030 89 00

– – Andra

Fri

—

9030 90 00

– Delar och tillbehör

Fri

—

9031

Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kont
roll, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta
kapitel; profilprojektorer:

9031 10 00

– Maskiner för balansering av mekaniska delar

Fri

—

9031 20 00

– Provbänkar

2,8

—

Fri

—

– Andra optiska instrument och apparater:

9031 41 00

– – För kontroll av halvledarplattor (wafers) eller halvledar

komponenter eller för kontroll av sådana fotomasker eller
hårkors som används vid tillverkning av halvledarkom
ponenter
9031 49

– – Andra:

9031 49 10

– – – Profilprojektorer

Fri

p/st

9031 49 90

– – – Andra

Fri

—

9031 80

– Andra instrument, apparater och maskiner:

9031 80 20

– – För mätning eller kontroll av geometriska storheter

Fri

—

9031 80 80

– – Andra

Fri

—

9031 90 00

– Delar och tillbehör

Fri

—

9032

Instrument och apparater för automatisk reglering:

9032 10

– Termostater:

9032 10 20

– – Elektroniska

2,8

p/st

9032 10 80

– – Andra

2,1

p/st

9032 20 00

– Tryckregulatorer (pressostater)

Fri

p/st

– Andra instrument och apparater:

9032 81 00

– – Hydrauliska eller pneumatiska

Fri

—

9032 89 00

– – Andra

2,8

—

9032 90 00

– Delar och tillbehör

2,8

—

9033 00

Delar och tillbehör (inte nämnda eller inbegripna någon an
nanstans i detta kapitel) till maskiner, instrument och appara
ter enligt kapitel 90:

9033 00 10

– LED-moduler för bakgrundsbelysning, som utgör ljuskällor be

Fri

—

3,7

—

stående av en eller flera lysdioder och ett eller flera anslutnings
don och som är monterade på en tryckt krets eller på ett annat
liknande substrat, samt andra passiva komponenter, även kom
binerade med optiska komponenter eller skyddsdioder, vilka an
vänds som bakgrundsbelysning för LCD-bildskärmar
9033 00 90

– Andra
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KAPITEL 91
UR OCH DELAR TILL UR
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte
a) urglas och lod (klassificeras efter materialets beskaffenhet),
b) urkedjor (nr 7113 eller 7117, alltefter beskaffenheten),
c) delar med allmän användning enligt definition i anmärkning 2 till avdel
ning XV, av oädel metall (avdelning XV) samt motsvarande varor av plast
(kapitel 39) eller av ädel metall eller metall pläterad med ädel metall (i
allmänhet nr 7115); urfjädrar ska dock klassificeras som urdelar (nr 9114),
d) kulor till kullager (nr 7326 eller 8482, alltefter beskaffenheten),
e) artiklar enligt nr 8412, konstruerade för att arbeta utan gångsegment,
f) kullager (nr 8482),
g) artiklar enligt kapitel 85, ännu inte sammanfogade med varandra eller med
andra komponenter till urverk eller till artiklar som är lämpliga att använ
das uteslutande eller huvudsakligen som delar till urverk (kapitel 85).
2. Nr 9101 omfattar endast ur med boett som består helt av ädel metall eller
metall med plätering av ädel metall eller av dessa material i förening med
naturpärlor, odlade pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska
eller rekonstruerade) enligt nr 7101–7104. Ur med boett av oädel metall med
inläggningar av ädel metall klassificeras enligt nr 9102.
3. I detta kapitel förstås med fickursverk och verk till fick- eller armbandsur
urverk som regleras av balans och spiralfjäder, av kvartskristall eller av något
annat system som kan fastställa tidsintervaller och som visar tiden eller har ett
mekaniskt system till vilket en anordning för tidvisning kan kopplas. Sådana
urverk får ha en tjocklek av högst 12 mm och en bredd, längd eller diameter
av högst 50 mm.
4. Med de undantag som följer av anmärkning 1 ska verk och andra delar som är
lämpliga att användas såväl i ur som i andra artiklar (t.ex. precisionsinstru
ment) klassificeras enligt detta kapitel.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

9101

Armbandsur, fickur och liknande ur, inbegripet stoppur, med
boett av ädel metall eller av metall med plätering av ädel
metall:

– Armbandsur, elektriskt drivna, även med stoppursfunktion:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

4,5 MIN 0,3 €
p/st MAX 0,8 €
p/st

p/st

4,5 MIN 0,3 €
p/st MAX 0,8 €
p/st

p/st

4,5 MIN 0,3 €
p/st MAX 0,8 €
p/st

p/st

4,5 MIN 0,3 €
p/st MAX 0,8 €
p/st

p/st

4,5 MIN 0,3 €
p/st MAX 0,8 €
p/st

p/st

4,5 MIN 0,3 €
p/st MAX 0,8 €
p/st

p/st

4,5 MIN 0,3 €
p/st MAX 0,8 €
p/st

p/st

4,5 MIN 0,3 €
p/st MAX 0,8 €
p/st

p/st

4,5 MIN 0,3 €
p/st MAX 0,8 €
p/st

p/st

4,5 MIN 0,3 €
p/st MAX 0,8 €
p/st

p/st

4,5 MIN 0,3 €
p/st MAX 0,8 €
p/st

p/st

4,5 MIN 0,3 €
p/st MAX 0,8 €
p/st

p/st

4,5 MIN 0,3 €
p/st MAX 0,8 €
p/st

p/st

9101 11 00

9101 19 00

– – Med enbart mekanisk (analog) tidvisning

– – Andra

– Andra armbandsur, även med stoppursfunktion:

9101 21 00

9101 29 00

– – Med automatisk uppdragning

– – Andra

– Andra slag:

9101 91 00

9101 99 00

9102

– – Elektriskt drivna

– – Andra

Armbandsur, fickur och liknande ur, inbegripet stoppur, an
dra än sådana som omfattas av nr 9101:
– Armbandsur, elektriskt drivna, även med stoppursfunktion:

9102 11 00

9102 12 00

9102 19 00

– – Med enbart mekanisk (analog) tidvisning

– – Med enbart elektronoptisk (digital) tidvisning

– – Andra

– Andra armbandsur, även med stoppursfunktion:

9102 21 00

9102 29 00

– – Med automatisk uppdragning

– – Andra

– Andra slag:

9102 91 00

9102 99 00

– – Elektriskt drivna

– – Andra

9103

Vägg- och bordsur med fickursverk, med undantag av ur en
ligt nr 9104:

9103 10 00

– Elektriskt drivna

4,7

p/st

9103 90 00

– Andra

4,7

p/st

9104 00 00

Ur till instrumentbräden och liknande ur för fordon, luftfar
tyg, rymdfarkoster eller fartyg

3,7

p/st
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

9105

Andra ur:
– Väckarur:

9105 11 00

– – Elektriskt drivna

4,7

p/st

9105 19 00

– – Andra

3,7

p/st

– Väggur:

9105 21 00

– – Elektriskt drivna

4,7

p/st

9105 29 00

– – Andra

3,7

p/st

– Andra slag:

9105 91 00

– – Elektriskt drivna

4,7

p/st

9105 99 00

– – Andra

3,7

p/st

9106

Apparater för registrering av tid på dygnet samt apparater för
mätning, registrering eller annan indikering av tidsintervaller,
försedda med urverk eller synkronmotor (t.ex. tidkontrollur
och tidstämpelur):

9106 10 00

– Tidkontrollur; tidstämpelur

4,7

p/st

9106 90 00

– Andra slag

4,7

p/st

9107 00 00

Tidströmställare med urverk eller synkronmotor

4,7

p/st

9108

Verk till fick- eller armbandsur, kompletta och sammansatta:

4,7

p/st

– Elektriskt drivna:

9108 11 00

– – Med enbart mekanisk (analog) tidvisning eller apterade för

sådan tidvisning
9108 12 00

– – Med enbart elektronoptisk (digital) tidvisning

4,7

p/st

9108 19 00

– – Andra

4,7

p/st

9108 20 00

– Med automatisk uppdragning

5 MIN 0,17
€ p/st

p/st

5 MIN 0,17
€ p/st

p/st

9108 90 00

– Andra slag

9109

Andra urverk, kompletta och sammansatta:

9109 10 00

– Elektriskt drivna

4,7

p/st

9109 90 00

– Andra slag

4,7

p/st

9110

Kompletta urverk, inte sammansatta eller delvis sammansatta
(urverkssatser); ofullständiga urverk, sammansatta; råurverk:
– Till fick- eller armbandsur:
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

5 MIN 0,17 € p/st

p/st

9110 11

– – Kompletta verk, inte sammansatta eller delvis sammansatta

(urverkssatser):
9110 11 10

– – – Med balans och spiralfjäder

9110 11 90

– – – Andra

4,7

p/st

9110 12 00

– – Ofullständiga verk, sammansatta

3,7

—

9110 19 00

– – Råurverk

4,7

—

9110 90 00

– Andra slag

3,7

—

9111

Boetter till ur enligt nr 9101 eller 9102 samt delar till sådana:

9111 10 00

– Boetter av ädel metall eller av metall med plätering av ädel

0,5 € p/st MIN
2,7 MAX 4,6

p/st

0,5 € p/st MIN
2,7 MAX 4,6

p/st

0,5 € p/st MIN
2,7 MAX 4,6

p/st

0,5 € p/st MIN
2,7 MAX 4,6

— (1)

metall
9111 20 00
9111 80 00
9111 90 00

– Boetter av oädel metall, även förgyllda eller försilvrade

– Andra boetter

– Delar

9112

Urfoder och andra höljen till varor enligt detta kapitel samt
delar till sådana:

9112 20 00

– Höljen

2,7

p/st

9112 90 00

– Delar

2,7

—

9113

Urarmband och delar till urarmband:

9113 10

– Av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall:

9113 10 10

– – Av ädel metall

2,7

—

9113 10 90

– – Av metall med plätering av ädel metall

3,7

—

9113 20 00

– Av oädel metall, även förgyllda eller försilvrade

6

—

9113 90 00

– Andra

6

—

9114

Andra urdelar:

9114 10 00

– Fjädrar, inbegripet balansfjädrar

3,7

—

9114 30 00

– Urtavlor

2,7

—

9114 40 00

– Verkbottnar och bryggor

2,7

—

9114 90 00

– Andra

2,7

—

(1) Vid import till Europeiska unionen är den extra mängdenhet som tillämpas i tullhänseende p/st.

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 741
▼B
KAPITEL 92
MUSIKINSTRUMENT;

DELAR
OCH
MUSIKINSTRUMENT

TILLBEHÖR

TILL

Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte
a) delar med allmän användning enligt definition i anmärkning 2 till avdel
ning XV, av oädel metall (avdelning XV) samt motsvarande varor av plast
(kapitel 39),
b) mikrofoner, förstärkare, högtalare, hörlurar, strömställare, stroboskop och
andra instrument, apparater eller annan utrustning enligt kapitel 85 eller 90,
avsedda att användas tillsammans med instrument enligt detta kapitel men
inte hopbyggda med eller inneslutna i samma hölje som dessa,
c) leksaksinstrument och andra artiklar av leksakskaraktär (nr 9503),
d) borstar för rengöring av musikinstrument (nr 9603) eller enbens-, tvåbensoch trebensstativ och liknande artiklar (nr 9620),
e) föremål för samlingar samt antikviteter (nr 9705 och 9706).
2. Stråkar, trumstockar och liknande artiklar, som används vid spelning på mu
sikinstrument enligt nr 9202 eller 9206, som föreligger tillsammans med
sådana instrument till ett antal som är normalt för dessa och som är klart
avsedda att användas tillsammans med dessa instrument, ska klassificeras
enligt samma nummer som ifrågavarande instrument.
Kort, rondeller och rullar enligt nr 9209, som föreligger tillsammans med det
instrument för vilket de är avsedda, ska klassificeras som särskilda artiklar och
inte som delar till ifrågavarande instrument.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

9201

Pianon, inbegripet självspelande pianon; cembalor och andra
stränginstrument med klaviatur:

9201 10

– Pianon (andra pianon än flyglar och tafflar):

9201 10 10

– – Nya

4

p/st

9201 10 90

– – Begagnade

4

p/st

9201 20 00

– Flyglar

4

p/st

9201 90 00

– Andra slag

4

—

9202

Andra stränginstrument (t.ex. gitarrer, violiner och harpor):

9202 10

– Stråkinstrument:

9202 10 10

– – Violiner

3,2

p/st

9202 10 90

– – Andra

3,2

p/st

9202 90

– Andra slag:

9202 90 30

– – Gitarrer

3,2

p/st

9202 90 80

– – Andra

3,2

p/st
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

3,2

p/st

[9203]
[9204]
9205

Blåsinstrument (t.ex. piporglar med klaviatur, dragspel, klari
netter, trumpeter och säckpipor), andra än orkestrion och po
sitiv:

9205 10 00

– Bleckblåsinstrument

9205 90

– Andra:

9205 90 10

– – Dragspel och liknande instrument

3,7

p/st

9205 90 30

– – Munspel

3,7

p/st

9205 90 50

– – Piporglar med klaviatur; orgelharmonier och liknande klavia

3,2

—

turinstrument med metalltungor
9205 90 90

– – Andra

3,2

—

9206 00 00

Slaginstrument (t.ex. trummor, xylofoner, cymbaler, kastanjet
ter och maracas)

3,2

—

9207

Musikinstrument hos vilka ljudet framställs eller måste förs
tärkas på elektrisk väg (t.ex. orglar, gitarrer och dragspel):

9207 10

– Instrument med klaviatur, andra än dragspel:

9207 10 10

– – Orglar

3,2

p/st

9207 10 30

– – Digitalpianon

3,2

p/st

9207 10 50

– – Syntar

3,2

p/st

9207 10 80

– – Andra

3,2

—

9207 90

– Andra:

9207 90 10

– – Gitarrer

3,7

p/st

9207 90 90

– – Andra

3,7

—

9208

Speldosor, orkestrion, positiv, mekaniska sångfåglar, musikså
gar och andra musikinstrument, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans i detta kapitel; lockpipor o.d. av alla slag
för härmning av djurläten; visselpipor, signalhorn och andra
ljudsignalredskap som blåses med munnen:

9208 10 00

– Speldosor

2,7

—

9208 90 00

– Andra

3,2

—

9209

Delar (t.ex. mekanismer till speldosor) och tillbehör (t.ex. kort,
rondeller och rullar till mekaniska instrument) till musik
instrument; metronomer, stämgafflar och stämpipor av alla
slag:

9209 30 00

– Strängar till musikinstrument

2,7

—

2,7

—

– Andra slag:

9209 91 00

– – Delar och tillbehör till pianon
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

9209 92 00

– – Delar och tillbehör till musikinstrument enligt nr 9202

2,7

—

9209 94 00

– – Delar och tillbehör till musikinstrument enligt nr 9207

2,7

—

9209 99

– – Andra delar och tillbehör:

9209 99 20

– – – Till musikinstrument enligt nr 9205

2,7

—

– – – Andra:

9209 99 40

– – – – Metronomer, stämgafflar och stämpipor

3,2

—

9209 99 50

– – – – Mekanismer till speldosor

1,7

—

9209 99 70

– – – – Andra

2,7

—
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AVDELNING XIX
VAPEN OCH AMMUNITION; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL VAPEN
OCH AMMUNITION
KAPITEL 93
VAPEN OCH AMMUNITION; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL VAPEN
OCH AMMUNITION
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte
a) varor enligt kapitel 36 (t.ex. tändhattar, sprängkapslar och signalraketer),
b) delar med allmän användning enligt definition i anmärkning 2 till avdel
ning XV, av oädel metall (avdelning XV) samt motsvarande varor av plast
(kapitel 39),
c) pansrade stridsfordon (nr 8710),
d) kikarsikten och andra optiska artiklar som är lämpliga att användas till
vapen, med undantag av sådana som är monterade på eldvapen eller fö
religger tillsammans med de eldvapen på vilka de är avsedda att monteras
(kapitel 90),
e) pilbågar och pilar till pilbågar, fäktvapen för sportändamål samt leksaks
vapen (kapitel 95),
f) föremål för samlingar samt antikviteter (nr 9705 och 9706).
2. Med delar till sådana artiklar i nr 9306 avses inte radio- eller radarapparater
enligt nr 8526.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

p/st

Fri

p/st

9301

Vapen för militärt bruk, andra än revolvrar, pistoler samt
vapen enligt nr 9307:

9301 10 00

– Artillerivapen (t.ex. kanoner, haubitsar och mörsare)

9301 20 00

– Utskjutningsramper för raketer; eldkastare; granatkastare;

torpedtuber och liknande avfyrningsanordningar

9301 90 00

– Andra

Fri

p/st

9302 00 00

Revolvrar och pistoler, andra än sådana som omfattas av nr
9303 eller 9304

2,7

p/st

3,2

p/st

9303

Andra eldvapen och liknande artiklar som verkar genom för
bränning av en explosiv laddning (t.ex. jaktgevär, mynnings
laddade eldvapen, signalpistoler och liknande artiklar för en
bart ljussignalering, pistoler och revolvrar för lös ammunition,
slaktapparater och linkastningsapparater):

9303 10 00

– Mynningsladdare
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

9303 20

– Andra hagelgevär för sportskytte, jakt eller målskjutning,

inbegripet kombinerade kul- och hagelgevär:
9303 20 10

– – Enkelpipigt, slätborrat

3,2

p/st

9303 20 95

– – Andra

3,2

p/st

9303 30 00

– Andra kulgevär för sportskytte, jakt eller målskjutning

3,2

p/st

9303 90 00

– Andra slag

3,2

p/st

9304 00 00

Andra vapen (t.ex. fjäder-, luft- eller gasdrivna gevär och pi
stoler samt batonger), med undantag av vapen enligt nr 9307

3,2

p/st

9305

Delar och tillbehör till artiklar enligt nr 9301–9304:

9305 10 00

– Till revolvrar och pistoler

3,2

—

9305 20 00

– Till hagel- eller kulgevär enligt nr 9303

2,7

—

– Andra slag:

9305 91 00

– – Till vapen för militärt bruk enligt nr 9301

Fri

—

9305 99 00

– – Andra

2,7

—

9306

Bomber, granater, torpeder, minor, robotprojektiler och lik
nande krigsammunition samt delar till sådan ammunition; an
nan ammunition (t.ex. patroner) och andra projektiler samt
delar till sådana artiklar, inbegripet hagel och förladdningar:
– Hagelpatroner samt delar till hagelpatroner; projektiler till

luftpistoler och luftgevär:
9306 21 00

– – Patroner

2,7

1 000 p/st

9306 29 00

– – Andra

2,7

—

9306 30

– Andra patroner samt delar till sådana patroner:

9306 30 10

– – För revolvrar och pistoler enligt nr 9302 och för maskinpistoler

2,7

—

enligt nr 9301
– – Andra:

9306 30 30

– – – För militärt bruk

1,7

—

9306 30 90

– – – Andra

2,7

—

9306 90

– Andra slag:

9306 90 10

– – För militärt bruk

1,7

—

9306 90 90

– – Andra

2,7

—

9307 00 00

Värjor, sablar, bajonetter, lansar och liknande vapen samt
delar till sådana vapen, även slidor och baljor till sådana va
pen

1,7

—
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AVDELNING XX
DIVERSE VAROR
KAPITEL 94
MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RESÅRBOTTNAR TILL
SÄNGAR,
KUDDAR
OCH
LIKNANDE
STOPPADE
INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMATUR OCH ANDRA
BELYSNINGSARTIKLAR, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA
NÅGON ANNANSTANS; LJUSSKYLTAR, NAMNPLÅTAR MED
BELYSNING O.D.; MONTERADE ELLER MONTERINGSFÄRDIGA
BYGGNADER
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte
a) madrasser, dynor och kuddar, avsedda att fyllas med luft eller vatten,
enligt kapitel 39, 40 eller 63,
b) speglar som är avsedda att placeras på golvet eller marken (t.ex. stora
svängbara toalettspeglar), enligt nr 7009,
c) artiklar enligt kapitel 71,
d) delar med allmän användning enligt definition i anmärkning 2 till avdel
ning XV, av oädel metall (avdelning XV) och motsvarande varor av plast
(kapitel 39) samt kassaskåp enligt nr 8303,
e) möbler som är speciellt konstruerade för att utgöra delar till kyl- eller
frysutrustning enligt nr 8418; möbler som är speciellt konstruerade för
symaskiner (nr 8452),
f) lampor och andra belysningsartiklar enligt kapitel 85,
g) möbler som är speciellt konstruerade för att utgöra delar till apparater
enligt nr 8518 (nr 8518), enligt nr 8519 eller 8521 (nr 8522) eller enligt
nr 8525–8528 (nr 8529),
h) artiklar enligt nr 8714,
ij) tandläkarstolar med inbyggd tandläkarutrustning enligt nr 9018 samt spott
koppar till tandläkarstolar (nr 9018),
k) artiklar enligt kapitel 91 (t.ex. ur och urfoder),
l) leksaksmöbler samt belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, av
leksakskaraktär (nr 9503), biljardbord och andra möbler som är speciellt
konstruerade för spel (nr 9504), möbler för trollerikonster samt dekoratio
ner (andra än elektriska girlander), såsom s.k. kulörta lyktor (nr 9505),
m) enbens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar (nr 9620).
2. De artiklar (andra än delar) som är nämnda i nr 9401–9403 ska klassificeras
enligt dessa nummer endast om de är avsedda att placeras på golvet eller
marken.
Följande artiklar ska dock klassificeras enligt ovannämnda nummer även om
de är avsedda att hängas upp, att fästas på vägg eller att ställas på varandra:
a) Skåp, bokhyllor, andra möbler med hyllor (inbegripet enskilda hyllor som
föreligger tillsammans med stöd för att fästas på en vägg) samt möbler
bestående av flera sammanhörande enheter;
b) Sittmöbler och sängar.

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 747
▼B
3. A) Med delar till artiklar omnämnda i nr 9401–9403 avses inte skivor eller
plattor (även tillskurna men inte förenade med andra delar) av glas (in
begripet speglar), marmor eller annan sten eller av något annat material
som är omnämnt i kapitel 68 eller 69.
B) Varor som är omnämnda i nr 9404, särskilt föreliggande, ska inte klas
sificeras enligt nr 9401, 9402 eller 9403 som delar till de varor som avses
där.
4. Med monterade eller monteringsfärdiga byggnader i nr 9406 förstås bygg
nader som färdigställts i fabrik eller som består av byggnadselement som
föreligger tillsammans och ska hopmonteras på byggplatsen, såsom bostad
shus, arbetsbodar, kontor, skolor, butiker, skjul, garage och liknande bygg
nader.
Kompletterande anmärkning
1. Vid tillämpning av nummer 9404 ska uttrycket ”stoppning eller inlägg av
vilket material som helst” omfatta material av vilken tjocklek som helst.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

9401

Sittmöbler (andra än sådana som omfattas av nr 9402), även
bäddbara, samt delar till sittmöbler:

9401 10 00

– Sittmöbler av sådana slag som används till luftfartyg

Fri

—

9401 20 00

– Sittmöbler av sådana slag som används till motorfordon

3,7

—

9401 30 00

– Höj- och sänkbara snurrstolar

Fri

—

9401 40 00

– Bäddbara sittmöbler, andra än trädgårdsmöbler och cam

Fri

—

pingmöbler
– Sittmöbler av rotting, vide, bambu eller liknande material:

9401 52 00

– – Av bambu

5,6

—

9401 53 00

– – Av rotting

5,6

—

9401 59 00

– – Andra

5,6

—

– Andra sittmöbler, med trästomme:

9401 61 00

– – Med stoppning

Fri

—

9401 69 00

– – Andra

Fri

—

– Andra sittmöbler, med metallstomme:

9401 71 00

– – Med stoppning

Fri

—

9401 79 00

– – Andra

Fri

—

9401 80 00

– Andra sittmöbler

Fri

—

9401 90

– Delar:

9401 90 10

– – Till sittmöbler av sådana slag som används till luftfartyg

1,7

—

– – Andra:

9401 90 30

– – – Av trä

2,7

—

9401 90 80

– – – Andra

2,7

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

Fri

—

9402

Möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk
(t.ex. operations- eller undersökningsbord, sjukhussängar med
mekaniska anordningar, tandläkarstolar); frisörstolar och lik
nande stolar som kan både vridas, lutas bakåt och höjas; delar
till i detta nummer nämnda artiklar:

9402 10 00

– Tandläkarstolar, frisörstolar och liknande stolar; delar till

sådana stolar
9402 90 00

– Andra slag

9403

Andra möbler samt delar till sådana möbler:

9403 10

– Kontorsmöbler av metall:
– – Med en höjd av högst 80 cm:

9403 10 51

– – – Skrivbord

Fri

—

9403 10 58

– – – Andra

Fri

—

– – Med en höjd av mer än 80 cm:

9403 10 91

– – – Skåp med dörrar eller jalusier o.d.

Fri

—

9403 10 93

– – – Skåp för kortregister och dokument

Fri

—

9403 10 98

– – – Andra

Fri

—

9403 20

– Andra möbler av metall:

9403 20 20

– – Sängar

Fri

—

9403 20 80

– – Andra

Fri

—

9403 30

– Kontorsmöbler av trä:
– – Med en höjd av högst 80 cm:

9403 30 11

– – – Skrivbord

Fri

—

9403 30 19

– – – Andra

Fri

—

Fri

—

Fri

—

– – Med en höjd av mer än 80 cm:

9403 30 91

– – – Skåp med dörrar eller jalusier; skåp för kortregister och do

kument
9403 30 99

– – – Andra

9403 40

– Köksmöbler av trä:

9403 40 10

– – Köksinredningar

2,7

—

9403 40 90

– – Andra

2,7

—

9403 50 00

– Sovrumsmöbler av trä

Fri

—

9403 60

– Andra möbler av trä:

9403 60 10

– – Trämöbler för matrum eller vardagsrum

Fri

—

9403 60 30

– – Trämöbler för butiker

Fri

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

9403 60 90

– – Andra

Fri

—

9403 70 00

– Möbler av plast

Fri

—

– Möbler av annat material, inbegripet rotting, vide, bambu

eller liknande material:
9403 82 00

– – Av bambu

5,6

—

9403 83 00

– – Av rotting

5,6

—

9403 89 00

– – Andra

5,6

—

9403 90

– Delar:

9403 90 10

– – Av metall

2,7

—

9403 90 30

– – Av trä

2,7

—

9403 90 90

– – Av annat material

2,7

—

9404

Resårbottnar till sängar; sängkläder och liknande inrednings
artiklar (t.ex. madrasser, sängtäcken, kuddar och puffar) för
sedda med resårer, stoppning eller inlägg av vilket material
som helst eller tillverkade av poröst gummi eller porös plast,
med eller utan överdrag:

9404 10 00

– Resårbottnar till sängar

3,7

—

– Madrasser:

9404 21

– – Av poröst gummi eller porös plast, med eller utan över

drag:
9404 21 10

– – – Av poröst gummi

3,7

—

9404 21 90

– – – Av porös plast

3,7

—

9404 29

– – Av annat material:

9404 29 10

– – – Med resårer

3,7

—

9404 29 90

– – – Andra

3,7

—

9404 30 00

– Sovsäckar

3,7

p/st

9404 90

– Andra slag:

9404 90 10

– – Fyllda med dun eller fjäder

3,7

—

9404 90 90

– – Andra

3,7

—

9405

Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar (inbegripet
strålkastare) samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med be
lysning, o.d. med fast, varaktigt monterad ljuskälla samt delar
till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna någon an
nanstans:

9405 10

– Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor, med

undantag av sådana för belysning utomhus av öppna platser
eller trafikleder:
– – Av plast eller av keramiskt material:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

9405 10 21

– – – Av plast, för glödlampor

4,7

—

9405 10 40

– – – Andra

4,7

—

9405 10 50

– – Av glas

3,7

—

– – Av annat material:

9405 10 91

– – – För glödlampor

2,7

—

9405 10 98

– – – Andra

2,7

—

9405 20

– Elektriska bords-, skrivbords-, säng- eller golvlampor:
– – Av plast eller av keramiskt material:

9405 20 11

– – – Av plast, för glödlampor

4,7

—

9405 20 40

– – – Andra

4,7

—

9405 20 50

– – Av glas

3,7

—

– – Av annat material:

9405 20 91

– – – För glödlampor

2,7

—

9405 20 99

– – – Andra

2,7

—

9405 30 00

– Julgransbelysningar

3,7

—

9405 40

– Annan elektrisk belysningsarmatur och andra elektriska be

3,7

—

lysningsartiklar:
9405 40 10

– – Strålkastare
– – Andra:
– – – Av plast:

9405 40 31

– – – – För glödlampor

4,7

—

9405 40 35

– – – – För lysrör

4,7

—

9405 40 39

– – – – Andra

4,7

—

– – – Av annat material:

9405 40 91

– – – – För glödlampor

2,7

—

9405 40 95

– – – – För lysrör

2,7

—

9405 40 99

– – – – Andra

2,7

—

9405 50 00

– Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, icke elekt

2,7

—

4,7

—

riska
9405 60

– Ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d.:

9405 60 20

– – Av plast
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

2,7

—

9405 60 80

– – Av annat material
– Delar:

9405 91

– – Av glas:

9405 91 10

– – – Delar till belysningsartiklar (med undantag av strålkastare)

5,7

—

9405 91 90

– – – Andra

3,7

—

9405 92 00

– – Av plast

4,7

—

9405 99 00

– – Av annat material

2,7

—

9406

Monterade eller monteringsfärdiga byggnader:

9406 10 00

– Av trä

2,7

—

9406 90

– Andra:

9406 90 10

– – ”Mobile homes”

2,7

—

– – Andra:
– – – Av järn eller stål:

9406 90 31

– – – – Växthus

2,7

—

9406 90 38

– – – – Andra

2,7

—

9406 90 90

– – – Av annat material

2,7

—
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KAPITEL 95
LEKSAKER, SPEL OCH SPORTARTIKLAR; DELAR TILL SÅDANA
ARTIKLAR
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte
a) ljus (nr 3406),
b) fyrverkeripjäser och andra pyrotekniska artiklar enligt nr 3604,
c) garn (inbegripet monofilament), linor, gut o.d. för fiske, i avpassade läng
der men inte monterade till fiskrevar, enligt kapitel 39, nr 4206 eller
avdelning XI,
d) väskor för sportutrustning samt liknande artiklar enligt nr 4202, 4303 eller
4304,
e) maskeraddräkter o.d. av textilvara, enligt kapitel 61 eller 62; sport- och
idrottsdräkter och specialkläder av textilvara, enligt kapitel 61 eller 62,
även sådana som innehåller komponenter såsom kuddar eller stoppning
som vid behov ger skydd i armbågs-, knä- eller ljumskområdena (t.ex.
fäktningskläder eller fotbollsmålvaktströjor),
f) flaggor och flaggställ av textilvara samt segel för båtar, segelbrädor, eller
fordon, enligt kapitel 63,
g) skodon för sport eller idrott (andra än skodon med fastsatta skridskor eller
rullskridskor) enligt kapitel 64 samt huvudbonader för sport eller idrott,
enligt kapitel 65,
h) promenadkäppar, piskor, ridspön o.d. (nr 6602) samt delar till sådana
artiklar (nr 6603),
ij) omonterade konstgjorda ögon av glas för dockor eller andra leksaker,
enligt nr 7018,
k) delar med allmän användning enligt definition i anmärkning 2 till avdel
ning XV, av oädel metall (avdelning XV) samt motsvarande varor av plast
(kapitel 39),
l) ringklockor, bjällror, gonggonger o.d. enligt nr 8306,
m) vätskepumpar (nr 8413), maskiner och apparater för filtrering och rening
av vätskor eller gaser (nr 8421), elektriska motorer (nr 8501), elektriska
transformatorer (nr 8504), skivor, band, icke-flyktiga halvledarminnen,
smartkort och andra medier för inspelning av ljud eller av andra fenomen,
även inspelade (nr 8523), apparater för radiostyrning (nr 8526) eller tråd
lösa anordningar med infrarött ljus för fjärrkontroll (nr 8543),
n) sportfordon (andra än bobbar och andra sportkälkar) enligt avdelning
XVII,
o) tvåhjuliga barncyklar (nr 8712),
p) sportbåtar, såsom kanoter och kapproddbåtar (kapitel 89) samt redskap för
framdrivning av dessa (kapitel 44 för sådana artiklar som är gjorda av trä),
q) skyddsglasögon för sport och utomhusspel (nr 9004),
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r) lockpipor och visselpipor (nr 9208),
s) vapen och andra artiklar enligt kapitel 93,
t) elektriska girlander av alla slag (nr 9405),
u) enbens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar (nr 9620),
v) racketsträngar samt tält och andra campingartiklar samt handskar, halv
handskar och vantar (klassificeras efter materialets beskaffenhet),
w) bords-, köks- och toalettartiklar, mattor och annan golvbeläggning av
textilmaterial, kläder, säng- och bordslinne, toalett- och kökshanddukar
och liknande artiklar med nyttofunktion (klassificeras efter materialets
beskaffenhet).
2. Detta kapitel omfattar också artiklar i vilka naturpärlor eller odlade pärlor,
ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade), ädel
metall eller metall med plätering av ädel metall ingår endast som mindre
väsentlig beståndsdel.
3. Om inte annat följer av anmärkning 1 ovan ska delar och tillbehör som är
lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till artiklar enligt detta
kapitel klassificeras enligt samma nummer som dessa artiklar.
4. Om inte annat följer av anmärkning 1 ovan, ska nr 9503 tillämpas även för
sådana artiklar enligt det numret som kombinerats med en eller flera artiklar
som inte kan anses utgöra satser enligt villkoren i regel 3 b i de allmänna
bestämmelserna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen och som om de
förelåg separat skulle klassificeras enligt andra nummer, under förutsättning
att artiklarna är förpackade tillsammans för försäljning i detaljhandeln och att
kombinationerna har huvudsaklig karaktär av leksaker.
5. Nr 9503 omfattar inte varor som på grund av sin konstruktion, sina former
eller materialets beskaffenhet är igenkännliga som avsedda uteslutande för
djur, t.ex. leksaker för sällskapsdjur (klassificeras enligt sina respektive num
mer).
Anmärkning till undernummer
1. Nr 9504 50 omfattar
a) videospelskonsoler där bilden reproduceras på en televisionsmottagare,
monitor eller annan extern bildskärm eller yta,
b) videospelmaskiner med en inbyggd bildskärm, även bärbara.
Detta nummer omfattar inte videospelskonsoler eller videospelmaskiner som
drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel (nr
9504 30).
Kompletterande anmärkning
1. Undernummer 9505 10 omfattar följande:
a) Artiklar som allmänt erkänns som traditionella julprydnader och uteslu
tande tillverkas och utformas som julprydnader.

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 754
▼B
Dessa är
1) artiklar förknippade med Jesu födelse (dvs. artiklar för den traditio
nella julkrubban), såsom figurer och djur till julkrubban, Betlehem
stjärnor, de tre vise männen och julkrubbor,
2) artiklar som erkänns som julprydnader med hänsyn till lång nationell
tradition, såsom
— konstgjorda julgranar,
— julstrumpor,
— konstgjorda ”julstockar” (yule log),
— smällkarameller,
— jultomtar med eller utan släde,
— julänglar.
Undernumret omfattar inte vinterartiklar som är lämpade för en mer
generell användning som prydnadsartiklar under vintersäsongen eftersom
de på grund av sina objektiva egenskaper inte uteslutande används som
julprydnader utan i huvudsak som prydnadsartiklar på vintern, såsom
isbitar, snökristaller, stjärnor, renar, rödhakar, snögubbar och andra vin
terbilder, oberoende av om färger eller dräkter osv. har anknytning till jul
eller inte.
b) Prydnadsartiklar för julgranar.
Dessa är artiklar som är utformade för att hängas i en julgran (dvs. lätta
artiklar, vanligen av icke-varaktigt material, som är utformade för att
dekorera en julgran). Artiklarna måste ha anknytning till jul.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

Fri

—

[9501]
[9502]
9503 00

Trehjuliga leksakscyklar, sparkcyklar, trampbilar och lik
nande leksaksfordon med hjul; dockvagnar; dockor; andra
leksaker; skalenliga modeller och liknande modeller för för
ströelse, mekaniska eller icke mekaniska; pussel av alla slag:

9503 00 10

– Trehjuliga leksakscyklar, sparkcyklar, trampbilar och liknande

leksaksfordon med hjul; dockvagnar
– Dockor föreställande människor och delar och tillbehör:

9503 00 21

– – Dockor

4,7

—

9503 00 29

– – Delar och tillbehör

Fri

—

9503 00 30

– Elektriska tåg till modelljärnvägar samt räls, signaler och andra

Fri

—

tillbehör till sådana järnvägar; skalenliga modeller i satser för
sammansättning
– Andra byggsatser och byggleksaker:

9503 00 35

– – Av plast

4,7

—

9503 00 39

– – Av annat material

Fri

—

– Leksaker som föreställer djur eller andra icke mänskliga varelser:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

9503 00 41

– – Stoppade

4,7

—

9503 00 49

– – Andra

Fri

—

9503 00 55

– Musikinstrument o.d. av leksakskaraktär

Fri

—

– Pussel:

9503 00 61

– – Av trä

Fri

—

9503 00 69

– – Av annat material

4,7

—

9503 00 70

– Andra leksaker i form av satser eller hela utrustningar

4,7

—

– Andra leksaker och modeller, försedda med motor:

9503 00 75

– – Av plast

4,7

—

9503 00 79

– – Av annat material

Fri

—

– Andra slag:

9503 00 81

– – Leksaksvapen

Fri

—

9503 00 85

– – Formgjutna miniatyrmodeller av metall

4,7

—

9503 00 87

– – Bärbar, interaktiv, elektronisk pedagogisk utrustning främst ut

Fri

—

formad för barn
– – Andra:

9503 00 95

– – – Av plast

4,7

—

9503 00 99

– – – Andra

Fri

—

9504

Videospelskonsoler och videospelmaskiner, artiklar för säll
skapsspel, inbegripet spelapparater för spelhallar, nöjesfält
e.d., biljardbord och bord för kasinon samt automatiska kä
gelresare för bowlinghallar:

9504 20 00

– Artiklar och tillbehör för biljardspel av alla slag

Fri

—

9504 30

– Andra spel, drivna med mynt, sedlar, bankkort, polletter

eller andra betalningsmedel, med undantag av automatisk
utrustning för bowlinghallar:
9504 30 10

– – Spelapparater med bildskärm

Fri

p/st

9504 30 20

– – Andra spel

Fri

p/st

9504 30 90

– – Delar

Fri

—

9504 40 00

– Spelkort

2,7

—

9504 50 00

– Videospelskonsoler och videospelmaskiner, andra än sådana

Fri

—

enligt nr 9504 30
9504 90

– Andra slag:

9504 90 10

– – Satser av elektriska racerbilar som har karaktär av tävlingsspel

Fri

—

9504 90 80

– – Andra

Fri

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

9505

Prydnadsartiklar för högtider, karnevalsartiklar och liknande
artiklar, inbegripet trolleri- och skämtartiklar:

9505 10

– Julprydnader:

9505 10 10

– – Av glas

Fri

—

9505 10 90

– – Av annat material

2,7

—

9505 90 00

– Andra slag

2,7

—

9506

Redskap och annan utrustning för kroppsövningar, gymnastik,
idrott, annan sport (inbegripet bordtennis), utomhusspel eller
utomhuslek, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i
detta kapitel; simbassänger och plaskdammar:

3,7

pa

– Snöskidor samt utrustning för skidåkning på snö:

9506 11

– – Skidor:

9506 11 10

– – – Längdskidor
– – – Utförsåkningsskidor:

9506 11 21

– – – – Monoskidor och snowboardar

3,7

p/st

9506 11 29

– – – – Andra

3,7

pa

9506 11 80

– – – Andra skidor

3,7

pa

9506 12 00

– – Skidbindningar

3,7

—

9506 19 00

– – Annan utrustning

2,7

—

– Vattenskidor, surfingbrädor, segelbrädor och annan utrust

ning för vattensport:
9506 21 00

– – Segelbrädor

2,7

—

9506 29 00

– – Andra

2,7

—

– Golfklubbor och annan golfutrustning:

9506 31 00

– – Kompletta klubbor

2,7

p/st

9506 32 00

– – Bollar

2,7

p/st

9506 39

– – Annan golfutrustning:

9506 39 10

– – – Delar till golfklubbor

2,7

—

9506 39 90

– – – Andra

2,7

—

9506 40 00

– Bordtennisutrustning

2,7

—

– Tennisracketar, badmintonracketar och liknande racketar,

även osträngade:
9506 51 00

– – Tennisracketar, även osträngade

4,7

—

9506 59 00

– – Andra

2,7

—

2,7

—

– Bollar och klot, andra än golfbollar och bordtennisbollar:

9506 61 00

– – Tennisbollar
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

2,7

—

9506 62 00

– – Uppblåsbara bollar

9506 69

– – Andra:

9506 69 10

– – – Cricket- och polobollar

Fri

—

9506 69 90

– – – Andra

2,7

—

9506 70

– Skridskor och rullskridskor, inbegripet skridskokängor med

fastsatta skridskor eller rullskridskor:
9506 70 10

– – Skridskor

Fri

pa

9506 70 30

– – Rullskridskor

2,7

pa

9506 70 90

– – Delar och tillbehör

2,7

—

– Andra slag:

9506 91

– – Redskap och utrustning för kroppsövningar, gymnastik el

ler idrott:
9506 91 10

– – – Träningsredskap med inställningsbara system för belastning

2,7

—

9506 91 90

– – – Andra

2,7

—

9506 99

– – Andra:

9506 99 10

– – – Cricket- och poloutrustning, annan än bollar

Fri

—

9506 99 90

– – – Andra

2,7

—

9507

Spön, fiskkrokar och andra redskap för fiske med rev; land
ningshåvar, fjärilshåvar och liknande håvar; lockfåglar (andra
än sådana som omfattas av nr 9208 eller 9705) och liknande
artiklar för jakt:

9507 10 00

– Spön

3,7

—

9507 20

– Fiskkrokar, även med tafs:

9507 20 10

– – Fiskkrokar utan tafs

1,7

—

9507 20 90

– – Andra

3,7

—

9507 30 00

– Spinn- och flugrullar

3,7

—

9507 90 00

– Andra slag

3,7

—

9508

Karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning för nö
jesfält e.d.; ambulerande cirkusar, ambulerande menagerier;
ambulerande teatrar:

9508 10 00

– Ambulerande cirkusar och ambulerande menagerier

1,7

—

9508 90 00

– Andra

1,7

—
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KAPITEL 96
DIVERSE ARTIKLAR
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte
a) pennor utgörande skönhets- eller kroppsvårdsmedel (kapitel 33),
b) artiklar enligt kapitel 66 (t.ex. delar till paraplyer eller promenadkäppar),
c) bijouterivaror enligt nr 7117,
d) delar med allmän användning enligt definition i anmärkning 2 till avdel
ning XV, av oädel metall (avdelning XV) samt motsvarande varor av plast
(kapitel 39),
e) knivar och andra artiklar enligt kapitel 82 med skaft eller andra delar av
material som avses i nr 9601 eller 9602; nr 9601 och 9602 tillämpas dock
för särskilt föreliggande skaft och andra delar till sådana artiklar,
f) artiklar enligt kapitel 90, t.ex. glasögonbågar (nr 9003), dragstift (nr 9017)
samt borstar som är specialgjorda för tandläkarbruk eller för medicinskt,
kirurgiskt eller veterinärt bruk (nr 9018),
g) artiklar enligt kapitel 91 (t.ex. urfoder),
h) musikinstrument samt delar och tillbehör till musikinstrument (kapitel 92),
ij) artiklar enligt kapitel 93 (vapen och delar till vapen),
k) artiklar enligt kapitel 94 (t.ex. möbler, belysningsarmatur och andra be
lysningsartiklar),
l) artiklar enligt kapitel 95 (leksaker, spel och sportartiklar),
m) konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter (kapitel 97).
2. Med vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial i nr 9602 förstås
a) hårda frön, fruktkärnor, skal och nötter samt liknande vegetabiliska mate
rial av sådana slag som används för snidning (t.ex. stennöt och fruktkärnor
av dumpalmen),
b) bärnsten, sjöskum, rekonstruerad bärnsten och rekonstruerat sjöskum samt
gagat och mineraliska ersättningsmaterial för gagat.
3. Med bindlar för borsttillverkning i nr 9603 avses endast oinfattade knippen av
djurhår, vegetabiliska fibrer eller andra material, som är färdiga att utan isär
tagning sättas in i kvastar, borstar eller penslar eller som endast behöver en
kompletterande mindre bearbetning, såsom avjämning av topparna, för att
göra dem färdiga för sådan insättning.
4. Numren i detta kapitel ska, med undantag av nr 9601–9606 samt 9615, till
lämpas för varor av i numren nämnda slag, även om varorna helt eller delvis
består av ädel metall, metall med plätering av ädel metall, naturpärlor eller
odlade pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekon
struerade). Nr 9601–9606 samt 9615 ska dock tillämpas för varor i vilka
pärlor, ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruera
de), ädel metall eller metall med plätering av ädel metall ingår endast som
mindre väsentlig beståndsdel.
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Kompletterande anmärkning
1. Undernr 9619 00 71 till 9619 00 89 omfattar varor gjorda av pappersmassa,
papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer.
Dessa undernummer omfattar även sammansatta varor som är gjorda av
följande material:
a) Ett inre lager (t.ex. av bondad duk) som ska avleda vätska från använda
rens hud för att förebygga lokal irritation.
b) En absorberande kärna som samlar och lagrar vätskan till dess att varan
kan slängas.
c) Ett yttre lager (t.ex. av plast) som förebygger läckage av vätskan från den
absorberande kärnan.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

9601

Elfenben, ben, sköldpadd, horn, korall, pärlemor och andra
animaliska snidningsmaterial, bearbetade, samt varor av dessa
material (inbegripet varor erhållna genom gjutning):

9601 10 00

– Bearbetat elfenben och varor av elfenben

2,7

—

9601 90 00

– Andra slag

Fri

—

9602 00 00

Vegetabiliska eller mineraliska snidningsmaterial, bearbetade,
samt varor av dessa material; varor gjutna eller genom snid
ning eller på annat sätt formade av vax, stearin, naturliga
gummiarter eller naturliga hartser eller av modelleringspastor
samt andra gjutna eller genom snidning eller på annat sätt
formade varor, inte nämnda eller inbegripna någon annan
stans; bearbetat icke härdat gelatin (med undantag av gelatin
enligt nr 3503) samt varor av icke härdat gelatin

2,2

—

3,7

p/st

3,7

p/st

9603

Kvastar, viskor, borstar (inbegripet borstar som utgör delar
till maskiner, apparater eller fordon), penslar, mekaniska
mattsopare utan motor samt moppar och dammvippor; bind
lar för borsttillverkning; målningsdynor och målningsrullar;
avtorkare o.d. av gummi eller annat mjukt material:

9603 10 00

– Kvastar, borstar och viskor av endast hopbundna kvistar

eller annat vegetabiliskt material, med eller utan skaft

– Tandborstar, rakborstar, hårborstar, nagelborstar, ögon

fransborstar och andra toalettborstar för personligt bruk,
inbegripet borstar som utgör delar till apparater:

9603 21 00

– – Tandborstar inbegripet borstar för lösgommar

9603 29

– – Andra:

9603 29 30

– – – Hårborstar

3,7

p/st

9603 29 80

– – – Andra

3,7

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

9603 30

– Konstnärspenslar och skrivpenslar samt liknande penslar för

kosmetiskt ändamål:
9603 30 10

– – Konstnärspenslar och skrivpenslar

3,7

p/st

9603 30 90

– – Penslar för kosmetiskt bruk

3,7

p/st

9603 40

– Målarborstar och målarpenslar (andra än penslar enligt nr

9603 30); målningsdynor och målningsrullar:
9603 40 10

– – Målarborstar och målarpenslar

3,7

p/st

9603 40 90

– – Målningsdynor och målningsrullar

3,7

p/st

9603 50 00

– Andra borstar, utgörande delar till maskiner, apparater eller

2,7

—

2,7

p/st

3,7

—

fordon
9603 90

– Andra slag:

9603 90 10

– – Mekaniska mattsopare utan motor
– – Andra:

9603 90 91

– – – Borstar för gatsopning, borstar för hushållsbruk, inbegripet

skoborstar och klädborstar; borstar för ryktning och trimming
av djur
9603 90 99

– – – Andra

3,7

—

9604 00 00

Handsiktar och handsåll

3,7

—

9605 00 00

Reseetuier med artiklar för toalettändamål, för sömnad eller
för rengöring av skor eller kläder

3,7

—

3,7

—

9606

Knappar samt knappformar och andra delar till knappar;
knappämnen:

9606 10 00

– Tryckknappar och delar till tryckknappar
– Andra knappar:

9606 21 00

– – Av plast, inte överdragna med textilmaterial

3,7

—

9606 22 00

– – Av oädel metall, inte överdragna med textilmaterial

3,7

—

9606 29 00

– – Andra

3,7

—

9606 30 00

– Knappformar och andra delar till knappar; knappämnen

2,7

—

9607

Blixtlås och delar till blixtlås:
– Blixtlås:

9607 11 00

– – Med krampor av oädel metall

6,7

m

9607 19 00

– – Andra

7,7

m

9607 20

– Delar:

9607 20 10

– – Av oädel metall, inbegripet smala band med metallkrampor

6,7

—

9607 20 90

– – Andra

7,7

—
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

3,7

p/st

9608

Kulpennor; pennor med filtspets eller annan porös spets; re
servoarpennor och liknande pennor; pennor för duplicering;
stiftpennor; pennskaft, pennförlängare o.d.; delar (inbegripet
hylsor och hållare) till artiklar enligt detta nummer, andra än
sådana som omfattas av nr 9609:

9608 10

– Kulpennor:

9608 10 10

– – Med flytande bläck
– – Andra:

9608 10 92

– – – Med utbytbar patron

3,7

p/st

9608 10 99

– – – Andra

3,7

p/st

9608 20 00

– Pennor med filtspets eller annan porös spets

3,7

p/st

9608 30 00

– Reservoarpennor och liknande pennor

3,7

p/st

9608 40 00

– Stiftpennor

3,7

p/st

9608 50 00

– Satser av artiklar enligt två eller flera av de föregående

3,7

—

2,7

p/st

nor

2,7

—

9608 99 00

– – Andra

2,7

—

9609

Blyerts-, anilin- och färgpennor (andra än pennor enligt nr
9608), blyerts-, anilin- och färgstift, grifflar, pastellkritor och
andra färgkritor, ritkol, skriv- och ritkrita samt skräddarkri
ta:

9609 10

– Pennor med stiftet inneslutet i ett styvt hölje:

9609 10 10

– – Med grafitstift

2,7

—

9609 10 90

– – Andra

2,7

—

9609 20 00

– Blyerts-, anilin- och färgstift

2,7

—

9609 90

– Andra slag:

9609 90 10

– – Pastellkritor och ritkol

2,7

—

9609 90 90

– – Andra

1,7

—

9610 00 00

Skrivtavlor, även försedda med ram

2,7

—

9611 00 00

Datumstämplar, sigillstämplar, pagineringsstämplar och lik
nande handstämplar (inbegripet handverktyg för tryckning
eller prägling av etiketter); s.k. typtryckerier

2,7

—

varunumren
9608 60 00

– Patroner för kulpennor, bestående av kulspets och bläckhål

lare
– Andra slag:

9608 91 00

– – Skrivpennor (stålpennor o.d.) och spetsar till sådana pen
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

2,7

—

Fri

—

9612

Färgband för skrivmaskiner och liknande färgband, indränkta
med färg eller på annat sätt preparerade för att kunna ge ett
avtryck, även på spolar eller i patroner; färgdynor (även så
dana som inte är indränkta med färg), med eller utan ask:

9612 10

– Färgband:

9612 10 10

– – Av plast

9612 10 20

– – Av konstfibrer, mindre än 30 mm breda, permanent inlagda i

plast- eller metallkassetter av en sort som används i auto
matiska skrivmaskiner, datorutrustning och andra maskiner
9612 10 80

– – Andra

2,7

—

9612 20 00

– Färgdynor

2,7

—

9613

Cigarettändare och andra tändare, även mekaniska eller elekt
riska, samt delar till sådana tändare, andra än tändstenar och
vekar:

9613 10 00

– Ficktändare för gas, inte påfyllningsbara

2,7

p/st

9613 20 00

– Ficktändare för gas, påfyllningsbara

2,7

p/st

9613 80 00

– Andra tändare

2,7

—

9613 90 00

– Delar

2,7

—

9614 00

Rökpipor (inbegripet piphuvuden), cigarr- och cigarettmuns
tycken samt delar till sådana artiklar:

9614 00 10

– Grovt tillformade ämnen av trä eller rot för tillverkning av pipor

Fri

—

9614 00 90

– Andra slag

2,7

—

9615

Kammar, hårspännen o.d.; hårnålar, hårklämmor, papiljotter
o.d., andra än sådana som omfattas av nr 8516, samt delar till
sådana artiklar:
– Kammar, hårspännen o.d.:

9615 11 00

– – Av hårdgummi eller plast

2,7

—

9615 19 00

– – Av annat material

2,7

—

9615 90 00

– Andra slag

2,7

—

9616

Raffräschissörer och beslag till sådana; pudervippor och lik
nande varor för anbringande av skönhets- eller kroppsvårds
medel:

9616 10

– Raffräschissörer och beslag till sådana:

9616 10 10

– – Raffräschissörer

2,7

—

9616 10 90

– – Beslag

2,7

—

9616 20 00

– Pudervippor och liknande varor för anbringande av skön

2,7

—

hets- eller kroppsvårdsmedel
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1

2

3

4

Termosflaskor och andra termoskärl, kompletta med ytterhöl
je; delar till sådana kärl, andra än lösa glas

6,7

—

Provdockor, skyltdockor o.d.; rörliga figurer och ställ av så
dana slag som används i skyltfönster

1,7

—

(1)

—

– – Sanitetsbindor, tamponger och liknande artiklar

(2)

—

– – Blöjor till spädbarn och liknande artiklar

(3)

—

– – – Sanitetsbindor

(4)

—

– – – Tamponger

(4)

—

– – – Andra

(4)

—

– – – Blöjor till spädbarn

(4)

—

9619 00 89

– – – Andra (t.ex. inkontinensartiklar)

(4)

—

9620 00

Enbens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar:

9620 00 10

– Av sådant slag som används för digitala kameror, stillbilds- eller

3,7

—

6

—

Fri

—

9617 00 00
9618 00 00
9619 00

Sanitetsbindor och tamponger, blöjor till spädbarn och lik
nande artiklar, av alla slags material:

9619 00 30

– Av vadd av textilmaterial
– Av annat textilmaterial:

9619 00 40
9619 00 50

– Av annat material:
– – Sanitetsbindor, tamponger och liknande artiklar:

9619 00 71
9619 00 75
9619 00 79

– – Blöjor till spädbarn och liknande artiklar:

9619 00 81

videokameror, kinokameror och kinoprojektorer eller av ett slag
som används för andra apparater enligt kapitel 90
– Andra:

9620 00 91

– – Av plast eller av aluminium

9620 00 99

– – Andra

(1) Autonom tullsats: 3,8 %.
Konventionell tullsats:
— Av konstfibrer: 5 %,
— Andra: 3,8 %.
2
( ) Autonom tullsats: 6,3 %.
Konventionell tullsats:
— Trikå: 12 %,
— Annat: 6,3 %.
(3) Autonom tullsats: 10,5 %.
Konventionell tullsats:
— Trikå: 12 %,
— Annat: 10,5 %.
4
( ) Autonom tullsats: Fri.
Konventionell tullsats:
— Av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer: Fri,
— Andra: 6,5 %.
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AVDELNING XXI
KONSTVERK, FÖREMÅL FÖR SAMLINGAR SAMT ANTIKVITETER
KAPITEL 97
KONSTVERK, FÖREMÅL FÖR SAMLINGAR SAMT ANTIKVITETER
Anmärkningar
1. Detta kapitel omfattar inte
a) omakulerade frimärken och beläggningsstämplar, samt postkort o.d. med
påtryckt valörstämpel, enligt nr 4907,
b) teaterkulisser, ateljéfonder o.d., målade på textilvävnad (nr 5907) med
undantag av sådana som kan klassificeras enligt nr 9706,
c) naturpärlor och odlade pärlor samt ädelstenar och halvädelstenar (nr
7101–7103).
2. Med konstgrafiska originalblad i nr 9702 förstås avtryck som gjorts i svartvitt
eller färg direkt från en eller flera tryckformar som av konstnären framställts
helt för hand, oavsett vilken teknik och vilket material som använts, dock med
undantag för mekaniska eller fotomekaniska förfaranden.
3. Nr 9703 ska inte tillämpas för masstillverkade reproduktioner eller för pro
dukter av vanligt hantverk med karaktär av handelsvaror, även om dessa varor
har utformats eller skapats av konstnärer.
4. A) Om inte annat följer av anmärkning 1–3 ovan ska artiklar enligt detta
kapitel klassificeras enligt detta kapitel och inte enligt något annat kapitel
i tulltaxan.
B) Nr 9706 ska inte tillämpas för artiklar som kan klassificeras enligt något
av de föregående numren i detta kapitel.
5. Ramar kring målningar, teckningar, collage eller liknande prydnadstavlor eller
kring konstgrafiska originalblad ska klassificeras tillsammans med dessa ar
tiklar, under förutsättning att de är av sådana slag och har ett sådant värde
som är normalt i förhållande till artiklarna i fråga.
Ramar som inte är av sådana slag eller inte har ett värde som är normalt i
förhållande till de artiklar som berörs i denna anmärkning ska klassificeras
separat.
Kompletterande anmärkning
1. Nummer 9705 omfattar motorfordon och luftfartyg av historiskt eller etno
grafiskt intresse, för samlare, som är:
a) i ursprungligt skick, utan omfattande förändringar av chassi, kaross, styr
ning, bromsar, överföring, fjädring, motor, vingar etc. Reparation och
återställande är tillåtet, och defekta eller utslitna delar, tillbehör och
enheter får ersättas under förutsättning att motorfordonen och luftfartygen
bevaras och behålls i ett historiskt sett korrekt tillstånd. Moderniserade
eller ombyggda motorfordon och luftfartyg omfattas ej;
b) i fråga om motorfordon minst 30 år gamla, i fråga om luftfartyg minst 50
år gamla;
c) av en modell eller typ som inte längre tillverkas.
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Följande egenskaper krävs för att ingå i en samling: objektet ska vara för
hållandevis sällsynt, normalt inte användas för sitt ursprungliga ändamål,
vara föremål för särskilda transaktioner utanför den vanliga handeln med
liknande bruksföremål, och vara av större värde – vilket antas vara fallet
för motorfordon och luftfartyg som uppfyller de tre kriterierna ovan.
Under detta nummer betraktas även följande som samlarobjekt:
— motorfordon och luftfartyg, oavsett när de är tillverkade, som bevisligen
har använts i samband med en historisk händelse,
— tävlingsmotorfordon och tävlingsluftfartyg som bevisligen har konstrue
rats, byggts och använts uteslutande för tävling och som har vunnit be
tydande framgångar vid prestigefyllda nationella eller internationella eve
nemang.
Delar och tillbehör till motorfordon och luftfartyg klassificeras enligt detta
nummer under förutsättning att de är originaldelar eller tillbehör, är minst 30
år gamla (för motorfordon) eller minst 50 år gamla (för luftfartyg) och inte
längre tillverkas.
Repliker och reproduktioner omfattas inte, såvida de inte uppfyller de tre
kriterierna ovan.

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

Extra mängden
het

1

2

3

4

9701

Målningar och teckningar utförda helt för hand, andra än
teckningar enligt nr 4906 och andra än handdekorerade före
mål; collage och liknande prydnadstavlor:

9701 10 00

– Målningar och teckningar

Fri

—

9701 90 00

– Andra slag

Fri

—

9702 00 00

Konstgrafiska originalblad

Fri

—

9703 00 00

Originalskulpturer, oavsett materialet

Fri

—

9704 00 00

Frimärken och beläggningsstämplar, frankeringsstämplar,
förstadagsbrev samt postkort o.d. med påtryckt valörstämpel,
makulerade eller omakulerade, andra än sådana som omfattas
av nr 4907

Fri

—

Samlingar och samlarobjekt av zoologiskt, botaniskt, minera
logiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt, paleontologiskt, et
nografiskt eller numismatiskt intresse

Fri

—

Antikviteter med en ålder av över 100 år

Fri

—

9705 00 00

9706 00 00
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KAPITEL 98
UTFÖRSEL AV HELA INDUSTRIANLÄGGNINGAR
Anmärkning
Enligt kommissionens förordningar (EU) nr 113/2010 (1) av den 9 februari
2010och (EG) nr 1982/2004 (2) av den 18 november 2004får medlemsstaterna
använda sig av ett förenklat deklarationsförfarande vid registrering av utförsel
och mottagande eller avsändande av hela industrianläggningar i statistiken över
unionens utrikeshandel och handeln mellan medlemsstaterna. Villkoren och för
farandet för denna förenkling fastställs i nationella anvisningar, om medlems
staterna utnyttjar denna möjlighet till förenkling. (Se nedanstående förteckning
över behöriga myndigheter.)
Medlemsstat

Namn och adress på behörig myndighet

Belgien

Institut des comptes nationaux
p/a Banque nationale de Belgique
Boulevard de Berlaimont 14
1000 Bruxelles
Instituut voor de Nationale Rekeningen
p/a Nationale bank van België
de Berlaimontlaan 14
1000 Brussel

Bulgarien

Национална агенция за приходите
бул. Дондуков № 52
гр. София, 1000

Tjeckien

Český stastistický úřad
Na padesátém 3268/81
100 82 Praha 10 – Strašnice

Danmark

Toldstyrelsen
Slet Parkvej 1-3
8310 Tranbjerg

Tyskland

Statistisches Bundesamt
Gruppe G3 – Außenhandel
65180 Wiesbaden

Estland

Maksu- ja Tolliamet
Lõõtsa 8a
15176 Tallinn
Statistikaamet
Tatari 51
10134 Tallinn

Grekland

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
Πειραιώς 46 & Επονιτών
18510 Πειραιάς

Spanien

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
Avda. Llano Castellano, 17
28071 Madrid

(1) EUT L 37, 10.2.2010, s. 1.
(2) EUT L 343, 19.11.2004, s. 3.
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Medlemsstat

Namn och adress på behörig myndighet

Frankrike

Direction générale des douanes et droits indirects
Département des statistiques et des études économiques
11, rue des Deux Communes
93558 Montreuil Cedex

Kroatien

Ministarstvo financija
Carinska uprava
Alexandera von Humboldta 4a
HR-10000 Zagreb
Državni zavod za statistiku
Ilica 3
HR-10000 Zagreb

Italien

Agenzia Dogane e Monopoli
Direzione Dogane
Ufficio Tariffa e classificazione
Via Mario Carucci, 71
00143 Roma
Istituto Nazionale di Statistica
Servizio Commercio con l'Estero
Via Cesare Balbo 16
00184 Roma

Irland

Central Statistics Office
Ardee Rd.
Rathmines
Dublin 6
Office of the Revenue Commissioners
Dublin Castle
Dublin 2

Cypern

Τμήμα Τελωνείων
Υπουργείο Οικονομικών
Γωνία Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου
1096 Λευκωσία
Στατιστική Υπηρεσία
Τμήμα Τελωνείων
Υπουργείο Οικονομικών
Γωνία Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου
1444 Λευκωσία

Lettland

Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde,
Lāčplēša ielā 1,
Rīga, LV-1301
Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta
Muitas pārvalde,
Talejas iela 1
Rīga, LV-1978

Litauen

Lietuvos statistikos departamentas
Gedimino pr. 29
LT-01500 Vilnius
Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
A. Jakšto g.1
LT-01105 Vilnius

Luxemburg

Service Central de la Statistique et des Études Économiques
Centre administratif Pierre Werner
13, rue Erasme
1468 Luxembourg-Kirchberg

Ungern

Központi Statisztikai Hivatal
Szolgáltatás- és külkereskedelem-statisztikai Főosztály
1024, Budapest, Fényes Elek utca 14-18.
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Medlemsstat

Namn och adress på behörig myndighet

Malta

Uffiċċju Nazzjonali ta' I-Istatistika
Lascaris.
II-Belt. CMR 02

Nederländerna

Belastingdienst/Douane
Postbus 3070
6401 DN Heerlen

Österrike

Zollamt Österreich
eller
Bundesanstalt Statistik Austria
Guglgasse 13
1110 Wien

Polen

Właściwy dyrektor izby administracji skarbowej

Portugal

Autoridade Tributária e Aduaneira
Direcção de Serviços de Tributação Aduaneira
Rua da Alfândega, n.o 5, r/c
1149-006 Lisboa
Instituto Nacional de Estatística
DEE/CII - Departamento de Estatísticas Económicas
Serviço de Estatísticas do Comércio Internacional e Construção
Av. António José de Almeida
1000-043 Lisboa

Rumänien

Institutul Naţional de Statistică
Bd. Libertăţii 16
București Sector 5

Slovenien

Republika Slovenija
Ministrstvo za finance
Finančna uprava Republike Slovenije
Šmartinska cesta 55, p.p. 631
SI-1001 Ljubljana
(za izvoz blaga)
Statistični urad Republike Slovenije
Litostrojska 54
p.p. 3570
SI-1000 Ljubljana
(za odpreme in prejeme blaga)

Slovakien

Štatistický úrad SR
Odbor štatistiky zahraničného obchodu
Miletičova 3
824 67 Bratislava 26
Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63
974 01 Banská Bystrica

Finland

Tulli
PL 512
FI-00101 Helsinki
Tullen
PB 512
FI-00101 Helsingfors
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Medlemsstat

Sverige

Namn och adress på behörig myndighet

Tullverket
Box 12854
SE-112 98 Stockholm
Statistiska centralbyrån
Box 24300
SE-104 51 Stockholm

KN-nr

Varuslag

Komponentdelar till hela industrianläggningar vid utrikeshandel (kommissionens förordning (EU)
nr 113/2010 av den 9 februari 2010) och vid handel mellan medlemsstaterna (kommissionens
förordning (EG) nr 1982/2004 av den 18 november 2004):
9880 XX 00

Varukoderna ska skrivas enligt följande:
— De första fyra siffrorna ska vara 9880.
— De femte och sjätte siffrorna ska ange det KN-kapitel som varorna hör till.
— De sjunde och åttonde siffrorna ska vara 0.
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KAPITEL 99
SÄRSKILDA KN-NUMMER
Underavdelning I
(Import eller export)
KN-nummer för vissa särskilda varurörelser
Kompletterande anmärkningar
1. Bestämmelserna i denna underavdelning gäller endast för de varurörelser
som omnämns i underavdelningen.
Sådana varor ska deklareras i relevant undernummer om villkoren och kraven
för detta och i eventuella andra tillämpliga förordningar är uppfyllda. Be
skrivningen av sådana varor ska vara tillräckligt exakt för att göra det möjligt
att identifiera dem.
Medlemsstaterna har emellertid rätt att välja att inte tillämpa bestämmelserna
i denna underavdelning om importtullar eller andra avgifter är tillämpliga.
2. Bestämmelserna i denna underavdelning är inte tillämpliga på varuhandeln
mellan medlemsstater.
3. Importerade och exporterade varor enligt rådets förordning (EG) nr
1186/2009 som har vägrats förmåner i form av befrielse från import- eller
exporttull är uteslutna från denna underavdelning.
Rörelser som innehåller varor som omfattas av förbud eller restriktioner
utesluts också från denna underavdelning.
KN-nr

Varuslag

Anmärkning

1

2

3

Vissa varor, enligt rådets förordning (EG) nr 1186/2009 (import och export):

9905 00 00

– Personlig egendom som tillhör fysiska personer som flyttar sin normala bo

(1)

stad

9919 00 00

– Följande varor, andra än de ovannämnda:

– – Brudutstyrsel och bohag som tillhör en person som flyttar sin normala bostad

(1)

med anledning av giftermål. Personlig egendom förvärvad genom arv

– – Elevers och studenters personliga utstyrsel, skolmateriel och bohag för skolbruk

(1)

– – Kistor som innehåller lik och urnor som innehåller askan efter avlidna personer

(1)

samt artiklar för utsmyckning vid begravningar

– – Varor till välgörenhetsorganisationer och filantropiska organisationer och varor

(1)

till förmån för katastrofoffer

(1) Vid import ska det för tillämpning av detta nummer och befrielse från importtullar erfordras att villkoren i rådets förordning (EG) nr
1186/2009 är uppfyllda.
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Underavdelning II
Statistiska koder för vissa särskilda varurörelser
Kompletterande anmärkningar
1. Kommissionens förordningar (EU) nr 113/2010 av den 9 februari 2010 om
tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009
om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater vad gäl
ler berörd handel, fastställande av uppgifter, sammanställning av handels
statistik efter affärsverksamhetens särdrag och fakturavaluta, samt särskilda
varor eller varurörelser (1), och (EG) nr 1982/2004 av den 18 november 2004
om tilllämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna
och om upphävande av kommissionens förordningar (EG) nr 1901/2000 och
(EEG) nr 3590/92 (2) ger medlemsstaterna möjlighet att använda ett förenklat
klassificeringssystem för vissa varor i statistiken över handeln inom och
utanför EU.
2. Koderna i denna underavdelning omfattas av de villkor som fastställs i för
ordning (EU) nr 113/2010 och förordning (EG) nr 1982/2004.
KN-nr

Varuslag

9930

Varor som levereras till fartyg och flygplan:

9930 24 00

– Varor enligt KN kapitel 1–24

9930 27 00

– Varor enligt KN kapitel 27

9930 99 00

– Varor klassificerade på annan plats

9931

Varor som levereras till bemanningen på havsbaserade anläggningar eller för drift av motorer, maskiner eller
annan utrustning för havsbaserade anläggningar:

9931 24 00

– Varor enligt KN kapitel 1–24

9931 27 00

– Varor enligt KN kapitel 27

9931 99 00

– Varor klassificerade på annan plats

9950 00 00

Kod som endast används för varuhandel mellan medlemsstater för enskilda transaktioner vars värde under
stiger 200 € och i vissa fall för rapportering av restprodukter

(1) EUT L 37, 10.2.2010, s. 1.
(2) EUT L 343, 19.11.2004, s. 3.
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DEL 3
TAXEBILAGOR
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AVDELNING I
JORDBRUKSBILAGOR
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BILAGA 1
JORDBRUKSKOMPONENTER (EA), TILLÄGGSTULL PÅ SOCKER
(AD S/Z) OCH TILLÄGGSTULL PÅ MJÖL (AD F/M)

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 775
▼B
BILAGA 1

När det hänvisas till denna bilaga ska jordbrukskomponenten (”EA”) samt i
förekommande fall tilläggstullen på olika sockerarter (”AD S/Z”) eller tilläggs
tullen på mjöl (”AD F/M”) fastställas på grundval av varans innehåll av
— mjölkfett,
— mjölkprotein,
— sackaros/invertsocker/isoglukos,
— stärkelse/glukos.
Denna vara motsvaras av en tilläggskod som bestäms på grundval av tabell 1
nedan.
Vid beräkning av andelen sackaros/invertsocker/isoglukos för bestämning av
korrekt jordbrukskomponent inom ramen för de berörda undernumren i fall där
ingen sackaros eller glukos deklarerats och/eller fastställts, ska mängden som tas
med i beräkningen i fotnot (3) till tabell 1 vara fruktosmängden uttryckt som
sackaros.
Den jordbrukskomponent (euro per 100 kg nettovikt) som ska tillämpas på varan
anges i kolumn 2 i tabell 2. Tilläggstullarna på olika sockerarter (”AD S/Z”)
(euro per 100 kg nettovikt) i kolumn 3 i tabell 2 påförs till maximalt belopp
endast när tulltaxan hänvisar till bilaga 1 genom att ange beteckningen ”AD
S/Z”. Tilläggstullarna på mjöl (”AD F/M”) (euro per 100 kg nettovikt) i kolumn
4 påförs till maximalt belopp endast när tulltaxan hänvisar till bilaga 1 genom att
ange beteckningen ”AD F/M”.
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Tabell 1
Tilläggskod (enligt sammansättningen)
Fettämnen i mjölken
(vikt- %)

Proteiner i mjölken
(vikt- %) (1)

Stärkelse/Glukos (viktprocent) (2)
≥ 0 < 5

≥ 5 < 25

Sackaros/invertsocker/isoglukos (viktprocent) (3)

≥ 0 < 1,5

≥ 1,5 < 3

≥3 < 6

≥6 < 9

≥ 9 < 12

≥ 12 < 18

≥ 18 < 26
≥ 26 < 40
≥ 40 < 55
≥ 55 < 70
≥ 70 < 85
≥ 85

≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥
≥

0 < 2,5
2,5 < 6
6 < 18
18 < 30
30 < 60
60
0 < 2,5
2,5 < 6
6 < 18
18 < 30
30 < 60
60
0 < 2,5
2,5 < 12
12
0 < 4
4 < 15
15
0 < 6
6 < 18
18
0 < 6
6 < 18
18
0 < 6
6
0 < 6
6

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

≥ 30 < 50

≥ 50 < 70

≥ 70

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

7000
7020
7040
7060
7080
7800
7100
7120
7140
7160
7180
7820
7840
7200
7260
7860
7300
7360
7900
7400
7460
7940
7500
7560
7960
7600
7980
7700
7720
7740
7760
7780

7001
7021
7041
7061
7081
7801
7101
7121
7141
7161
7181
7821
7841
7201
7261
7861
7301
7361
7901
7401
7461
7941
7501
7561
7961
7601
7981
7701
7721
7741
7761
7781

7002
7022
7042
7062
7082
7802
7102
7122
7142
7162
7182
7822
7842
7202
7262
7862
7302
7362
7902
7402
7462
7942
7502
7562
7962
7602
7982
7702
7722
7742
7762
×

7003
7023
7043
7063
7083
×
7103
7123
7143
7163
7183
×
7843
7203
7263
7863
7303
7363
7903
7403
7463
7943
7503
7563
7963
7603
7983
7703
7723
×
×
×

7004
7024
7044
7064
7084
×
7104
7124
7144
7164
×
×
7844
7204
7264
7864
7304
7364
7904
7404
7464
7944
7504
7564
7964
7604
7984
×
×
×
×
×

7005
7025
7045
7065
7085
7805
7105
7125
7145
7165
7185
7825
7845
7205
7265
7865
7305
7365
7905
7405
7465
7945
7505
7565
7965
7605
7985
7705
7725
7745
7765
7785

7006
7026
7046
7066
7086
7806
7106
7126
7146
7166
7186
7826
7846
7206
7266
7866
7306
7366
7906
7406
7466
7946
7506
7566
7966
7606
7986
7706
7726
7746
7766
7786
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(enligt sammansättningen)

Stärkelse/Glukos (viktprocent) (2)
≥ 5 < 25

≥ 25 < 50

≥ 50 < 75

≥ 75

Sackaros/invertsocker/isoglukos (viktprocent) (3)
≥ 30 < 50 ≥ 50 < 70

7007
7027
7047
7067
7087
7807
7107
7127
7147
7167
7187
7827
7847
7207
7267
7867
7307
7367
7907
7407
7467
7947
7507
7567
7967
7607
7987
7707
7727
7747
×
×

7008
7028
7048
7068
7088
×
7108
7128
7148
7168
7188
×
7848
7208
7268
7868
7308
7368
7908
7408
7468
7948
7508
7568
7968
7608
7988
7708
7728
×
×
×

≥ 70

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

≥ 30 < 50

≥ 50

≥ 0 < 5

≥ 5 < 30

≥ 30

≥ 0 < 5

≥ 5

7009
7029
7049
7069
×
×
7109
7129
7149
7169
×
×
7849
7209
7269
7869
7309
7369
7909
7409
×
7949
7509
×
7969
7609
×
×
×
×
×
×

7010
7030
7050
7070
7090
7810
7110
7130
7150
7170
7190
7830
7850
7210
7270
7870
7310
7370
7910
7410
7470
7950
7510
7570
7970
7610
7990
7710
7730
7750
7770
×

7011
7031
7051
7071
7091
7811
7111
7131
7151
7171
7191
7831
7851
7211
7271
7871
7311
7371
7911
7411
7471
7951
7511
7571
7971
7611
7991
7711
7731
7751
7771
×

7012
7032
7052
7072
7092
×
7112
7132
7152
7172
7192
×
7852
7212
7272
7872
7312
7372
7912
7412
7472
7952
7512
7572
7972
7612
7992
7712
7732
×
×
×

7013
7033
7053
7073
×
×
7113
7133
7153
7173
×
×
7853
7213
7273
7873
7313
7373
7913
7413
×
7953
7513
×
7973
7613
×
×
×
×
×
×

7015
7035
7055
7075
7095
×
7115
7135
7155
7175
7195
×
7855
7215
7275
7875
7315
7375
7915
7415
7475
7955
7515
7575
7975
7615
7995
7715
7735
×
×
×

7016
7036
7056
7076
7096
×
7116
7136
7156
7176
7196
×
7856
7216
7276
7876
7316
7376
7916
7416
7476
7956
7516
7576
7976
7616
7996
7716
7736
×
×
×

7017
7037
7057
7077
×
×
7117
7137
7157
7177
×
×
7857
7217
×
7877
7317
×
7917
7417
×
7957
7517
×
7977
×
×
×
×
×
×
×

7758
7768
7778
7788
×
×
7798
7808
7818
7828
×
×
7858
7220
7838
7878
7320
7378
7918
7420
×
7958
7520
×
7978
7620
×
×
×
×
×
×

7759
7769
7779
7789
×
×
7799
7809
7819
7829
×
×
7859
7221
×
7879
7321
×
7919
7421
×
7959
7521
×
7979
×
×
×
×
×
×
×

(1) Mjölkprotein
Kaseiner och/eller kaseinater som ingår i varans sammansättning noteras inte som mjölkprotein, om varan inte innehåller andra beståndsdelar av
mjölkproduktursprung.
Mjölkfett som ingår i varorna i halter understigande 1 % och laktos i halter understigande 1 % noteras inte som övriga beståndsdelar av
mjölkproduktursprung.
När tullformaliteterna fullgörs, åligger det vederbörande att i sin för detta syfte avsedda deklaration skriva orden ”enda mjölkingrediens: kasein/
kaseinat”, om så är fallet.
2
( ) Stärkelse/glukos
Varans halt av stärkelser (i aktuellt tillstånd), dess nedbrytningsprodukter – däribland samtliga glukospolymerer – samt eventuell förekomst av
glukos, allt beräknat på grundval av glukos och uttryckt i stärkelse (torrt ämne, renhet 100 %, glukosens omvandlingsfaktor till stärkelse: 0,9).
Glukosen tas dock upp i ovanstående beräkning endast med den del som överstiger mängden fruktos, uttryckt i procent, om en blandning av
glukos och fruktos deklareras (oavsett i vilken form) och/eller påträffas i varan.
(3) Sackaros/invertsocker/isoglukos
Varans halt av sackaros (i aktuellt tillstånd), med tillägg av den sackaros som blir resultatet av beräkningen i sackaros av varje blandning av glukos
och fruktos (aritmetiska summan av kvantiteterna av de två sockersorterna, multiplicerad med 0,95), som deklareras (oavsett i vilken form) och/eller
påträffas i varan.
Glukosen tas dock upp i ovanstående beräkning endast med den del i vikt som är likvärdig med fruktosens, om fruktosen förekommer i en kvantitet
som understiger glukoskvantiteten.
Anm.:
I samtliga fall när förekomsten av en laktos-hydrolysat deklareras och/eller en kvantitet av galaktos konstateras bland sockertyperna, dras den
mängd glukos som är likvärdig med galaktosen från den sammanlagda mängden glukos innan övriga beräkningar utförs.
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Tabell 2
Kod

Jordbrukskomponent

AD S/Z

AD F/M

1

2

3

4

7000

0

0

0

7001

10,06

10,06

7002

18,87

18,87

7003

27,25

27,25

7004

38,99

38,99

7005

4,16

7006

14,22

10,06

4,16

7007

23,03

18,87

4,16

7008

31,41

27,25

4,16

7009

43,15

38,99

4,16

7010

8,88

7011

18,95

10,06

8,88

7012

27,75

18,87

8,88

7013

36,14

27,25

8,88

7015

13,99

7016

24,05

10,06

13,99

7017

32,85

18,87

13,99

7020

16,63

7021

26,69

10,06

7022

35,5

18,87

7023

40,56

27,25

7024

52,3

38,99

7025

20,79

7026

30,85

10,06

4,16

7027

39,66

18,87

4,16

7028

44,72

27,25

4,16

7029

56,46

38,99

4,16

7030

25,51

7031

35,58

10,06

8,88

7032

44,38

18,87

8,88

7033

49,44

27,25

8,88

7035

27,29

7036

37,35

10,06

13,99

7037

46,16

18,87

13,99

7040

49,9

7041

59,96

10,06

7042

68,76

18,87

7043

67,17

27,25

7044

78,91

38,99

4,16

8,88

13,99

4,16

8,88

13,99
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Kod

Jordbrukskomponent

AD S/Z

AD F/M

1

2

3

4

7045

54,05

7046

64,12

10,06

4,16

7047

72,92

18,87

4,16

7048

71,33

27,25

4,16

7049

83,07

38,99

4,16

7050

58,78

7051

68,84

10,06

8,88

7052

77,65

18,87

8,88

7053

76,05

27,25

8,88

7055

53,9

7056

63,96

10,06

13,99

7057

72,77

18,87

13,99

7060

89,1

7061

99,16

10,06

7062

107,97

18,87

7063

93,53

27,25

7064

110,27

38,99

7065

93,26

7066

103,32

10,06

4,16

7067

112,13

18,87

4,16

7068

102,69

27,25

4,16

7069

114,43

38,99

4,16

7070

97,98

7071

108,05

10,06

8,88

7072

116,85

18,87

8,88

7073

107,42

27,25

8,88

7075

85,27

7076

95,33

10,06

13,99

7077

104,13

18,87

13,99

7080

173,45

7081

183,51

10,06

7082

192,32

18,87

7083

166,01

27,25

7084

177,75

38,99

7085

177,61

7086

187,67

10,06

4,16

7087

196,47

18,87

4,16

7088

170,17

27,25

4,16

7090

182,33

7091

192,39

4,16

8,88

13,99

4,16

8,88

13,99

4,16

8,88
10,06

8,88
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Kod

Jordbrukskomponent

AD S/Z

AD F/M

1

2

3

4

7092

201,2

18,87

8,88

7095

152,74

7096

162,81

7100

5,69

7101

15,75

10,06

7102

24,55

18,87

7103

32,94

27,25

7104

44,68

38,99

7105

9,84

7106

19,91

10,06

4,16

7107

28,71

18,87

4,16

7108

37,1

27,25

4,16

7109

48,84

38,99

4,16

7110

14,57

7111

24,63

10,06

8,88

7112

33,44

18,87

8,88

7113

41,82

27,25

8,88

7115

19,67

7116

29,73

10,06

13,99

7117

38,54

18,87

13,99

7120

22,32

7121

32,38

10,06

7122

41,19

18,87

7123

46,25

27,25

7124

57,99

38,99

7125

26,48

7126

36,54

10,06

4,16

7127

45,34

18,87

4,16

7128

50,4

27,25

4,16

7129

62,14

38,99

4,16

7130

31,2

7131

41,26

10,06

8,88

7132

50,07

18,87

8,88

7133

55,13

27,25

8,88

7135

32,98

7136

43,04

10,06

13,99

7137

51,85

18,87

13,99

7140

55,58

7141

65,65

13,99
10,06

13,99

4,16

8,88

13,99

4,16

8,88

13,99

10,06
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Kod

Jordbrukskomponent

AD S/Z

AD F/M

1

2

3

4

7142

74,45

18,87

7143

72,86

27,25

7144

84,6

38,99

7145

59,74

7146

69,8

10,06

4,16

7147

78,61

18,87

4,16

7148

77,01

27,25

4,16

7149

88,75

38,99

4,16

7150

64,47

7151

74,53

10,06

8,88

7152

88,33

18,87

8,88

7153

81,74

27,25

8,88

7155

59,59

7156

69,65

10,06

13,99

7157

78,46

18,87

13,99

7160

94,79

7161

104,85

10,06

7162

113,65

18,87

7163

104,22

27,25

7164

115,96

38,99

7165

98,94

7166

109,1

10,06

4,16

7167

117,81

18,87

4,16

7168

108,38

27,25

4,16

7169

120,12

38,99

4,16

7170

103,67

7171

113,73

10,06

8,88

7172

122,54

18,87

8,88

7173

113,1

27,25

8,88

7175

90,95

7176

101,01

10,06

13,99

7177

109,82

18,87

13,99

7180

179,13

7181

189,2

10,06

7182

198

18,87

7183

171,7

27,25

7185

183,29

7186

193,36

10,06

4,16

7187

202,16

18,87

4,16

4,16

8,88

13,99

4,16

8,88

13,99

4,16
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Kod

Jordbrukskomponent

AD S/Z

AD F/M

1

2

3

4

7188

175,86

27,25

4,16

7190

188,02

7191

198,08

10,06

8,88

7192

206,89

18,87

8,88

7195

158,43

7196

168,49

7200

37,49

7201

47,55

10,06

7202

56,36

18,87

7203

64,74

27,25

7204

76,48

38,99

7205

41,65

7206

51,71

10,06

4,16

7207

60,52

18,87

4,16

7208

68,9

27,25

4,16

7209

80,64

38,99

4,16

7210

46,37

7211

56,44

10,06

8,88

7212

65,24

18,87

8,88

7213

73,63

27,25

8,88

7215

51,48

7216

61,54

10,06

13,99

7217

70,34

18,87

13,99

7220

56,58

7221

66,64

7260

78,85

7261

88,91

10,06

7262

97,72

18,87

7263

106,11

27,25

7264

117,85

38,99

7265

83,01

7266

93,07

10,06

4,16

7267

101,88

18,87

4,16

7268

110,26

27,25

4,16

7269

122

38,99

4,16

7270

87,73

7271

97,8

10,06

8,88

7272

106,6

18,87

8,88

7273

114,99

27,25

8,88

8,88

13,99
10,06

13,99

4,16

8,88

13,99

19,09
10,06

19,09

4,16

8,88
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Kod

Jordbrukskomponent

AD S/Z

AD F/M

1

2

3

4

7275

92,84

7276

102,9

7300

51,24

7301

61,3

10,06

7302

70,11

18,87

7303

78,5

27,25

7304

90,24

38,99

7305

55,4

7306

65,46

10,06

4,16

7307

74,27

18,87

4,16

7308

82,65

27,25

4,16

7309

94,39

38,99

4,16

7310

60,12

7311

70,19

10,06

8,88

7312

78,99

18,87

8,88

7313

87,38

27,25

8,88

7315

65,23

7316

75,29

10,06

13,99

7317

84,1

18,87

13,99

7320

70,33

7321

80,39

7360

86,43

7361

96,5

10,06

7362

105,3

18,87

7363

113,69

27,25

7364

125,43

38,99

7365

90,59

7366

100,66

10,06

4,16

7367

109,46

18,87

4,16

7368

117,85

27,25

4,16

7369

129,59

38,99

4,16

7370

95,32

7371

105,38

10,06

8,88

7372

114,18

18,87

8,88

7373

122,57

27,25

8,88

7375

100,42

7376

110,48

7378

105,52

7400

64,64

13,99
10,06

13,99

4,16

8,88

13,99

19,09
10,06

19,09

4,16

8,88

13,99
10,06

13,99
19,09
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Kod

Jordbrukskomponent

AD S/Z

AD F/M

1

2

3

4

7401

74,7

10,06

7402

83,51

18,87

7403

91,89

27,25

7404

103,63

38,99

7405

68,8

7406

78,86

10,06

4,16

7407

87,66

18,87

4,16

7408

96,05

27,25

4,16

7409

107,79

38,99

4,16

7410

73,52

7411

83,58

10,06

8,88

7412

92,39

18,87

8,88

7413

100,78

27,25

8,88

7415

78,62

7416

88,69

10,06

13,99

7417

97,49

27,25

13,99

7420

83,73

7421

93,79

7460

93,07

7461

103,13

10,06

7462

111,93

18,87

7463

120,32

27,25

7464

132,06

38,99

7465

97,22

7466

107,29

10,06

4,16

7467

116,09

18,87

4,16

7468

124,48

27,25

4,16

7470

101,95

7471

112,01

10,06

8,88

7472

120,82

18,87

8,88

7475

107,05

7476

117,11

7500

76,83

7501

86,9

10,06

7502

95,7

18,87

7503

104,09

27,25

7504

115,83

38,99

7505

80,99

7506

91,05

4,16

8,88

13,99

19,09
10,06

19,09

4,16

8,88

13,99
10,06

13,99

4,16
10,06

4,16
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Kod

Jordbrukskomponent

AD S/Z

AD F/M

1

2

3

4

7507

99,88

18,87

4,16

7508

108,24

27,25

4,16

7509

119,98

38,99

4,16

7510

85,72

7511

95,78

10,06

8,88

7512

104,58

18,87

8,88

7513

112,97

27,25

8,88

7515

90,82

7516

100,88

10,06

13,99

7517

109,69

18,87

13,99

7520

95,92

7521

105,98

7560

99,69

7561

109,75

10,06

7562

118,56

18,87

7563

126,94

27,25

7564

138,68

38,99

7565

103,85

7566

113,91

10,06

4,16

7567

122,71

18,87

4,16

7568

131,1

27,25

4,16

7570

108,57

7571

118,63

10,06

8,88

7572

127,44

18,87

8,88

7575

113,67

7576

123,74

7600

102,49

7601

112,56

10,06

7602

121,36

18,87

7603

129,75

27,25

7604

141,49

38,99

7605

106,65

7606

116,71

10,06

4,16

7607

125,52

18,87

4,16

7608

133,9

27,25

4,16

7609

145,64

38,99

4,16

7610

111,38

7611

121,44

10,06

8,88

7612

130,24

18,87

8,88

8,88

13,99

19,09
10,06

19,09

4,16

8,88

13,99
10,06

13,99

4,16

8,88
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Jordbrukskomponent

AD S/Z

AD F/M

1

2

3

4

7613

138,63

27,25

8,88

7615

116,48

7616

126,54

7620

121,58

7700

121,42

7701

131,48

10,06

7702

140,29

18,87

7703

148,67

27,25

7705

125,58

7706

135,64

10,06

4,16

7707

144,44

18,87

4,16

7708

152,83

27,25

4,16

7710

130,3

7711

140,36

10,06

8,88

7712

149,17

18,87

8,88

7715

135,4

7716

145,47

7720

119,42

7721

129,49

10,06

7722

138,29

18,87

7723

146,68

27,25

7725

123,58

7726

133,64

10,06

4,16

7727

142,45

18,87

4,16

7728

150,83

27,25

4,16

7730

128,31

7731

138,37

10,06

8,88

7732

147,17

18,87

8,88

7735

133,41

7736

143,47

7740

153,54

7741

163,61

10,06

7742

172,41

18,87

7745

157,7

7746

167,77

10,06

4,16

7747

176,57

18,87

4,16

7750

162,43

7751

172,49

7758

19,09

13,99
10,06

13,99

4,16

8,88

13,99
10,06

13,99

4,16

8,88

13,99
10,06

13,99

4,16

8,88
10,06

8,88
19,09
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AD S/Z

AD F/M

1

2

3

4

7759

29,15

10,06

19,09

7760

187,67

7761

197,73

10,06

7762

206,53

18,87

7765

191,82

7766

201,89

7768

32,39

7769

42,46

7770

196,55

7771

206,61

7778

59

7779

69,07

7780

221,79

7781

231,85

7785

225,94

7786

236,01

7788

90,37

7789

100,43

7798

24,78

7799

34,84

7800

247,1

7801

257,17

10,06

7802

265,97

18,87

7805

251,26

7806

261,32

10,06

4,16

7807

270,13

18,87

4,16

7808

38,08

7809

48,14

7810

255,99

7811

266,05

7818

64,69

7819

74,75

7820

252,79

7821

262,85

10,06

7822

271,66

18,87

7825

256,95

7826

267,01

10,06

4,16

7827

275,82

18,87

4,16

7828

96,06

4,16
10,06

4,16
19,09

10,06

19,09
8,88

10,06

8,88
19,09

10,06

19,09

10,06
4,16
10,06

4,16
19,09

10,06

19,09
19,09

10,06

19,09

4,16

19,09
10,06

19,09
8,88

10,06

8,88
19,09

10,06

19,09

4,16

19,09
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1

2

3

4

7829

106,12

10,06

19,09

7830

261,67

7831

271,74

7838

97,94

7840

11,37

7841

21,44

10,06

7842

30,24

18,87

7843

38,63

27,25

7844

50,37

38,99

7845

15,53

7846

25,59

10,06

4,16

7847

34,4

18,87

4,16

7848

42,78

27,25

4,16

7849

54,52

38,99

4,16

7850

20,26

7851

30,32

10,06

8,88

7852

39,12

18,87

8,88

7853

47,51

27,25

8,88

7855

25,36

7856

35,42

10,06

13,99

7857

44,23

18,87

13,99

7858

30,46

7859

40,52

7860

18,96

7861

29,02

10,06

7862

37,82

18,87

7863

46,21

27,25

7864

57,95

38,99

7865

23,11

7866

33,18

10,06

4,16

7867

41,98

18,87

4,16

7868

50,37

27,25

4,16

7869

62,11

38,99

4,16

7870

27,84

7871

37,9

10,06

8,88

7872

46,71

18,87

8,88

7873

55,09

27,25

8,88

7875

32,94

7876

43

8,88
10,06

8,88
19,09

4,16

8,88

13,99

19,09
10,06

19,09

4,16

8,88

13,99
10,06

13,99
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Kod

Jordbrukskomponent

AD S/Z

AD F/M

1

2

3

4

7877

51,81

18,87

13,99

7878

38,04

7879

48,11

7900

26,54

7901

36,6

10,06

7902

45,41

18,87

7903

53,79

27,25

7904

65,53

38,99

7905

30,7

7906

40,76

10,06

4,16

7907

49,56

18,87

4,16

7908

57,95

27,25

4,16

7909

69,69

38,99

4,16

7910

35,42

7911

45,48

10,06

8,88

7912

54,29

18,87

8,88

7913

62,67

27,25

8,88

7915

40,52

7916

50,59

10,06

13,99

7917

59,39

18,87

13,99

7918

45,63

7919

55,69

7940

37,91

7941

47,98

10,06

7942

56,78

18,87

7943

65,17

27,25

7944

76,91

38,99

7945

42,07

7946

52,13

10,06

4,16

7947

60,94

18,87

4,16

7948

69,32

27,25

4,16

7949

81,06

38,99

4,16

7950

46,79

7951

56,86

10,06

8,88

7952

65,66

18,87

8,88

7953

74,05

27,25

8,88

7955

51,9

7956

61,96

10,06

13,99

7957

70,77

27,25

13,99

19,09
10,06

19,09

4,16

8,88

13,99

19,09
10,06

19,09

4,16

8,88

13,99
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Kod

Jordbrukskomponent

AD S/Z

AD F/M

1

2

3

4

7958

57

7959

67,06

7960

54,97

7961

65,04

10,06

7962

73,84

18,87

7963

82,23

27,25

7964

93,97

38,99

7965

59,13

7966

69,19

10,06

4,16

7967

78

18,87

4,16

7968

86,38

27,25

4,16

7969

98,12

38,99

4,16

7970

63,86

7971

73,92

10,06

8,88

7972

82,72

18,87

8,88

7973

91,11

27,25

8,88

7975

68,96

7976

79,02

10,06

13,99

7977

87,83

18,87

13,99

7978

74,06

7979

84,12

7980

85,3

7981

95,37

10,06

7982

104,17

18,87

7983

112,56

27,25

7984

124,3

38,99

7985

89,46

7986

99,52

10,06

4,16

7987

108,33

18,87

4,16

7988

116,71

27,25

4,16

7990

94,19

7991

104,25

10,06

8,88

7992

113,05

18,87

8,88

7995

99,29

7996

109,35

19,09
10,06

19,09

4,16

8,88

13,99

19,09
10,06

19,09

4,16

8,88

13,99
10,06

13,99
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PRODUKTER FÖR VILKA ETT INGÅNGSPRIS (1) TILLÄMPAS

(1) Reglerna för tillämpning av införselpriset för frukt och grönsaker fastställs i kommis
sionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 (EUT L 157, 15.6.2011, s. 1).
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

1

2

3

0702 00 00

Tomater, färska eller kylda:
– Under tiden 1 januari–31 mars:
– – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – Minst 84,6 €

8,8 (1)

– – – Minst 82,9 € men mindre än 84,6 €

8,8 + 1,7 €/
100 kg/net (1)

– – – Minst 81,2 € men mindre än 82,9 €

8,8 + 3,4 €/
100 kg/net (1)

– – – Minst 79,5 € men mindre än 81,2 €

8,8 + 5,1 €/
100 kg/net (1)

– – – Minst 77,8 € men mindre än 79,5 €

8,8 + 6,8 €/
100 kg/net (1)

– – – Mindre än 77,8 €

8,8 + 29,8 €/
100 kg/net (1)

– Under tiden 1–30 april:
– – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – Minst 112,6 €

8,8 (1)

– – – Minst 110,3 € men mindre än 112,6 €

8,8 + 2,3 €/
100 kg/net (1)

– – – Minst 108,1 € men mindre än 110,3 €

8,8 + 4,5 €/
100 kg/net (1)

– – – Minst 105,8 € men mindre än 108,1 €

8,8 + 6,8 €/
100 kg/net (1)

– – – Minst 103,6 € men mindre än 105,8 €

8,8 + 9 €/
100 kg/net (1)

– – – Mindre än 103,6 €

8,8 + 29,8 €/
100 kg/net (1)

– Under tiden 1–14 maj:
– – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – Minst 72,6 €

8,8 (1)

– – – Minst 71,1 € men mindre än 72,6 €

8,8 + 1,5 €/
100 kg/net (1)

– – – Minst 69,7 € men mindre än 71,1 €

8,8 + 2,9 €/
100 kg/net (1)

– – – Minst 68,2 € men mindre än 69,7 €

8,8 + 4,4 €/
100 kg/net (1)

– – – Minst 66,8 € men mindre än 68,2 €

8,8 + 5,8 €/
100 kg/net (1)

– – – Mindre än 66,8 €

8,8 + 29,8 €/
100 kg/net (1)

(1) WTO-tullkvoter.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

1

2

3

0702 00 00

(forts.)
– Under tiden 15–31 maj:
– – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – Minst 72,6 €

14,4 (1)

– – – Minst 71,1 € men mindre än 72,6 €

14,4 + 1,5 €/
100 kg/net (1)

– – – Minst 69,7 € men mindre än 71,1 €

14,4 + 2,9 €/
100 kg/net (1)

– – – Minst 68,2 € men mindre än 69,7 €

14,4 + 4,4 €/
100 kg/net (1)

– – – Minst 66,8 € men mindre än 68,2 €

14,4 + 5,8 €/
100 kg/net (1)

– – – Mindre än 66,8 €

14,4 + 29,8 €/
100 kg/net (1)

– Under tiden 1 juni–30 september:
– – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – Minst 52,6 €

14,4 (1)

– – – Minst 51,5 € men mindre än 52,6 €

14,4 + 1,1 €/
100 kg/net (1)

– – – Minst 50,5 € men mindre än 51,5 €

14,4 + 2,1 €/
100 kg/net (1)

– – – Minst 49,4 € men mindre än 50,5 €

14,4 + 3,2 €/
100 kg/net (1)

– – – Minst 48,4 € men mindre än 49,4 €

14,4 + 4,2 €/
100 kg/net (1)

– – – Mindre än 48,4 €

14,4 + 29,8 €/
100 kg/net (1)

– Under tiden 1–31 oktober:
– – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – Minst 62,6 €

14,4 (1)

– – – Minst 61,3 € men mindre än 62,6 €

14,4 + 1,3 €/
100 kg/net (1)

– – – Minst 60,1 € men mindre än 61,3 €

14,4 + 2,5 €/
100 kg/net (1)

– – – Minst 58,8 € men mindre än 60,1 €

14,4 + 3,8 €/
100 kg/net (1)

– – – Minst 57,6 € men mindre än 58,8 €

14,4 + 5 €/
100 kg/net (1)

– – – Mindre än 57,6 €

(1) WTO-tullkvoter.

14,4 + 29,8 €/
100 kg/net (1)
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

1

2

3

0702 00 00

(forts.)
– Under tiden 1 november–20 december:
– – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – Minst 62,6 €

8,8 (1)

– – – Minst 61,3 € men mindre än 62,6 €

8,8 + 1,3 €/
100 kg/net (1)

– – – Minst 60,1 € men mindre än 61,3 €

8,8 + 2,5 €/
100 kg/net (1)

– – – Minst 58,8 € men mindre än 60,1 €

8,8 + 3,8 €/
100 kg/net (1)

– – – Minst 57,6 € men mindre än 58,8 €

8,8 + 5 €/
100 kg/net (1)

– – – Mindre än 57,6 €

8,8 + 29,8 €/
100 kg/net (1)

– Under tiden 21–31 december:
– – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – Minst 67,6 €

8,8 (1)

– – – Minst 66,2 € men mindre än 67,6 €

8,8 + 1,4 €/
100 kg/net (1)

– – – Minst 64,9 € men mindre än 66,2 €

8,8 + 2,7 €/
100 kg/net (1)

– – – Minst 63,5 € men mindre än 64,9 €

8,8 + 4,1 €/
100 kg/net (1)

– – – Minst 62,2 € men mindre än 63,5 €

8,8 + 5,4 €/
100 kg/net (1)

– – – Mindre än 62,2 €

8,8 + 29,8 €/
100 kg/net (1)

0707 00

Gurkor, färska eller kylda:

0707 00 05

– Slanggurkor:
– – Under tiden 1 januari–sista februari:
– – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – Minst 67,5 €

12,8 (1)

– – – – Minst 66,2 € men mindre än 67,5 €

12,8 + 1,3 €/
100 kg/net (1)

– – – – Minst 64,8 € men mindre än 66,2 €

12,8 + 2,7 €/
100 kg/net (1)

– – – – Minst 63,5 € men mindre än 64,8 €

12,8 + 4 €/
100 kg/net (1)

– – – – Minst 62,1 € men mindre än 63,5 €

12,8 + 5,4 €/
100 kg/net (1)

– – – – Mindre än 62,1 €

12,8 + 37,8 €/
100 kg/net (1)

(1) WTO-tullkvoter.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

1

2

3

0707 00 05

(forts.)
– – Under tiden 1 mars–30 april:
– – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – Minst 110,5 €

12,8 (1)

– – – – Minst 108,3 € men mindre än 110,5 €

12,8 + 2,2 €/
100 kg/net (1)

– – – – Minst 106,1 € men mindre än 108,3 €

12,8 + 4,4 €/
100 kg/net (1)

– – – – Minst 103,9 € men mindre än 106,1 €

12,8 + 6,6 €/
100 kg/net (1)

– – – – Minst 101,7 € men mindre än 103,9 €

12,8 + 8,8 €/
100 kg/net (1)

– – – – Mindre än 101,7 €

12,8 + 37,8 €/
100 kg/net (1)

– – Under tiden 1–15 maj:
– – – Avsedda för förädling (2):
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg nettovikt:
– – – – – Minst 48,1 €

12,8 (1)

– – – – – Minst 47,1 € men mindre än 48,1 €

12,8 + 1 €/
100 kg/net (1) (3)

– – – – – Minst 46,2 € men mindre än 47,1 €

12,8 + 1,9 €/
100 kg/net (1) (3)

– – – – – Minst 45,2 € men mindre än 46,2 €

12,8 + 2,9 €/
100 kg/net (1) (3)

– – – – – Minst 44,3 € men mindre än 45,2 €

12,8 + 3,8 €/
100 kg/net (1) (3)

– – – – – Minst 35 € (4) men mindre än 44,3 €

12,8 + 37,8 €/
100 kg/net (1) (3)

– – – – – Minst 34,3 € (4) men mindre än 35 € (4)

12,8 + 37,8 €/
100 kg/net (1) (5)

– – – – – Minst 33,6 € (4) men mindre än 34,3 € (4)

12,8 + 37,8 €/
100 kg/net (1) (6)

– – – – – Minst 32,9 € (4) men mindre än 33,6 € (4)

12,8 + 37,8 €/
100 kg/net (1) (7)

– – – – – Minst 32,2 € (4) men mindre än 32,9 € (4)

12,8 + 37,8 €/
100 kg/net (1) (8)

(1) WTO-tullkvoter.
(2) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
(3) Autonom tullsats: 12,8.
4
( ) Autonomt fastställt ingångspris.
(5) Autonom tullsats: 12,8 + 0,7 €/100 kg/net.
(6) Autonom tullsats: 12,8 + 1,4 €/100 kg/net.
(7) Autonom tullsats: 12,8 + 2,1 €/100 kg/net.
(8) Autonom tullsats: 12,8 + 2,8 €/100 kg/net.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

1

2

3

0707 00 05

(forts.)
– – – – – Mindre än 32,2 € (1)

12,8 + 37,8 €/
100 kg/net (2)

– – – Annat:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 48,1 €

12,8 (2)

– – – – – Minst 47,1 € men mindre än 48,1 €

12,8 + 1 €/
100 kg/net (2)

– – – – – Minst 46,2 € men mindre än 47,1 €

12,8 + 1,9 €/
100 kg/net (2)

– – – – – Minst 45,2 € men mindre än 46,2 €

12,8 + 2,9 €/
100 kg/net (2)

– – – – – Minst 44,3 € men mindre än 45,2 €

12,8 + 3,8 €/
100 kg/net (2)

– – – – – Mindre än 44,3 €

12,8 + 37,8 €/
100 kg/net (2)

– – Under tiden 16 maj–30 september:
– – – Avsedda för förädling (3):
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg nettovikt:
– – – – – Minst 48,1 €

16

– – – – – Minst 47,1 € men mindre än 48,1 €

16 + 1 €/
100 kg/net (4)

– – – – – Minst 46,2 € men mindre än 47,1 €

16 + 1,9 €/
100 kg/net (4)

– – – – – Minst 45,2 € men mindre än 46,2 €

16 + 2,9 €/
100 kg/net (4)

– – – – – Minst 44,3 € men mindre än 45,2 €

16 + 3,8 €/
100 kg/net (4)

– – – – – Minst 35 € (1) men mindre än 44,3 €

16 + 37,8 €/
100 kg/net (4)

– – – – – Minst 34,3 € (1) men mindre än 35 € (1)

16 + 37,8 €/
100 kg/net (5)

– – – – – Minst 33,6 € (1) men mindre än 34,3 € (1)

16 + 37,8 €/
100 kg/net (6)

– – – – – Minst 32,9 € (1) men mindre än 33,6 € (1)

16 + 37,8 €/
100 kg/net (7)

– – – – – Minst 32,2€ (1) men mindre än 32,9 € (1)

16 + 37,8 €/
100 kg/net (8)

(1) Autonomt fastställt ingångspris.
(2) WTO-tullkvoter.
(3) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
(4) Autonom tullsats: 16.
5
( ) Autonom tullsats: 16 + 0,7 €/100 kg/net.
(6) Autonom tullsats: 16 + 1,4 €/100 kg/net.
(7) Autonom tullsats: 16 + 2,1 €/100 kg/net.
(8) Autonom tullsats: 16 + 2,8 €/100 kg/net.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

1

2

3

0707 00 05

(forts.)
– – – – – Mindre än 32,2 € (1)

16 + 37,8 €/
100 kg/net

– – – Annat:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 48,1 €

16

– – – – – Minst 47,1 € men mindre än 48,1 €

16 + 1 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 46,2 € men mindre än 47,1 €

16 + 1,9 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 45,2 € men mindre än 46,2 €

16 + 2,9 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 44,3 € men mindre än 45,2 €

16 + 3,8 €/
100 kg/net

– – – – – Mindre än 44,3 €

16 + 37,8 €/
100 kg/net

– – Under tiden 1–31 oktober:
– – – Avsedda för förädling (2):
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg nettovikt:
– – – – – Minst 68,3 €

16

– – – – – Minst 66,9 € men mindre än 68,3 €

16 + 1,4 €/
100 kg/net (3)

– – – – – Minst 65,6 € men mindre än 66,9 €

16 + 2,7 €/
100 kg/net (3)

– – – – – Minst 64,2 € men mindre än 65,6 €

16 + 4,1 €/
100 kg/net (3)

– – – – – Minst 62,8 € men mindre än 64,2 €

16 + 5,5 €/
100 kg/net (3)

– – – – – Minst 35 € (1) men mindre än 62,8 €

16 + 37,8 €/
100 kg/net (3)

– – – – – Minst 34,3 € (1) men mindre än 35 € (1)

16 + 37,8 €/
100 kg/net (4)

– – – – – Minst 33,6 € (1) men mindre än 34,3 € (1)

16 + 37,8 €/
100 kg/net (5)

– – – – – Minst 32,9 € (1) men mindre än 33,6 € (1)

16 + 37,8 €/
100 kg/net (6)

– – – – – Minst 32,2 € (1) men mindre än 32,9 € (1)

16 + 37,8 €/
100 kg/net (7)

(1) Autonomt fastställt ingångspris.
(2) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i Europeiska unionens särskilda bestämmelser är uppfyllda (se artikel 254 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1)).
(3) Autonom tullsats: 16.
4
( ) Autonom tullsats: 16 + 0,7 €/100 kg/net.
(5) Autonom tullsats: 16 + 1,4 €/100 kg/net.
(6) Autonom tullsats: 16 + 2,1 €/100 kg/net.
(7) Autonom tullsats: 16 + 2,8 €/100 kg/net.
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

1

2

3

0707 00 05

(forts.)
– – – – – Mindre än 32,2 € (1)

16 + 37,8 €/
100 kg/net

– – – Annat:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 68,3 €

16

– – – – – Minst 66,9 € men mindre än 68,3 €

16 + 1,4 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 65,6 € men mindre än 66,9 €

16 + 2,7 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 64,2 € men mindre än 65,6 €

16 + 4,1 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 62,8 € men mindre än 64,2 €

16 + 5,5 €/
100 kg/net

– – – – – Mindre än 62,8 €

16 + 37,8 €/
100 kg/net

– – Under tiden 1–10 november:
– – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – Minst 68,3 €

12,8 (2)

– – – – Minst 66,9 € men mindre än 68,3 €

12,8 + 1,4 €/
100 kg/net (2)

– – – – Minst 65,6 € men mindre än 66,9 €

12,8 + 2,7 €/
100 kg/net (2)

– – – – Minst 64,2 € men mindre än 65,6 €

12,8 + 4,1 €/
100 kg/net (2)

– – – – Minst 62,8€ men mindre än 64,2 €

12,8 + 5,5 €/
100 kg/net (2)

– – – – Mindre än 62,8 €

12,8 + 37,8 €/
100 kg/net (2)

– – Under tiden 11 november–31 december:
– – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – Minst 60,5 €

12,8 (2)

– – – – Minst 59,3 € men mindre än 60,5 €

12,8 + 1,2 €/
100 kg/net (2)

– – – – Minst 58,1 € men mindre än 59,3 €

12,8 + 2,4 €/
100 kg/net (2)

– – – – Minst 56,9 € men mindre än 58,1 €

12,8 + 3,6 €/
100 kg/net (2)

– – – – Minst 55,7 € men mindre än 56,9 €

12,8 + 4,8 €/
100 kg/net (2)

– – – – Mindre än 55,7 €

12,8 + 37,8 €/
100 kg/net (2)

(1) Autonomt fastställt ingångspris.
(2) WTO-tullkvoter.
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

1

2

3

0709

Andra grönsaker, färska eller kylda:
– Andra slag:

0709 91 00

– – Kronärtskockor:
– – – Under tiden 1 januari–31 maj:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 82,6 €

10,4

– – – – – Minst 80,9 € men mindre än 82,6 €

10,4 + 1,7 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 79,3 € men mindre än 80,9 €

10,4 + 3,3 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 77,6 € men mindre än 79,3 €

10,4 + 5 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 76 € men mindre än 77,6 €

10,4 + 6,6 €/
100 kg/net

– – – – – Mindre än 76 €

10,4 + 22,9 €/
100 kg/net

– – – Under tiden 1–30 juni:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 65,4 €

10,4

– – – – – Minst 64,1 € men mindre än 65,4 €

10,4 + 1,3 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 62,8 € men mindre än 64,1 €

10,4 + 2,6 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 61,5 € men mindre än 62,8 €

10,4 + 3,9 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 60,2 € men mindre än 61,5 €

10,4 + 5,2 €/
100 kg/net

– – – – – Mindre än 60,2 €

10,4 + 22,9 €/
100 kg/net

– – – Under tiden 1 juli–31 oktober

10,4

– – – Under tiden 1 november–31 december:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 94,3 €

10,4

– – – – – Minst 92,4 € men mindre än 94,3 €

10,4 + 1,9 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 90,5 € men mindre än 92,4 €

10,4 + 3,8 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 88,6 € men mindre än 90,5 €

10,4 + 5,7 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 86,8 € men mindre än 88,6 €

10,4 + 7,5 €/
100 kg/net

– – – – – Mindre än 86,8 €

10,4 + 22,9 €/
100 kg/net
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

1

2

3

0709 93

– – Pumpor, squash och kurbitsar (Cucurbita spp.):

0709 93 10

– – – Zucchini:
– – – – Under tiden 1–31 januari:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 48,8 €

12,8

– – – – – – Minst 47,8 € men mindre än 48,8 €

12,8 + 1 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 46,8 € men mindre än 47,8 €

12,8 + 2 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 45,9 € men mindre än 46,8 €

12,8 + 2,9 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 44,9 € men mindre än 45,9 €

12,8 + 3,9 €/
100 kg/net

– – – – – – Mindre än 44,9 €

12,8 + 15,2 €/
100 kg/net

– – – – Under tiden 1 februari–31 mars:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 41,3 €

12,8

– – – – – – Minst 40,5 € men mindre än 41,3 €

12,8 + 0,8 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 39,6 € men mindre än 40,5 €

12,8 + 1,7 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 38,8 € men mindre än 39,6 €

12,8 + 2,5 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 38 € men mindre än 38,8 €

12,8 + 3,3 €/
100 kg/net

– – – – – – Mindre än 38 €

12,8 + 15,2 €/
100 kg/net

– – – – Under tiden 1 april–31 maj:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 69,2 €

12,8

– – – – – – Minst 67,8 € men mindre än 69,2 €

12,8 + 1,4 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 66,4 € men mindre än 67,8 €

12,8 + 2,8 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 65 € men mindre än 66,4 €

12,8 + 4,2 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 63,7 € men mindre än 65 €

12,8 + 5,5 €/
100 kg/net

– – – – – – Mindre än 63,7 €

12,8 + 15,2 €/
100 kg/net
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1

2

3

0709 93 10

(forts.)
– – – – Under tiden 1 juni–31 juli:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 41,3 €

12,8

– – – – – – Minst 40,5 € men mindre än 41,3 €

12,8 + 0,8 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 39,6 € men mindre än 40,5 €

12,8 + 1,7 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 38,8 € men mindre än 39,6 €

12,8 + 2,5 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 38 € men mindre än 38,8 €

12,8 + 3,3 €/
100 kg/net

– – – – – – Mindre än 38 €

12,8 + 15,2 €/
100 kg/net

– – – – Under tiden 1 augusti–31 december:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 48,8 €

12,8

– – – – – – Minst 47,8 € men mindre än 48,8 €

12,8 + 1 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 46,8 € men mindre än 47,8 €

12,8 + 2 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 45,9 € men mindre än 46,8 €

12,8 + 2,9 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 44,9 € men mindre än 45,9 €

12,8 + 3,9 €/
100 kg/net

– – – – – – Mindre än 44,9 €

12,8 + 15,2 €/
100 kg/net

0805

Citrusfrukter, färska eller torkade:

0805 10

– Apelsiner och pomeranser:
– – Apelsiner, färska:

0805 10 22

– – – Navelapelsiner:
– – – – Under tiden 1 januari–31 mars:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 35,4 €

16 (1)

– – – – – – Minst 34,7 € men mindre än 35,4 €

16 + 0,7 €/
100 kg/net (1)

– – – – – – Minst 34 € men mindre än 34,7 €

16 + 1,4 €/
100 kg/net (1)

– – – – – – Minst 33,3 € men mindre än 34 €

16 + 2,1 €/
100 kg/net (1)

(1) WTO-tullkvoter.
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1

2

3

0805 10 22

(forts.)
– – – – – – Minst 32,6 € men mindre än 33,3 €

16 + 2,8 €/
100 kg/net (1)

– – – – – – Mindre än 32,6 €

16 + 7,1 €/
100 kg/net (1)

– – – – Under tiden 1–30 april:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 35,4 €

10,4 (1)

– – – – – – Minst 34,7 € men mindre än 35,4 €

10,4 + 0,7 €/
100 kg/net (1)

– – – – – – Minst 34 € men mindre än 34,7 €

10,4 + 1,4 €/
100 kg/net (1)

– – – – – – Minst 33,3 € men mindre än 34 €

10,4 + 2,1 €/
100 kg/net (1)

– – – – – – Minst 32,6 € men mindre än 33,3 €

10,4 + 2,8 €/
100 kg/net (1)

– – – – – – Mindre än 32,6 €

10,4 + 7,1 €/
100 kg/net (1)

– – – – Under tiden 1–15 maj:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 35,4 €

4,8

– – – – – – Minst 34,7 € men mindre än 35,4 €

4,8 + 0,7 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 34 € men mindre än 34,7 €

4,8 + 1,4 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 33,3 € men mindre än 34 €

4,8 + 2,1 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 32,6 € men mindre än 33,3 €

4,8 + 2,8 €/
100 kg/net

– – – – – – Mindre än 32,6 €

4,8 + 7,1 €/
100 kg/net

– – – – Under tiden 16–31 maj:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 35,4 €

3,2

– – – – – – Minst 34,7 € men mindre än 35,4 €

3,2 + 0,7 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 34 € men mindre än 34,7 €

3,2 + 1,4 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 33,3 € men mindre än 34 €

3,2 + 2,1 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 32,6 € men mindre än 33,3 €

3,2 + 2,8 €/
100 kg/net

(1) WTO-tullkvoter.
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1

2

3

0805 10 22

(forts.)
– – – – – – Mindre än 32,6 €

3,2 + 7,1 €/
100 kg/net

– – – – Under tiden 1 juni–15 oktober

3,2

– – – – Under tiden 16 oktober–30 november

16

– – – – Under tiden 1–31 december:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 35,4 €

0805 10 24

16

– – – – – – Minst 34,7 € men mindre än 35,4 €

16 + 0,7 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 34 € men mindre än 34,7 €

16 + 1,4 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 33,3 € men mindre än 34 €

16 + 2,1 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 32,6 € men mindre än 33,3 €

16 + 2,8 €/
100 kg/net

– – – – – – Mindre än 32,6 €

16 + 7,1 €/
100 kg/net

– – – Blonda apelsiner:
– – – – Under tiden 1 januari–31 mars:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 35,4 €

16 (1)

– – – – – – Minst 34,7 € men mindre än 35,4 €

16 + 0,7 €/
100 kg/net (1)

– – – – – – Minst 34 € men mindre än 34,7 €

16 + 1,4 €/
100 kg/net (1)

– – – – – – Minst 33,3 € men mindre än 34 €

16 + 2,1 €/
100 kg/net (1)

– – – – – – Minst 32,6 € men mindre än 33,3 €

16 + 2,8 €/
100 kg/net (1)

– – – – – – Mindre än 32,6 €

16 + 7,1 €/
100 kg/net (1)

– – – – Under tiden 1–30 april:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 35,4 €

10,4 (1)

– – – – – – Minst 34,7 € men mindre än 35,4 €

10,4 + 0,7 €/
100 kg/net (1)

– – – – – – Minst 34 € men mindre än 34,7 €

10,4 + 1,4 €/
100 kg/net (1)

– – – – – – Minst 33,3 € men mindre än 34 €

10,4 + 2,1 €/
100 kg/net (1)

(1) WTO-tullkvoter.

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 804
▼B
BILAGA 2

KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

1

2

3

0805 10 24

(forts.)
– – – – – – Minst 32,6 € men mindre än 33,3 €

10,4 + 2,8 €/
100 kg/net (1)

– – – – – – Mindre än 32,6 €

10,4 + 7,1 €/
100 kg/net (1)

– – – – Under tiden 1–15 maj:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 35,4 €

4,8

– – – – – – Minst 34,7 € men mindre än 35,4 €

4,8 + 0,7 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 34 € men mindre än 34,7 €

4,8 + 1,4 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 33,3 € men mindre än 34 €

4,8 + 2,1 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 32,6 € men mindre än 33,3 €

4,8 + 2,8 €/
100 kg/net

– – – – – – Mindre än 32,6 €

4,8 + 7,1 €/
100 kg/net

– – – – Under tiden 16–31 maj:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 35,4 €

3,2

– – – – – – Minst 34,7 € men mindre än 35,4 €

3,2 + 0,7 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 34 € men mindre än 34,7 €

3,2 + 1,4 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 33,3 € men mindre än 34 €

3,2 + 2,1 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 32,6 € men mindre än 33,3 €

3,2 + 2,8 €/
100 kg/net

– – – – – – Mindre än 32,6 €

3,2 + 7,1 €/
100 kg/net

– – – – Under tiden 1 juni–15 oktober

3,2

– – – – Under tiden 16 oktober–30 november

16

– – – – Under tiden 1–31 december:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 35,4 €

16

– – – – – – Minst 34,7 € men mindre än 35,4 €

16 + 0,7 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 34 € men mindre än 34,7 €

16 + 1,4 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 33,3 € men mindre än 34 €

16 + 2,1 €/
100 kg/net

(1) WTO-tullkvoter.
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2

3

0805 10 24

0805 10 28

(forts.)
– – – – – – Minst 32,6 € men mindre än 33,3 €

16 + 2,8 €/
100 kg/net

– – – – – – Mindre än 32,6 €

16 + 7,1 €/
100 kg/net

– – – Andra:
– – – – Under tiden 1 januari–31 mars:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 35,4 €

16 (1)

– – – – – – Minst 34,7 € men mindre än 35,4 €

16 + 0,7 €/
100 kg/net (1)

– – – – – – Minst 34 € men mindre än 34,7 €

16 + 1,4 €/
100 kg/net (1)

– – – – – – Minst 33,3 € men mindre än 34 €

16 + 2,1 €/
100 kg/net (1)

– – – – – – Minst 32,6 € men mindre än 33,3 €

16 + 2,8 €/
100 kg/net (1)

– – – – – – Mindre än 32,6 €

16 + 7,1 €/
100 kg/net (1)

– – – – Under tiden 1–30 april:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 35,4 €

10,4 (1)

– – – – – – Minst 34,7 € men mindre än 35,4 €

10,4 + 0,7 €/
100 kg/net (1)

– – – – – – Minst 34 € men mindre än 34,7 €

10,4 + 1,4 €/
100 kg/net (1)

– – – – – – Minst 33,3 € men mindre än 34 €

10,4 + 2,1 €/
100 kg/net (1)

– – – – – – Minst 32,6 € men mindre än 33,3 €

10,4 + 2,8 €/
100 kg/net (1)

– – – – – – Mindre än 32,6 €

10,4 + 7,1 €/
100 kg/net (1)

– – – – Under tiden 1–15 maj:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 35,4 €

4,8

– – – – – – Minst 34,7 € men mindre än 35,4 €

4,8 + 0,7 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 34 € men mindre än 34,7 €

4,8 + 1,4 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 33,3 € men mindre än 34 €

4,8 + 2,1 €/
100 kg/net

(1) WTO-tullkvoter.
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1

2

3

0805 10 28

(forts.)
– – – – – – Minst 32,6 € men mindre än 33,3 €

4,8 + 2,8 €/
100 kg/net

– – – – – – Mindre än 32,6 €

4,8 + 7,1 €/
100 kg/net

– – – – Under tiden 16–31 maj:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 35,4 €

3,2

– – – – – – Minst 34,7 € men mindre än 35,4 €

3,2 + 0,7 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 34 € men mindre än 34,7 €

3,2 + 1,4 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 33,3 € men mindre än 34 €

3,2 + 2,1 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 32,6 € men mindre än 33,3 €

3,2 + 2,8 €/
100 kg/net

– – – – – – Mindre än 32,6 €

3,2 + 7,1 €/
100 kg/net

– – – – Under tiden 1 juni–15 oktober

3,2

– – – – Under tiden 16 oktober–30 november

16

– – – – Under tiden 1–31 december:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 35,4 €

16

– – – – – – Minst 34,7 € men mindre än 35,4 €

16 + 0,7 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 34 € men mindre än 34,7 €

16 + 1,4 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 33,3 € men mindre än 34 €

16 + 2,1 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 32,6 € men mindre än 33,3 €

16 + 2,8 €/
100 kg/net

– – – – – – Mindre än 32,6 €

16 + 7,1 €/
100 kg/net

– Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); klementiner, wilkings

och liknande citrushybrider:
0805 21

– – Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas):

0805 21 10

– – – Satsumas:
– – – – Under tiden 1 januari–sista februari:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 28,6 €

16
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1

2

3

0805 21 10

(forts.)
– – – – – – Minst 28 € men mindre än 28,6 €

16 + 0,6 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 27,5 € men mindre än 28 €

16 + 1,1 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 26,9 € men mindre än 27,5 €

16 + 1,7 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 26,3 € men mindre än 26,9 €

16 + 2,3 €/
100 kg/net

– – – – – – Mindre än 26,3 €

16 + 10,6 €/
100 kg/net

– – – – Under tiden 1 mars–31 oktober

16

– – – – Under tiden 1 november–31 december:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 28,6 €

0805 21 90

16

– – – – – – Minst 28 € men mindre än 28,6 €

16 + 0,6 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 27,5 € men mindre än 28 €

16 + 1,1 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 26,9 € men mindre än 27,5 €

16 + 1,7 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 26,3 € men mindre än 26,9 €

16 + 2,3 €/
100 kg/net

– – – – – – Mindre än 26,3 €

16 + 10,6 €/
100 kg/net

– – – Andra:
– – – – Under tiden 1 januari–sista februari:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 28,6 €

16

– – – – – – Minst 28 € men mindre än 28,6 €

16 + 0,6 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 27,5 € men mindre än 28 €

16 + 1,1 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 26,9 € men mindre än 27,5 €

16 + 1,7 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 26,3 € men mindre än 26,9 €

16 + 2,3 €/
100 kg/net

– – – – – – Mindre än 26,3 €

16 + 10,6 €/
100 kg/net

– – – – Under tiden 1 mars–31 oktober

16
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1

2

3

0805 21 90

(forts.)
– – – – Under tiden 1 november–31 december:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 28,6 €

0805 22 00

16

– – – – – – Minst 28 € men mindre än 28,6 €

16 + 0,6 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 27,5 € men mindre än 28 €

16 + 1,1 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 26,9 € men mindre än 27,5 €

16 + 1,7 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 26,3 € men mindre än 26,9 €

16 + 2,3 €/
100 kg/net

– – – – – – Mindre än 26,3 €

16 + 10,6 €/
100 kg/net

– – Klementiner:
– – – Monreales:
– – – – Under tiden 1 januari–sista februari:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 28,6 €

16

– – – – – – Minst 28 € men mindre än 28,6 €

16 + 0,6 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 27,5 € men mindre än 28 €

16 + 1,1 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 26,9 € men mindre än 27,5 €

16 + 1,7 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 26,3 € men mindre än 26,9 €

16 + 2,3 €/
100 kg/net

– – – – – – Mindre än 26,3 €

16 + 10,6 €/
100 kg/net

– – – – Under tiden 1 mars–31 oktober

16

– – – – Under tiden 1 november–31 december:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 28,6 €

16

– – – – – – Minst 28 € men mindre än 28,6 €

16 + 0,6 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 27,5 € men mindre än 28 €

16 + 1,1 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 26,9 € men mindre än 27,5 €

16 + 1,7 €/
100 kg/net
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1

2

3

0805 22 00

(forts.)
– – – – – – Minst 26,3 € men mindre än 26,9 €

16 + 2,3 €/
100 kg/net

– – – – – – Mindre än 26,3 €

16 + 10,6 €/
100 kg/net

– – – Andra:
– – – – Under tiden 1 januari–sista februari:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 64,9 €

16

– – – – – – Minst 63,6 € men mindre än 64,9 €

16 + 1,3 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 62,3 € men mindre än 63,6 €

16 + 2,6 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 61 € men mindre än 62,3 €

16 + 3,9 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 59,7 € men mindre än 61 €

16 + 5,2 €/
100 kg/net

– – – – – – Mindre än 59,7 €

16 + 10,6 €/
100 kg/net

– – – – Under tiden 1 mars–31 oktober

16

– – – – Under tiden 1 november–31 december:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 64,9 €

0805 29 00

16

– – – – – – Minst 63,6 € men mindre än 64,9 €

16 + 1,3 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 62,3 € men mindre än 63,6 €

16 + 2,6 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 61 € men mindre än 62,3 €

16 + 3,9 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 59,7 € men mindre än 61 €

16 + 5,2 €/
100 kg/net

– – – – – – Mindre än 59,7 €

16 + 10,6 €/
100 kg/net

– – Andra:
– – – Wilkings:
– – – – Under tiden 1 januari–sista februari:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 28,6 €
– – – – – – Minst 28 € men mindre än 28,6 €

16
16 + 0,6 €/
100 kg/net
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

1

2

3

0805 29 00

(forts.)
– – – – – – Minst 27,5 € men mindre än 28 €

16 + 1,1 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 26,9 € men mindre än 27,5 €

16 + 1,7 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 26,3 € men mindre än 26,9 €

16 + 2,3 €/
100 kg/net

– – – – – – Mindre än 26,3 €

16 + 10,6 €/
100 kg/net

– – – – Under tiden 1 mars–31 oktober

16

– – – – Under tiden 1 november–31 december:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 28,6 €

16

– – – – – – Minst 28 € men mindre än 28,6 €

16 + 0,6 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 27,5 € men mindre än 28 €

16 + 1,1 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 26,9 € men mindre än 27,5 €

16 + 1,7 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 26,3 € men mindre än 26,9 €

16 + 2,3 €/
100 kg/net

– – – – – – Mindre än 26,3 €

16 + 10,6 €/
100 kg/net

– – – Andra:
– – – – Under tiden 1 januari–sista februari:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 28,6 €

16 (1)

– – – – – – Minst 28 € men mindre än 28,6 €

16 + 0,6 €/
100 kg/net (1)

– – – – – – Minst 27,5 € men mindre än 28 €

16 + 1,1 €/
100 kg/net (1)

– – – – – – Minst 26,9 € men mindre än 27,5 €

16 + 1,7 €/
100 kg/net (1)

– – – – – – Minst 26,3 € men mindre än 26,9 €

16 + 2,3 €/
100 kg/net (1)

– – – – – – Mindre än 26,3 €

16 + 10,6 €/
100 kg/net (1)

– – – – Under tiden 1 mars–31 oktober

16 (1)

– – – – Under tiden 1 november–31 december:
– – – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – – Minst 28,6 €

(1) WTO-tullkvoter.

16
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

1

2

3

0805 29 00

0805 50

(forts.)
– – – – – – Minst 28 € men mindre än 28,6 €

16 + 0,6 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 27,5 € men mindre än 28 €

16 + 1,1 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 26,9 € men mindre än 27,5 €

16 + 1,7 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 26,3 € men mindre än 26,9 €

16 + 2,3 €/
100 kg/net

– – – – – – Mindre än 26,3 €

16 + 10,6 €/
100 kg/net

– Citroner (Citrus limon, Citrus limonum) och limefrukter (Citrus aurantifolia,

Citrus latifolia):
0805 50 10

– – Citroner (Citrus limon, Citrus limonum):
– – – Under tiden 1 januari–30 april:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 46,2 €

6,4 (208)

– – – – – Minst 45,3 € men mindre än 46,2 €

6,4 + 0,9 €/
100 kg/net (208)

– – – – – Minst 44,4 € men mindre än 45,3 €

6,4 + 1,8 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 43,4 € men mindre än 44,4 €

6,4 + 2,8 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 42,5 € men mindre än 43,4 €

6,4 + 3,7 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Mindre än 42,5 €

6,4 + 25,6 €/
100 kg/net (1)

– – – Under tiden 1 maj–31 maj:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 46,2 €

6,4 (1)

– – – – – Minst 45,3 € men mindre än 46,2 €

6,4 + 0,9 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 44,4 € men mindre än 45,3 €

6,4 + 1,8 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 43,4 € men mindre än 44,4 €

6,4 + 2,8 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 42,5 € men mindre än 43,4 €

6,4 + 3,7 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 41,6 € men mindre än 42,5 €

6,4 + 4,6 €/
100 kg/net (1)

(1) WTO-tullkvoter.
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

1

2

3

0805 50 10

(forts.)
– – – – – Minst 40,7 € men mindre än 41,6 €

6,4 + 5,5 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 39,7 € men mindre än 40,7 €

6,4 + 6,5 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 38,8 € men mindre än 39,7 €

6,4 + 7,4 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Mindre än 38,8 €

6,4 + 25,6 €/
100 kg/net (1)

– – – Under tiden 1 juni–31 juli:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 55,8 €

6,4 (1)

– – – – – Minst 54,7 € men mindre än 55,8 €

6,4 + 1,1 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 53,6 € men mindre än 54,7 €

6,4 + 2,2 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 52,5 € men mindre än 53,6 €

6,4 + 3,3 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 51,3 € men mindre än 52,5 €

6,4 + 4,5 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 50,2 € men mindre än 51,3 €

6,4 + 5,6 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 49,1 € men mindre än 50,2 €

6,4 + 6,7 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 48 € men mindre än 49,1 €

6,4 + 7,8 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 46,9 € men mindre än 48 €

6,4 + 8,9 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Mindre än 46,9 €

6,4 + 25,6 €/
100 kg/net (1)

– – – Under tiden 1 augusti–15 augusti:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 55,8 €

6,4

– – – – – Minst 54,7 € men mindre än 55,8 €

6,4 + 1,1 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 53,6 € men mindre än 54,7 €

6,4 + 2,2 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 52,5 € men mindre än 53,6 €

6,4 + 3,3 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 51,3 € men mindre än 52,5 €

6,4 + 4,5 €/
100 kg/net

(1) WTO-tullkvoter.
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Konventionell tull
sats (%)

1

2

3

0805 50 10

(forts.)
– – – – – Minst 50,2 € men mindre än 51,3 €

6,4 + 5,6 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 49,1 € men mindre än 50,2 €

6,4 + 6,7 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 48 € men mindre än 49,1 €

6,4 + 7,8 €/
100 kg/net

– – – – – Mindre än 48 €

6,4 + 25,6 €/
100 kg/net

– – – Under tiden 16 augusti–31 oktober:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 55,8 €

6,4

– – – – – Minst 54,7 € men mindre än 55,8 €

6,4 + 1,1 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 53,6 € men mindre än 54,7 €

6,4 + 2,2 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 52,5 € men mindre än 53,6 €

6,4 + 3,3 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 51,3 € men mindre än 52,5 €

6,4 + 4,5 €/
100 kg/net

– – – – – Mindre än 51,3 €

6,4 + 25,6 €/
100 kg/net

– – – Under tiden 1 november–31 december:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 46,2 €

6,4

– – – – – Minst 45,3 € men mindre än 46,2 €

6,4 + 0,9 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 44,4 € men mindre än 45,3 €

6,4 + 1,8 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 43,4 € men mindre än 44,4 €

6,4 + 2,8 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 42,5 € men mindre än 43,4 €

6,4 + 3,7 €/
100 kg/net

– – – – – Mindre än 42,5 €

6,4 + 25,6 €/
100 kg/net

0806

Vindruvor, färska eller torkade:

0806 10

– Färska:

0806 10 10

– – Bordsdruvor:
– – – Under tiden 1 januari–14 juli:
– – – – Av varieteten Emperor (Vitis vinifera cv.) under tiden 1–31 januari (1)

(1) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i avsnitt II F i de inledande bestämmelserna är uppfyllda.

8
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Konventionell tull
sats (%)

1

2

3

0806 10 10

(forts.)
– – – – Andra

11,5

– – – Under tiden 15–20 juli

14,1

– – – Under tiden 21 juli–31 oktober:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 54,6 €

14,1 (1)

– – – – – Minst 53,5 € men mindre än 54,6 €

17,6 + 1,1 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 52,4 € men mindre än 53,5 €

17,6 + 2,2 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 51,3 € men mindre än 52,4 €

17,6 + 3,3 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 50,2 € men mindre än 51,3 €

17,6 + 4,4 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Mindre än 50,2 €

17,6 + 9,6 €/
100 kg/net (1)

– – – Under tiden 1–20 november:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 47,6 €

11,5

– – – – – Minst 46,6 € men mindre än 47,6 €

14,4 + 1 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 45,7 € men mindre än 46,6 €

14,4 + 1,9 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 44,7 € men mindre än 45,7 €

14,4 + 2,9 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 43,8 € men mindre än 44,7 €

14,4 + 3,8 €/
100 kg/net

– – – – – Mindre än 43,8 €

14,4 + 9,6 €/
100 kg/net

– – – Under tiden 21 november–31 december:
– – – – Av varieteten Emperor (Vitis vinifera cv.) under tiden 1–31 december (2)
– – – – Andra

0808

Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska:

0808 10

– Äpplen:

0808 10 80

– – Andra:
– – – Under tiden 1 januari–14 februari:

(1) WTO-tullkvoter.
(2) För tillämpning av detta nummer erfordras att villkoren i avsnitt II F i de inledande bestämmelserna är uppfyllda.

8
11,5
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Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

1

2

3

0808 10 80

(forts.)
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 56,8 €

4

– – – – – Minst 55,7 € men mindre än 56,8 €

6,4 + 1,1 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 54,5 € men mindre än 55,7 €

6,4 + 2,3 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 53,4 € men mindre än 54,5 €

6,4 + 3,4 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 52,3 € men mindre än 53,4 €

6,4 + 4,5 €/
100 kg/net

– – – – – Mindre än 52,3 €

6,4 + 23,8 €/
100 kg/net

– – – Under tiden 15 februari–31 mars:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 56,8 €

4

– – – – – Minst 55,7 € men mindre än 56,8 €

6,4 + 1,1 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 54,5 € men mindre än 55,7 €

6,4 + 2,3 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 53,4 € men mindre än 54,5 €

6,4 + 3,4 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 52,3 € men mindre än 53,4 €

6,4 + 4,5 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 51,1 € men mindre än 52,3 €

6,4 + 5,7 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 50 € men mindre än 51,1 €

6,4 + 6,8 €/
100 kg/net

– – – – – Mindre än 50 €

6,4 + 23,8 €/
100 kg/net

– – – Under tiden 1 april–30 juni:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 56,8 €

(1)
(2)
(3)
(4)

Fri

– – – – – Minst 55,7 € men mindre än 56,8 €

4,8 + 1,1 €/
100 kg/net (1) (2)

– – – – – Minst 54,5 € men mindre än 55,7 €

4,8 + 2,3 €/
100 kg/net (1) (3)

– – – – – Minst 53,4 € men mindre än 54,5 €

4,8 + 3,4 €/
100 kg/net (1) (4)

WTO-tullkvoter.
Autonom tullsats: 3 + 1,1 €/100 kg/net.
Autonom tullsats: 3 + 2,3 €/100 kg/net.
Autonom tullsats: 3 + 3,4 €/100 kg/net.
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Konventionell tull
sats (%)

1

2

3

0808 10 80

(forts.)
– – – – – Minst 52,3 € men mindre än 53,4 €

4,8 + 4,5 €/
100 kg/net (1) (2)

– – – – – Minst 51,1 € men mindre än 52,3 €

4,8 + 5,7 €/
100 kg/net (1) (3)

– – – – – Minst 50 € men mindre än 51,1 €

4,8 + 6,8 €/
100 kg/net (1) (4)

– – – – – Minst 48,8 € men mindre än 50 €

4,8 + 8 €/
100 kg/net (1) (5)

– – – – – Mindre än 48,8 €

4,8 + 23,8 €/
100 kg/net (1) (6)

– – – Under tiden 1 juli–15 juli:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 45,7 €

Fri

– – – – – Minst 44,8 € men mindre än 45,7 €

4,8 + 0,9 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 43,9 € men mindre än 44,8 €

4,8 + 1,8 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 43 € men mindre än 43,9 €

4,8 + 2,7 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 42 € men mindre än 43 €

4,8 + 3,7 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 41,1 € men mindre än 42 €

4,8 + 4,6 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 40,2 € men mindre än 41,1 €

4,8 + 5,5 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 39,3 € men mindre än 40,2 €

4,8 + 6,4 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Mindre än 39,3 €

4,8 + 23,8 €/
100 kg/net (1)

– – – Under tiden 16 juli–31 juli:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 45,7 €

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Fri

– – – – – Minst 44,8 € men mindre än 45,7 €

4,8 + 0,9 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 43,9 € men mindre än 44,8 €

4,8 + 1,8 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 43 € men mindre än 43,9 €

4,8 + 2,7 €/
100 kg/net (1)

WTO-tullkvoter.
Autonom tullsats:
Autonom tullsats:
Autonom tullsats:
Autonom tullsats:
Autonom tullsats:

3
3
3
3
3

+
+
+
+
+

4,5 €/100 kg/net.
5,7 €/100 kg/net.
6,8 €/100 kg/net.
8 €/100 kg/net.
23,8 €/100 kg/net.
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Konventionell tull
sats (%)

1

2

3

0808 10 80

(forts.)
– – – – – Minst 42 € men mindre än 43 €

4,8 + 3,7 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Mindre än 42 €

4,8 + 23,8 €/
100 kg/net (1)

– – – Under tiden 1 augusti–31 december:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 45,7 €

9

– – – – – Minst 44,8 € men mindre än 45,7 €

11,2 + 0,9 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 43,9 € men mindre än 44,8 €

11,2 + 1,8 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 43 € men mindre än 43,9 €

11,2 + 2,7 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 42 € men mindre än 43 €

11,2 + 3,7 €/
100 kg/net

– – – – – Mindre än 42 €

11,2 + 23,8 €/
100 kg/net

0808 30

– Päron:

0808 30 90

– – Andra:
– – – Under tiden 1 januari–31 januari:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 51 €

8

– – – – – Minst 50 € men mindre än 51 €

8 + 1 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 49 € men mindre än 50 €

8 + 2 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 47,9 € men mindre än 49 €

8 + 3,1 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 46,9 € men mindre än 47,9 €

8 + 4,1 €/
100 kg/net

– – – – – Mindre än 46,9 €

8 + 23,8 €/
100 kg/net

– – – Under tiden 1 februari–31 mars:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 51 €

5

– – – – – Minst 50 € men mindre än 51 €

8 + 1 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 49 € men mindre än 50 €

8 + 2 €/
100 kg/net

(1) WTO-tullkvoter.
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Konventionell tull
sats (%)

1

2

3

0808 30 90

(forts.)
– – – – – Minst 47,9 € men mindre än 49 €

8 + 3,1 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 46,9 € men mindre än 47,9 €

8 + 4,1 €/
100 kg/net

– – – – – Mindre än 46,9 €

8 + 23,8 €/
100 kg/net

– – – Under tiden 1–30 april:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 51 €

Fri

– – – – – Minst 50 € men mindre än 51 €

4 + 1 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 49 € men mindre än 50 €

4 + 2 €/
100 kg/net (2)

– – – – – Minst 47,9 € men mindre än 49 €

4 + 3,1 €/
100 kg/net (3)

– – – – – Minst 46,9 € men mindre än 47,9 €

4 + 4,1 €/
100 kg/net (4)

– – – – – Minst 45,9 € men mindre än 46,9 €

4 + 5,1 €/
100 kg/net (5)

– – – – – Minst 44,9 € men mindre än 45,9 €

4 + 6,1 €/
100 kg/net (6)

– – – – – Minst 43,9 € men mindre än 44,9 €

4 + 7,1 €/
100 kg/net (7)

– – – – – Mindre än 43,9 €

4 + 23,8 €/
100 kg/net (8)

– – – Under tiden 1 maj–30 juni

2,5 MIN 1 €/
100 kg/net

– – – Under tiden 1–15 juli:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 46,5 €

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Autonom
Autonom
Autonom
Autonom
Autonom
Autonom
Autonom
Autonom

Fri

– – – – – Minst 45,6 € men mindre än 46,5 €

4 + 0,9 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 44,6 € men mindre än 45,6 €

4 + 1,9 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 43,7 € men mindre än 44,6 €

4 + 2,8 €/
100 kg/net

tullsats:
tullsats:
tullsats:
tullsats:
tullsats:
tullsats:
tullsats:
tullsats:

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

+
+
+
+
+
+
+
+

1 €/100 kg/net.
2 €/100 kg/net.
3,1 €/100 kg/net.
4,1 €/100 kg/net.
5,1 €/100 kg/net.
6,1 €/100 kg/net.
7,1 €/100 kg/net.
23,8 €/100 kg/net.
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1

2

3

0808 30 90

(forts.)
– – – – – Minst 42,8 € men mindre än 43,7 €

4 + 3,7 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 41,9 € men mindre än 42,8 €

4 + 4,6 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 40,9 € men mindre än 41,9 €

4 + 5,6 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 40 € men mindre än 40,9 €

4 + 6,5 €/
100 kg/net

– – – – – Mindre än 40 €

4 + 23,8 €/
100 kg/net

– – – Under tiden 16–31 juli:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 46,5 €

5

– – – – – Minst 45,6 € men mindre än 46,5 €

8 + 0,9 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 44,6 € men mindre än 45,6 €

8 + 1,9 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 43,7 € men mindre än 44,6 €

8 + 2,8 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 42,8 € men mindre än 43,7 €

8 + 3,7 €/
100 kg/net

– – – – – Mindre än 42,8 €

8 + 23,8 €/
100 kg/net

– – – Under tiden 1 augusti–31 oktober:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 38,8 €

10,4 (1)

– – – – – Minst 38 € men mindre än 38,8 €

10,4 + 0,8 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 37,2 € men mindre än 38 €

10,4 + 1,6 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 36,5 € men mindre än 37,2 €

10,4 + 2,3 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 35,7 € men mindre än 36,5 €

10,4 + 3,1 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Mindre än 35,7 €

10,4 + 23,8 €/
100 kg/net (1)

– – – Under tiden 1 november–31 december:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 51 €
– – – – – Minst 50 € men mindre än 51 €

(1) WTO-tullkvoter.

10,4 (1)
10,4 + 1 €/
100 kg/net (1)
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Konventionell tull
sats (%)

1

2

3

0808 30 90

(forts.)
– – – – – Minst 49 € men mindre än 50 €

10,4 + 2 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 47,9 € men mindre än 49 €

10,4 + 3,1 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 46,9 € men mindre än 47,9 €

10,4 + 4,1 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Mindre än 46,9 €

10,4 + 23,8 €/
100 kg/net (1)

0809

Aprikoser, körsbär, persikor (inbegripet nektariner), plommon och slånbär,
färska:

0809 10 00

– Aprikoser:
– – Under tiden 1 januari–31 maj

20 (1)

– – Under tiden 1–20 juni:
– – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – Minst 107,1 €

20 (1)

– – – – Minst 105 € men mindre än 107,1 €

20 + 2,1 €/
100 kg/net (1)

– – – – Minst 102,8 € men mindre än 105 €

20 + 4,3 €/
100 kg/net (1)

– – – – Minst 100,7 € men mindre än 102,8 €

20 + 6,4 €/
100 kg/net (1)

– – – – Minst 98,5 € men mindre än 100,7 €

20 + 8,6 €/
100 kg/net (1)

– – – – Mindre än 98,5 €

20 + 22,7 €/
100 kg/net (1)

– – Under tiden 21–30 juni:
– – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – Minst 87,3 €

20 (1)

– – – – Minst 85,6 € men mindre än 87,3 €

20 + 1,7 €/
100 kg/net (1)

– – – – Minst 83,8 € men mindre än 85,6 €

20 + 3,5 €/
100 kg/net (1)

– – – – Minst 82,1 € men mindre än 83,8 €

20 + 5,2 €/
100 kg/net (1)

– – – – Minst 80,3 € men mindre än 82,1 €

20 + 7 €/
100 kg/net (1)

– – – – Mindre än 80,3 €

20 + 22,7 €/
100 kg/net (1)

– – Under tiden 1–31 juli:
– – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:

(1) WTO-tullkvoter.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

1

2

3

0809 10 00

(forts.)
– – – – Minst 77,1 €

20 (1)

– – – – Minst 75,6 € men mindre än 77,1 €

20 + 1,5 €/
100 kg/net (1)

– – – – Minst 74 € men mindre än 75,6 €

20 + 3,1 €/
100 kg/net (1)

– – – – Minst 72,5 € men mindre än 74 €

20 + 4,6 €/
100 kg/net (1)

– – – – Minst 70,9 € men mindre än 72,5 €

20 + 6,2 €/
100 kg/net (1)

– – – – Mindre än 70,9 €

20 + 22,7 €/
100 kg/net (1)

– – Under tiden 1 augusti–31 december

20 (1)

– Körsbär:

0809 21 00

– – Surkörsbär (Prunus cerasus):
– – – Under tiden 1 januari–30 april
– – – Under tiden 1–20 maj

12
12 MIN 2,4 €/
100 kg/net

– – – Under tiden 21–31 maj:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 149,4 €

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

12

– – – – – Minst 146,4 € men mindre än 149,4 €

12 + 3 €/
100 kg/net (2)

– – – – – Minst 143,4 € men mindre än 146,4 €

12 + 6 €/
100 kg/net (2)

– – – – – Minst 140,4 € men mindre än 143,4 €

12 + 9 €/
100 kg/net (2)

– – – – – Minst 137,4 € men mindre än 140,4 €

12 + 12 €/
100 kg/net (2)

– – – – – Minst 50,7 € (3) men mindre än 137,4 €

12 + 27,4 €/
100 kg/net (2)

– – – – – Minst 49,7 € (3) men mindre än 50,7 € (3)

12 + 27,4 €/
100 kg/net (4)

– – – – – Minst 48,7 € (3) men mindre än 49,7 € (3)

12 + 27,4 €/
100 kg/net (5)

– – – – – Minst 47,7 € (3) men mindre än 48,7 € (3)

12 + 27,4 €/
100 kg/net (6)

WTO-tullkvoter.
Autonom tullsats: 12.
Autonomt fastställt ingångspris.
Autonom tullsats: 12 + 1,0 €/100 kg/net.
Autonom tullsats: 12 + 2,0 €/100 kg/net.
Autonom tullsats: 12 + 3,0 €/100 kg/net.
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sats (%)

1

2

3

0809 21 00

(forts.)
– – – – – Minst 46,6 € (1) men mindre än 47,7 € (1)

12 + 27,4 €/
100 kg/net (2)

– – – – – Mindre än 46,6 € (1)

12 + 27,4 €/
100 kg/net

– – – Under tiden 1 juni–15 juli:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 125,4 €

12

– – – – – Minst 122,9 € men mindre än 125,4 €

12 + 2,5 €/
100 kg/net (3)

– – – – – Minst 120,4 € men mindre än 122,9 €

12 + 5 €/
100 kg/net (3)

– – – – – Minst 117,9 € men mindre än 120,4 €

12 + 7,5 €/
100 kg/net (3)

– – – – – Minst 115,4 € men mindre än 117,9 €

12 + 10 €/
100 kg/net (3)

– – – – – Minst 50,7 € (1) men mindre än 115,4 €

12 + 27,4 €/
100 kg/net (3)

– – – – – Minst 49,7 € (1) men mindre än 50,7 € (1)

12 + 27,4 €/
100 kg/net (4)

– – – – – Minst 48,7 € (1) men mindre än 49,7 € (1)

12 + 27,4 €/
100 kg/net (5)

– – – – – Minst 47,7 € (1) men mindre än 48,7 € (1)

12 + 27,4 €/
100 kg/net (6)

– – – – – Minst 46,6 € (1) men mindre än 47,7 € (1)

12 + 27,4 €/
100 kg/net (7)

– – – – – Mindre än 46,6 € (1)

12 + 27,4 €/
100 kg/net

– – – Under tiden 16–31 juli:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 125,4 €

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

12

– – – – – Minst 122,9 € men mindre än 125,4 €

12 + 2,5 €/
100 kg/net (3)

– – – – – Minst 120,4 € men mindre än 122,9 €

12 + 5 €/
100 kg/net (3)

– – – – – Minst 117,9 € men mindre än 120,4 €

12 + 7,5 €/
100 kg/net (3)

– – – – – Minst 115,4 € men mindre än 117,9 €

12 + 10 €/
100 kg/net (3)

Autonomt fastställt ingångspris.
Autonom tullsats: 12 + 4,1 €/100 kg/net.
Autonom tullsats: 12.
Autonom tullsats: 12 + 1,0 €/100 kg/net.
Autonom tullsats: 12 + 2,0 €/100 kg/net.
Autonom tullsats: 12 + 3,0 €/100 kg/net.
Autonom tullsats: 12 + 4,1 €/100 kg/net.

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 823
▼B
BILAGA 2

KN-nr
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Konventionell tull
sats (%)

1

2

3

0809 21 00

(forts.)
– – – – – Minst 45,9 € (1) men mindre än 115,4 €

12 + 27,4 €/
100 kg/net (2)

– – – – – Minst 45 € (1) men mindre än 45,9 € (1)

12 + 27,4 €/
100 kg/net (3)

– – – – – Minst 44,1 € (1) men mindre än 45 € (1)

12 + 27,4 €/
100 kg/net (4)

– – – – – Minst 43,1 € (1) men mindre än 44,1 € (1)

12 + 27,4 €/
100 kg/net (5)

– – – – – Minst 42,2 € (1) men mindre än 43,1 € (1)

12 + 27,4 €/
100 kg/net (6)

– – – – – Mindre än 42,2 € (1)

12 + 27,4 €/
100 kg/net

– – – Under tiden 1–10 augusti:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 91,6 €
– – – – – Minst 89,8 € men mindre än 91,6 €

12 + 1,8 €/
100 kg/net (2)

– – – – – Minst 87,9 € men mindre än 89,8 €

12 + 3,7 €/
100 kg/net (2)

– – – – – Minst 86,1 € men mindre än 87,9 €

12 + 5,5 €/
100 kg/net (2)

– – – – – Minst 84,1 € men mindre än 86,1 €

12 + 7,3 €/
100 kg/net (2)

– – – – – Minst 45,9 € (1)men mindre än 84,1 €

12 + 27,4 €/
100 kg/net (2)

– – – – – Minst 45 € (1)men mindre än 45,9 € (1)

12 + 27,4 €/
100 kg/net (3)

– – – – – Minst 44,1 € (1)men mindre än 45 € (1)

12 + 27,4 €/
100 kg/net (4)

– – – – – Minst 43,1 € (1)men mindre än 44,1 € (1)

12 + 27,4 €/
100 kg/net (5)

– – – – – Minst 42,2 € (1)men mindre än 43,1 € (1)

12 + 27,4 €/
100 kg/net (6)

– – – – – Mindre än 42,2 € (1)

12 + 27,4 €/
100 kg/net

– – – Under tiden 11 augusti–31 december

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

12

Autonomt fastställt ingångspris.
Autonom tullsats: 12.
Autonom tullsats: 12 + 0,9 €/100 kg/net.
Autonom tullsats: 12 + 1,8 €/100 kg/net.
Autonom tullsats: 12 + 2,8 €/100 kg/net.
Autonom tullsats: 12 + 3,7 €/100 kg/net.

12
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Konventionell tull
sats (%)

1

2

3

0809 29 00

– – Andra:
– – – Under tiden 1 januari–30 april
– – – Under tiden 1–20 maj

12
12 MIN 2,4 €/
100 kg/net

– – – Under tiden 21–31 maj:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 149,4 €

12 (1)

– – – – – Minst 146,4 € men mindre än 149,4 €

12 + 3 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 143,4 € men mindre än 146,4 €

12 + 6 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 140,4 € men mindre än 143,4 €

12 + 9 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 137,4 € men mindre än 140,4 €

12 + 12 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Mindre än 137,4 €

12 + 27,4 €/
100 kg/net (1)

– – – Under tiden 1–15 juni:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 125,4 €

12 (1)

– – – – – Minst 122,9 € men mindre än 125,4 €

12 + 2,5 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 120,4 € men mindre än 122,9 €

12 + 5 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 117,9 € men mindre än 120,4 €

12 + 7,5 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 115,4 € men mindre än 117,9 €

12 + 10 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Mindre än 115,4 €

12 + 27,4 €/
100 kg/net (1)

– – – Under tiden 16 juni–15 juli:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 125,4 €

6 (1)

– – – – – Minst 122,9 € men mindre än 125,4 €

12 + 2,5 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 120,4 € men mindre än 122,9 €

12 + 5 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Minst 117,9 € men mindre än 120,4 €

12 + 7,5 €/
100 kg/net (1)

(1) WTO-tullkvoter.
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Konventionell tull
sats (%)

1

2

3

0809 29 00

(forts.)
– – – – – Minst 115,4 € men mindre än 117,9 €

12 + 10 €/
100 kg/net (1)

– – – – – Mindre än 115,4 €

12 + 27,4 €/
100 kg/net (1)

– – – Under tiden 16–31 juli:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 125,4 €

12

– – – – – Minst 122,9 € men mindre än 125,4 €

12 + 2,5 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 120,4 € men mindre än 122,9 €

12 + 5 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 117,9 € men mindre än 120,4 €

12 + 7,5 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 115,4 € men mindre än 117,9 €

12 + 10 €/
100 kg/net

– – – – – Mindre än 115,4 €

12 + 27,4 €/
100 kg/net

– – – Under tiden 1–10 augusti:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 91,6 €

12

– – – – – Minst 89,8 € men mindre än 91,6 €

12 + 1,8 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 87,9 € men mindre än 89,8 €

12 + 3,7 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 86,1 € men mindre än 87,9 €

12 + 5,5 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 84,1 € men mindre än 86,1 €

12 + 7,3 €/
100 kg/net

– – – – – Mindre än 84,1 €

12 + 27,4 €/
100 kg/net

– – – Under tiden 11 augusti–31 december

0809 30

– Persikor (inbegripet nektariner):

0809 30 10

– – Nektariner:
– – – Under tiden 1 januari–10 juni

12

17,6

– – – Under tiden 11 juni–20 juni:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 88,3 €
– – – – – Minst 86,5 € men mindre än 88,3 €

(1) WTO-tullkvoter.

17,6
17,6 + 1,8 €/
100 kg/net
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Konventionell tull
sats (%)

1

2

3

0809 29 00

(forts.)
– – – – – Minst 84,8 € men mindre än 86,5 €

17,6 + 3,5 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 83 € men mindre än 84,8 €

17,6 + 5,3 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 81,2 € men mindre än 83 €

17,6 + 7,1 €/
100 kg/net

– – – – – Mindre än 81,2 €

17,6 + 13 €/
100 kg/net

– – – Under tiden 21 juni–31 juli:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 77,6 €

17,6

– – – – – Minst 76 € men mindre än 77,6 €

17,6 + 1,6 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 74,5 € men mindre än 76 €

17,6 + 3,1 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 72,9 € men mindre än 74,5 €

17,6 + 4,7 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 71,4 € men mindre än 72,9 €

17,6 + 6,2 €/
100 kg/net

– – – – – Mindre än 71,4 €

17,6 + 13 €/
100 kg/net

– – – Under tiden 1 augusti–30 september:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 60 €
– – – – – Minst 58,8 € men mindre än 60 €

17,6 + 1,2 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 57,6 € men mindre än 58,8 €

17,6 + 2,4 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 56,4 € men mindre än 57,6 €

17,6 + 3,6 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 55,2 € men mindre än 56,4 €

17,6 + 4,8 €/
100 kg/net

– – – – – Mindre än 55,2 €

17,6 + 13 €/
100 kg/net

– – – Under tiden 1 oktober–31 december

0809 30 90

17,6

17,6

– – Andra:
– – – Under tiden 1 januari–10 juni

17,6

– – – Under tiden 11–20 juni:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 88,3 €

17,6
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1

2

3

0809 30 10

(forts.)
– – – – – Minst 86,5 € men mindre än 88,3 €

17,6 + 1,8 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 84,8 € men mindre än 86,5 €

17,6 + 3,5 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 83 € men mindre än 84,8 €

17,6 + 5,3 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 81,2 € men mindre än 83 €

17,6 + 7,1 €/
100 kg/net

– – – – – Mindre än 81,2 €

17,6 + 13 €/
100 kg/net

– – – Under tiden 21 juni–31 juli:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 77,6 €

17,6

– – – – – Minst 76 € men mindre än 77,6 €

17,6 + 1,6 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 74,5 € men mindre än 76 €

17,6 + 3,1 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 72,9 € men mindre än 74,5 €

17,6 + 4,7 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 71,4 € men mindre än 72,9 €

17,6 + 6,2 €/
100 kg/net

– – – – – Mindre än 71,4 €

17,6 + 13 €/
100 kg/net

– – – Under tiden 1 augusti–30 september:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 60 €

17,6

– – – – – Minst 58,8 € men mindre än 60 €

17,6 + 1,2 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 57,6 € men mindre än 58,8 €

17,6 + 2,4 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 56,4 € men mindre än 57,6 €

17,6 + 3,6 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 55,2 € men mindre än 56,4 €

17,6 + 4,8 €/
100 kg/net

– – – – – Mindre än 55,2 €

17,6 + 13 €/
100 kg/net

– – – Under tiden 1 oktober–31 december

0809 40

– Plommon och slånbär:

0809 40 05

– – Plommon:
– – – Under tiden 1 januari–10 juni

17,6

6,4
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1

2

3

0809 40 05

(forts.)
– – – Under tiden 11–30 juni:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 69,6 €

6,4

– – – – – Minst 68,2 € men mindre än 69,6 €

6,4 + 1,4 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 66,8 € men mindre än 68,2 €

6,4 + 2,8 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 65,4 € men mindre än 66,8 €

6,4 + 4,2 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 64 € men mindre än 65,4 €

6,4 + 5,6 €/
100 kg/net

– – – – – Mindre än 64 €

6,4 + 10,3 €/
100 kg/net

– – – Under tiden 1 juli–30 september:
– – – – Med ett ingångspris per 100 kg netto på:
– – – – – Minst 69,6 €
– – – – – Minst 68,2 € men mindre än 69,6 €

12 + 1,4 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 66,8 € men mindre än 68,2 €

12 + 2,8 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 65,4 € men mindre än 66,8 €

12 + 4,2 €/
100 kg/net

– – – – – Minst 64 € men mindre än 65,4 €

12 + 5,6 €/
100 kg/net

– – – – – Mindre än 64 €

12 + 10,3 €/
100 kg/net

– – – Under tiden 1 oktober–31 december

2009

12

6,4

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan
tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel:
– Druvsaft (inbegripet druvmust):

2009 61

– – Med ett Brixtal av högst 30:

2009 61 10

– – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 18 €:
– – – – Med ett ingångspris per hl på:
– – – – – Minst 42,5 €

22,4

– – – – – Minst 41,7 € men mindre än 42,5 €

22,4 + 0,8 €/hl

– – – – – Minst 40,8 € men mindre än 41,7 €

22,4 + 1,7 €/hl

– – – – – Minst 40 € men mindre än 40,8 €

22,4 + 2,5 €/hl
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

1

2

3

2009 61 10

2009 69

(forts.)
– – – – – Minst 39,1 € men mindre än 40 €

22,4 + 3,4 €/hl

– – – – – Mindre än 39,1 €

22,4 + 27 €/hl

– – Annan:
– – – Med ett Brixtal av mer än 67:

2009 69 19

– – – – Annan:
– – – – – Med ett ingångspris per hl på:
– – – – – – Minst 212,4 €

40 (1)

– – – – – – Minst 208,2 € men mindre än 212,4 €

40 + 4,2 €/hl (1)

– – – – – – Minst 203,9 € men mindre än 208,2 €

40 + 8,5 €/hl (1)

– – – – – – Minst 199,7 € men mindre än 203,9 €

40 + 12,7 €/hl (1)

– – – – – – Minst 195,4 € men mindre än 199,7 €

40 + 17 €/hl (1)

– – – – – – Mindre än 195,4 €

40 + 121 €/hl (1)

– – – Med ett Brixtal på mer än 30 men högst 67:
– – – – Med ett värde per 100 kg netto av mer än 18 €:

2009 69 51

– – – – – Koncentrerad:
– – – – – – Med ett ingångspris per hl på:
– – – – – – – Minst 209,4 €

2009 69 59

22,4 (1)

– – – – – – – Minst 205,2 € men mindre än 209,4 €

22,4 + 4,2
€/hl (1)

– – – – – – – Minst 201 € men mindre än 205,2 €

22,4 + 8,4
€/hl (1)

– – – – – – – Minst 196,8 € men mindre än 201 €

22,4 + 12,6
€/hl (1)

– – – – – – – Minst 192,6 € men mindre än 196,8 €

22,4 + 16,8
€/hl (1)

– – – – – – – Mindre än 192,6 €

22,4 + 131
€/hl (1)

– – – – – Annan:
– – – – – – Med ett ingångspris per hl på:
– – – – – – – Minst 42,5 €

22,4

– – – – – – – Minst 41,7 € men mindre än 42,5 €

22,4 + 0,8 €/hl

– – – – – – – Minst 40,8 € men mindre än 41,7 €

22,4 + 1,7 €/hl

– – – – – – – Minst 40 € men mindre än 40,8 €

22,4 + 2,5 €/hl

– – – – – – – Minst 39,1 € men mindre än 40 €

22,4 + 3,4 €/hl

– – – – – – – Mindre än 39,1 €

22,4 + 27 €/hl

(1) WTO-tullkvoter.
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

1

2

3

2204

Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan
än sådan enligt nr 2009:

2204 30

– Annan druvmust:
– – Annan:
3

– – – Med en densitet av högst 1,33 g/cm vid 20 °C och med en verklig alkohol

halt av högst 1 volymprocent:
2204 30 92

– – – – Koncentrerad:
– – – – – Med ett ingångspris per hl på:
– – – – – – Minst 209,4 €

2204 30 94

22,4 + 20,6 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 205,2 € men mindre än 209,4 €

22,4 + 4,2 €/hl +
20,6 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 201 € men mindre än 205,2 €

22,4 + 8,4 €/hl +
20,6 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 196,8 € men mindre än 201 €

22,4 + 12,6 €/hl
+ 20,6 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 192,6 € men mindre än 196,8 €

22,4 + 16,8 €/hl
+ 20,6 €/
100 kg/net

– – – – – – Mindre än 192,6 €

22,4 + 131 €/hl
+ 20,6 €/
100 kg/net

– – – – Annan:
– – – – – Med ett ingångspris per hl på:
– – – – – – Minst 42,5 €

22,4 + 20,6 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 41,7 € men mindre än 42,5 €

22,4 + 0,8 €/hl +
20,6 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 40,8 € men mindre än 41,7 €

22,4 + 1,7 €/hl +
20,6 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 40 € men mindre än 40,8 €

22,4 + 2,5 €/hl +
20,6 €/
100 kg/net

– – – – – – Minst 39,1 € men mindre än 40 €

22,4 + 3,4 €/hl +
20,6 €/
100 kg/net

– – – – – – Mindre än 39,1 €

22,4 + 27 €/hl +
20,6 €/
100 kg/net

– – – Annan:
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KN-nr

Varuslag

Konventionell tull
sats (%)

1

2

3

2204 30 96

– – – – Koncentrerad:
– – – – – Med ett ingångspris per hl på:
– – – – – – Minst 212,4 €
– – – – – – Minst 208,2 € men mindre än 212,4 €

– – – – – – Minst 203,9 € men mindre än 208,2 €

– – – – – – Minst 199,7 € men mindre än 203,9 €

– – – – – – Minst 195,4 € men mindre än 199,7 €

– – – – – – Mindre än 195,4 €

2204 30 98

– – – – Annan:
– – – – – Med ett ingångspris per hl på:
– – – – – – Minst 42,5 €
– – – – – – Minst 41,7 € men mindre än 42,5 €

– – – – – – Minst 40,8 € men mindre än 41,7 €

– – – – – – Minst 40 € men mindre än 40,8 €

– – – – – – Minst 39,1 € men mindre än 40 €

– – – – – – Mindre än 39,1 €

40 + 20,6 €/
100 kg/net
40 + 4,2 €/hl +
20,6 €/
100 kg/net
40 + 8,5 €/hl +
20,6 €/
100 kg/net
40 + 12,7 €/hl +
20,6 €/
100 kg/net
40 + 17 €/hl +
20,6 €/
100 kg/net
40 + 121 €/hl +
20,6 €/
100 kg/net
40 + 20,6 €/
100 kg/net
40 + 0,8 €/hl +
20,6 €/
100 kg/net
40 + 1,7 €/hl +
20,6 €/
100 kg/net
40 + 2,5 €/hl +
20,6 €/
100 kg/net
40 + 3,4 €/hl +
20,6 €/
100 kg/net
40 + 27 €/hl +
20,6 €/
100 kg/net
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AVDELNING II
FÖRTECKNING ÖVER FARMACEUTISKA ÄMNEN FÖR VILKA
TULLFRIHET TILLÄMPAS
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BILAGA 3
FÖRTECKNING
ÖVER
INTERNATIONELLA
GENERISKA
BENÄMNINGAR (INN) SOM FASTSTÄLLTS FÖR FARMACEUTISKA
ÄMNEN AV VÄRLDSHÄLSOORGANISATIONEN OCH SOM ÄR
TULLFRIA
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KN-nr

2818 30 00
2833 22 00
2842 10 00
2842 90 80

2843 30 00

2843 90 90

2844 40 20
2844 40 30

CAS RN

1330-44-5
61115-28-4
12408-47-8
71205-22-6
0-00-0
12247-75-5
12304-65-3
12539-23-0
41342-54-5
66827-12-1
74978-16-8
119175-48-3
10210-36-3
12244-57-4
16925-51-2
34031-32-8
15663-27-1
41575-94-4
61825-94-3
62816-98-2
62928-11-4
74790-08-2
95734-82-0
96392-96-0
103775-75-3
110172-45-7
111490-36-9
111523-41-2
129580-63-8
135558-11-1
141977-79-9
146665-77-2
172903-00-3
181630-15-9
274679-00-4
759457-82-4
14932-42-4
0-00-0
0-00-0
0-00-0
881-17-4
1187-56-0
5579-94-2
7790-26-3
8016-07-7
8027-28-9
10039-53-9
13115-03-2
13422-53-2
15251-14-6
15690-63-8
15845-98-4
17033-82-8
17033-83-9
17692-74-9

Namn

algeldrat
alusulf
simaldrat
almasilat
almagodrat
almadrate sulfate
hydrotalcit
vangatalcit
karbaldrat
almagat
magaldrat
fermagat
natriumaurotiosulfat
natriumaurotiomalat
aurotioglykanid
auranofin
cisplatin
karboplatin
oxaliplatin
ormaplatin
iproplatin
spiroplatin
nedaplatin
dexormaplatin
miboplatin
sebriplatin
zeniplatin
enloplatin
satraplatin
lobaplatin
miriplatin
eptaplatin
triplatintetranitrat
pikoplatin
padoporfin
padeliporfin
xenon (133Xe)
fibrinogen (125I)
makrosalb (99mTc)
makrosalb (131I)
natriumjodohippurat (131I)
selenometionin (75Se)
merisoprol (197Hg)
natriumjodid (131I)
etiodiserad olja (131I)
natriumfosfat (32P)
natriumkromat (51Cr)
cyanokobalamin (57Co)
cyanokobalamin (60Co)
rosabengal (131I) natrium
cesium (131Cs) klorid
natriumjotalamat (131I)
jometin (125I)
jometin (131I)
natriumjotalamat (125I)
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KN-nr

2844 40 30

2844 40 80
2845 90 10

2845 90 90
2846 90 20

CAS RN

Namn
(forts.)

18195-32-9
24359-64-6
41183-64-6
42220-21-3
54063-42-2
54182-60-4
54510-20-2
64461-80-9
74855-17-7
75917-92-9
77679-27-7
92812-82-3
94153-50-1
104716-22-5
105851-17-0
106417-28-1
109581-73-9
113716-48-6
121281-41-2
123748-56-1
127396-36-5
131608-78-1
136794-86-0
142481-95-6
154427-83-5
155798-07-5
157476-76-1
165942-79-0
172398-69-5
178959-14-3
225239-31-6
308060-75-5
476413-07-7
10043-49-9
35523-45-6
122431-96-3
474641-19-5
12448-24-7
72573-82-1
80529-93-7
113662-23-0
117827-80-2
120066-54-8
131069-91-5
131410-48-5
135326-11-3
138721-73-0
193901-90-5
227622-74-4
280776-87-6
544697-52-1
770691-21-9

cyanokobalamin (58Co)
natriumjodid (125I)
gallium (67Ga) citrat
jodokolesterol (131I)
järn (III) citrat för injektion (59Fe)
tolpovidon (131I)
jodocetilsyra (123I)
chlormerodrin (197Hg)
iokanlidsyra (123I)
jofetamin (123I)
jobenguan (131I)
fluorodopa (18F)
mespiperon (11C)
teknetium (99mTc) teboroxim
fludeoxiglukos (18F)
teknetium (99mTc) siboroxim
teknetium (99mTc) sestamibi
joloprid (123I)
teknetium (99mTc) bicisat
iodofiltiksyra (123I)
jomazenil (123I)
teknetium (99mTc) nitridokad
iometopan (123I)
teknetium (99mTc) furifosmin
samarium (153Sm) lexidronam
joflupan (123I)
teknetium (99mTc) pintumomab
teknetium (99mTc) nofetumomab merpentan
joderat (125I) humant serum albumin
teknetium (99mTc) apcitid
teknetium (99mTc) fanolsomab
joderat (131I) humant serum albumin
yttrium (90Y) takatuzumab tetraxetan
guld (198Au), kolloidalt
fludalanin
zilaskorb (2H)
deutolperison
natriumborokaptat (10B)
gadotersyra
gadopentetsyra
gadobensyra
gadopenamid
gadoteridol
gadoversetamid
gadodiamid
gadoxetsyra
sprodiamid
gadofosveset
gadomelitol
gadokoletinsyra
gadodenterat
gadobutrol
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KN-nr

2852 10 00

CAS RN

Namn

54-64-8

tiomersal

62-37-3

klormerodrin

129-16-8

merbromin

492-18-2

mersalyl

498-73-7

merkurobutol

4386-35-0

meraleinnatrium

5964-24-9

natriumtimerfonat

8017-88-7

fenylmerkuriborat

14235-86-0

hydrargafen

16509-11-8

otimeratnatrium

20223-84-1

merkaptomerin

26552-50-1

merkuderamid

2902 19 00

75-19-4

2902 90 00

75078-91-0

cyklopropan
temaroten

2903 39 28

76-19-7

perflutren

354-92-7

perflisobutan

355-25-9

perflubutan

355-42-0

perflexan

2903 77 60

76-14-2

kryofluoran

2903 78 00

307-43-7

perflubrodec

423-55-2

perflubron

2903 79 30

124-72-1

tefluran

2903 79 80

151-67-7

halotan

2903 89 80

306-94-5

perflunafen

1715-40-8

bromociklen

2903 92 00

50-29-3

klofenotan

2903 99 80

53-19-0

mitotan

2904 10 00

2904 99 00

2905 29 90
2905 39 95

2905 49 00

479-68-5

broparestrol

34563-73-0

fenjodklorid

56917-29-4

fluretofen

5560-69-0

etyldibunat

6223-35-4

natriumgualenat

14992-59-7

natriumdibunat

21668-77-9

eprodisat

99287-30-6

egualen

124-88-9

dimetiodalnatrium

126-31-8

metiodalnatrium

77-75-8

metylpentynol

55-98-1

busulfan

35449-36-6

gemkadiol

64218-02-6

plaunotol

299-75-2

treosulfan

7518-35-6

mannosulfan
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KN-nr

2905 51 00
2905 59 98

2906 11 00
2906 19 00

2906 29 00

2907 19 90

2907 29 00

2908 19 00

CAS RN

113-18-8
52-51-7
57-15-8
488-41-5
2209-86-1
10318-26-0
24403-04-1
89-78-1
67-96-9
19793-20-5
23089-26-1
29474-12-2
57333-96-7
112965-21-6
131918-61-1
134404-52-7
163217-09-2
199798-84-0
524067-21-8
79-93-6
583-03-9
13980-94-4
14088-71-2
15687-18-0
56430-99-0
104561-36-6
1300-94-3
2078-54-8
5591-47-9
13741-18-9
56-53-1
57-91-0
84-17-3
85-95-0
130-73-4
5635-50-7
10457-66-6
27686-84-6
59-50-7
70-30-4
88-04-0
97-23-4
120-32-1
133-53-9
145-94-8
6915-57-7
10572-34-6
15686-33-6
34633-34-6
37693-01-9
64396-09-4
65634-39-1
125722-16-9

Namn

etklorvynol
bronopol
klorobutanol
mitobronitol
loprodiol
mitolaktol
debropol
racementol
dihydrotakysterol
bolandiol
levomenol
cimepanol
takalcitol
kalcipotriol
parikalcitol
seokalcitol
inekalsitol
elokalcitol
bekokalsidiol
fenaglykodol
fenipentol
metaglykodol
proklonol
fenpentadiol
flumecinol
doretinel
amylmetakresol
propofol
cyklomenol
xibornol
dietylstilbestrol
alfatradiol
dienestrol
bensestrol
metestrol
hexestrol
gerokinol
masoprokol
klorokresol
hexaklorofen
kloroxylenol
diklorofen
klorofen
dikloroxylenol
klorindanol
bibrokatol
cikliomenol
biklotymol
bifluranol
klofoktol
terfluranol
pentafluranol
enofelast

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 838
▼B
BILAGA 3

KN-nr

2908 99 00

2909 19 90

2909 20 00
2909 30 90

2909 49 80

2909 50 00

2910 40 00
2910 90 00
2911 00 00

2912 19 00
2914 19 90
2914 29 00
2914 39 00

CAS RN

4444-23-9
20123-80-2
57775-26-5
78480-14-5
10331-57-4
39224-48-1
76-38-0
333-36-8
406-90-6
679-90-3
13838-16-9
26675-46-7
28523-86-6
57041-67-5
56689-41-9
569-57-3
777-11-7
24150-24-1
55837-16-6
80844-07-1
59-47-2
93-14-1
104-29-0
544-62-7
2216-77-5
3102-00-9
3671-05-4
13021-53-9
26159-36-4
27318-86-1
63834-83-3
128607-22-7
131875-08-6
302904-82-1
341524-89-8
103-16-2
150-76-5
1321-14-8
2174-64-3
3380-30-1
3380-34-5
60-57-1
1954-28-5
78-12-6
3563-58-4
6055-48-7
111-30-8
6809-52-5
2226-11-1
82-66-6
83-12-5
55845-78-8
85969-07-9

Namn

persilsyra
kalciumdobesilat
sultosilsyra
dikresulen
niklofolan
nitroklofen
metoxifluran
flurotyl
fluroxen
rofluran
enfluran
isofluran
sevofluran
desfluran
alifluran
klorotrianisen
haloprogin
terameprokol
entsufon
etofenprox
mefenesin
guajfenesin
klorfenesin
batilol
dibuprol
febuprol
fenocinol
terbuprol
naproxol
floverin
guajetolin
ospemifen
lexakalcitol
atokalsitol
fispemifen
monobenson
mekinol
sulfogaiacol
flamenol
soneklosan
triklosan
dieldrin
etoglucid
petrikloral
kloralodol
toloxiklorinol
glutaral
teprenon
bornelon
difenadion
fenindion
xenipenton
budotitan
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KN-nr

2914 40 90

2914 50 00

2914 62 00
2914 69 80

2914 79 00

CAS RN

128-20-1
465-53-2
565-99-1
2673-23-6
14107-37-0
20098-14-0
21208-26-4
23930-19-0
35100-44-8
38398-32-2
50673-97-7
158440-71-2
70-70-2
114-43-2
117-37-3
131-53-3
131-57-7
480-22-8
579-23-7
1641-17-4
1843-05-6
2295-58-1
7114-11-6
18493-30-6
27762-78-3
42924-53-8
52479-85-3
70356-09-1
75464-11-8
112018-00-5
303-98-0
117-10-2
319-89-1
863-61-6
4042-30-2
14561-42-3
58186-27-9
80809-81-0
88426-33-9
130-37-0
957-56-2
1146-98-1
1146-99-2
1470-35-5
1879-77-2
3030-53-3
4065-45-6
6723-40-6
15687-21-5
16469-74-2
49561-92-4
56219-57-9
95233-18-4
116313-94-1
134308-13-7
274925-86-9

Namn

eltanolon
cyklopregnol
renanolon
xenigloxal
alfadolon
idramanton
dimepregnen
alfaxalon
endrison
ganaxolon
kolestolon
irofulven
paroxipropion
desaspidin
anisindion
dioxibenson
oxibenson
ditranol
cyklovalon
mexenon
oktabenson
flopropion
naftonon
metochalkon
ketoxal
nabumeton
exifon
avobenzon
butantron
tebufelon
ubidekarenon
dantron
tetrokvinon
menatetrenon
parvakvon
menokton
idebenon
docebenon
buparvakvon
menadionnatriumbisulfit
fluindion
bromindion
klorindion
isobromindion
doxibetasol
klofenoxid
sulisobenson
fluindarol
flumedroxon
hydromadinon
nivimedon
arildon
atovakvon
nitekapon
tolkapon
nebikapon
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KN-nr

2915 39 00

2915 70 40
2915 90 70

2916 19 95

2916 20 00

2916 39 90

2917 13 90
2917 19 80

CAS RN

102-76-1
514-50-1
2624-43-3
5984-83-8
83282-71-7
91431-42-4
99107-52-5
555-44-2
99-66-1
124-07-2
7008-02-8
76584-70-8
77372-61-3
185517-21-9
51-77-4
506-26-3
6217-54-5
10417-94-4
81485-25-8
83689-23-0
25229-42-9
26002-80-2
52645-53-1
69915-62-4
75867-00-4
99-79-6
959-10-4
1085-91-2
1553-60-2
5104-49-4
5728-52-9
7698-97-7
15301-67-4
17692-38-5
24645-20-3
28168-10-7
33159-27-2
34148-01-1
36616-52-1
36950-96-6
37529-08-1
51146-56-6
51543-39-6
51543-40-9
55837-18-8
57144-56-6
71109-09-6
84392-17-6
91587-01-8
95040-85-0
153559-49-0
123-99-9
53-10-1
577-11-7

Namn

triacetin
acebrokol
cyklofenil
fenabuten
acefluranol
lonapalen
bunaprolast
tripalmitin
valpronsyra
oktansyra
jodetryl
valproatseminatrium
valproatpivoxil
arundinsyra
gefarnat
gamolensyra
dokonexent
ikosapent
peretinoin
molfarnat
cikrotonsyra
fenotrin
permetrin
loxanast
fenflutrin
jofendylat
xenbucin
nafkapronsyra
ibufenak
flurbiprofen
felbinak
fenestrel
feneritrol
fluprofen
hexaprofen
tetriprofen
ekabet
klidanak
fenklorak
cikloprofen
mexoprofen
dexibuprofen
esflurbiprofen
tarenflurbil
butibufen
isoprofen
vedaprofen
xenalipin
pelretin
xenyhexenic acid
bexaroten
azelainsyra
hydroxidionnatriumsuccinat
dokusatnatrium
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▼B
BILAGA 3

KN-nr

2917 34 00
2918 11 00
2918 16 00
2918 19 98

2918 22 00
2918 23 00

2918 29 00

2918 30 00

CAS RN

131-67-9
15145-14-9
23835-15-6
128-13-2
456-59-7
474-25-9
503-49-1
512-16-3
5793-88-4
5977-10-6
7007-81-0
7009-49-6
17140-60-2
17692-20-5
26976-72-7
31221-85-9
34150-62-4
54845-95-3
57808-63-6
68635-50-7
78919-13-8
81093-37-0
111149-90-7
121009-77-6
156965-06-9
174022-42-5
55482-89-8
64496-66-8
118-56-9
552-94-3
58703-77-8
83-40-9
96-84-4
153-43-5
322-79-2
486-79-3
490-79-9
1884-24-8
4955-90-2
7009-60-1
15534-92-6
22494-27-5
22494-42-4
81-23-2
145-41-5
519-95-9
892-01-3
2522-81-8
22071-15-4
22161-81-5
32808-51-8
36330-85-5
41387-02-4
58182-63-1
63472-04-8
68767-14-6
69956-77-0
112665-43-7

Namn

ftalofyn
ciklaktat
kaliumglukaldrat
ursodeoxicholsyra
cyklandelat
kenodeoxicholsyra
meglutol
cyklobutyrol
kalciumsackarat
fencibutirol
tretokansyra
natriumhexacyklonat
kalciumglukoheptonat
cyklobutonsyra
acebursyra
ibuverin
kalciumnatriumferriklat
ikomukret
cikloxilsyra
deloxolon
iloprost
pravastatin
lodelaben
tenivastatin
tisokalsitat
bevirimat
guacetisal
salafibrat
homosalat
salsalat
sulprosal
hydroxitolylsyra
jofenonsyra
klorindansyra
triflusal
dipyrocetyl
gentisinsyra
cynarin
natriumgentisat
fenjodolnatrium
terbuficin
flufenisal
diflunisal
dehydrocholsyra
natriumdehydrocholat
florantyron
hexacypron
pibekarb
ketoprofen
dexketoprofen
bukloxinsyra
fenbufen
lexofenak
itanoxon
metbufen
loxoprofen
pelubiprofen
seratrodast

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 842
▼B
BILAGA 3

KN-nr

2918 99 90

CAS RN

51-24-1
51-26-3
58-54-8
104-28-9
471-53-4
517-18-0
554-24-5
579-94-2
637-07-0
882-09-7
2181-04-6
2217-44-9
2260-08-4
3562-99-0
3771-19-5
4138-96-9
5129-14-6
5697-56-3
5711-40-0
7706-67-4
12214-50-5
13739-02-1
139403-31-9
14613-30-0
14929-11-4
17243-33-3
22131-79-9
22204-53-1
22494-47-9
24818-79-9
25812-30-0
26281-69-6
29679-58-1
30299-08-2
31581-02-9
34645-84-6
35703-32-3
39087-48-4
40596-69-8
41791-49-5
41826-92-0
49562-28-9
52214-84-3
52247-86-6
54350-48-0
54419-31-7
55079-83-9
55902-94-8
55937-99-0
56049-88-8
56488-59-6
61887-16-9
64506-49-6
66984-59-6
68170-97-8
68548-99-2
74168-02-8
74168-08-4
76676-34-1

Namn

tiratrikol
tyropropinsyra
etakrynsyra
cinoxat
enoxolon
metallenestril
fenobutiodil
menglytat
klofibrat
klofibrinsyra
kaliumkanrenoat
jodoftaleinnatrium
acetiromat
menbuton
nafenopin
kanrenonsyra
anisakril
karbenoxolon
bromebrinsyra
dimekrotinsyra
natriumglukaspaldrat
diacerein
pimilprost
magnesiumklofibrat
simfibrat
fepentolsyra
alklofenak
naproxen
klobuzarit
aluminiumklofibrat
gemfibrozil
exiproben
fenoprofen
klinofibrat
cinoxolon
fenklofenak
cinametinsyra
kalciumklofibrat
metopren
lonaprofen
trepibuton
fenofibrat
ciprofibrat
cikloxolon
etretinat
fenirofibrat
acitretin
sitofibrat
beklobrat
indacrinone
terbufibrol
dulofibrat
sofalkon
cinfenoak
palmoxirsyra
oxindanak
bakeprofen
losmiprofen
oxprenoatkalium

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 843
▼B
BILAGA 3

KN-nr

2918 99 90

2919 90 00

2920 19 00
2920 90 10

2920 90 70

2921 19 50
2921 19 99

CAS RN

Namn
(forts.)

77858-21-0
84290-27-7
84386-11-8
88431-47-4
96609-16-4
106685-40-9
124083-20-1
157283-68-6
161172-51-6
183293-82-5
251565-85-2
476436-68-7
62-73-7
83-86-3
306-52-5
470-90-6
522-40-7
6064-83-1
17196-88-2
21466-07-9
28841-62-5
65708-37-4
258516-89-1
299-84-3
2104-96-3
126-92-1
139-88-8
1612-30-2
5634-37-7
88426-32-8
78-11-5
1607-17-6
2612-33-1
2921-92-8
7297-25-8
15825-70-4
163133-43-5
2624-44-4
51-75-2
107-35-7
123-82-0
124-28-7
338-83-0
502-59-0
503-01-5
543-82-8
555-77-1
3151-59-5
3687-18-1
3735-65-7
13946-02-6
36505-83-6
61822-36-4

velaresol
tukaresol
baxitozin
klomoxir
lifibrol
adapalen
etomoxir
travoprost
etalocib
gemkaben
tesaglitazar
naveglitazar
diklorvos
fytinsyra
triklofos
klofenvinfos
fosfestrol
fosfosal
vinkofos
bromofenofos
atrinositol
flufosal
fospropofol
fenklofos
bromofos
natriumetasulfat
natriumtetradecylsulfat
menadiolnatriumsulfat
kloretat
ursulcholsyra
pentaeritrityltetranitrat
pentrinitrol
klonitrat
propatylnitrat
eritrityltetranitrat
mannitolhexanitrat
naproxcinod
etamsilat
klormetin
taurin
tuaminoheptan
dimantin
perfluamin
oktamylamin
isomethepten
oktodrin
triklormetin
hetaflur
tramiprosat
butynamin
iproheptin
dektaflur
diprobutin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 844
▼B
BILAGA 3

KN-nr

2921 29 00
2921 30 99

2921 45 00
2921 46 00

2921 49 00

CAS RN

112-24-3
9011-04-5
60-40-2
101-40-6
102-45-4
768-94-5
3570-07-8
6192-97-8
13392-28-4
19982-08-2
79594-24-4
219810-59-0
494-03-1
51-64-9
122-09-8
156-08-1
156-34-3
300-62-9
457-87-4
1209-98-9
7262-75-1
17243-57-1
50-48-6
72-69-5
93-88-9
100-92-5
102-05-6
150-59-4
155-09-9
303-53-7
341-00-4
390-64-7
434-43-5
438-60-8
458-24-2
461-78-9
555-57-7
2201-15-2
3239-44-9
4255-23-6
5118-29-6
5118-30-9
5580-32-5
5581-40-8
5632-44-0
5966-41-6
7273-99-6
7395-90-6
10262-69-8
10389-73-8
13042-18-7
13364-32-4
13977-33-8
14334-40-8
14611-51-9

Namn

trientin
hexadimetrinbromid
mekamylamin
propylhexedrine
cyklopentamin
amantadin
dimekamin
levopropylhexedrin
rimantadin
memantin
somantadin
neramexan
klornafazin
dexamfetamin
fentermin
bensfetamin
levamfetamin
amfetamin
etilamfetamin
fenkamfamin
lefetamin
mefenorex
amitriptylin
nortriptylin
fenprometamin
mefentermin
dibemetin
alverin
tranylcypromin
cyklobensaprin
etifelmin
prenylamin
pentorex
protriptylin
fenfluramin
klorfentermin
pargylin
eticyklidin
dexfenfluramin
alfetamin
melitracen
litracen
ortetamin
dimefadan
tolpropamin
diisopromin
gamfexin
indrilin
maprotilin
klortermin
fendilin
klobensorex
demelverin
pramiverin
selegilin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 845
▼B
BILAGA 3

KN-nr

2921 49 00

2921 59 90

2922 11 00
2922 14 00
2922 19 00

CAS RN

Namn
(forts.)

15301-54-9
15686-27-8
15793-40-5
17243-39-9
17279-39-9
19992-80-4
27466-27-9
35764-73-9
35941-65-2
37577-24-5
47166-67-6
52795-02-5
54063-48-8
57653-27-7
64015-58-3
65472-88-0
79617-96-2
86939-10-8
91161-71-6
101828-21-1
106650-56-0
119386-96-8
136236-51-6
140850-73-3
186495-49-8
226256-56-0
3572-43-8
3590-16-7
37640-71-4
77518-07-1
2272-11-9
469-62-5
51-68-3
54-03-5
54-32-0
54-80-8
58-73-1
59-96-1
64-95-9
74-55-5
77-19-0
77-22-5
77-23-6
77-38-3
77-86-1
78-41-1
83-98-7
90-54-0
92-12-6
94-23-5
102-60-3
108-16-7
118-23-0
299-61-6
302-33-0
302-40-9

cypenamin
amfepentorex
terodilin
bensoktamin
dimetamfetamin
butixirat
intriptylin
fluotracen
butriptylin
levofenfluramin
oktriptylin
tametralin
heptaverin
droprenilamin
trimexilin
naftifin
sertralin
indatralin
terbinafin
butenafin
sibutramin
mofegilin
rasagilin
igmesin
delucemin
cinacalcet
bromhexin
feklemin
aprindin
amiflamin
monoetanolaminoleat
dextropropoxifen
meklofenoxat
hexobendin
moxisylyt
pronetalol
difenhydramin
fenoxibensamin
adifenin
etambutol
dicykloverin
karamifen
pentoxiverin
klorfenoxamin
trometamol
triparanol
orfenadrin
etafenon
fenyltoloxamin
paretoxikain
edetol
dimepranol
bromazin
ganglefen
proadifen
benaktyzin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 846
▼B
BILAGA 3

KN-nr

2922 19 00

CAS RN

Namn
(forts.)

372-66-7
468-61-1
493-76-5
495-70-5
509-74-0
509-78-4
511-46-6
512-15-2
524-99-2
525-66-6
532-77-4
545-90-4
576-68-1
604-74-0
791-35-5
911-45-5
1092-46-2
1157-87-5
1234-71-5
1477-39-0
1477-40-3
1600-19-7
1679-75-0
1679-76-1
2179-37-5
2338-37-6
2933-94-0
3563-01-7
3565-72-8
3572-52-9
3572-74-5
3579-62-2
3686-78-0
3811-25-4
4148-16-7
5051-22-9
5632-52-0
5633-20-5
5634-42-4
5668-06-4
5741-22-0
6284-40-8
6452-71-7
6535-03-1
6818-37-7
7077-34-1
7413-36-7
7433-10-5
7488-92-8
7617-74-5
7712-50-7
10540-29-1
13425-98-4
13445-63-1
13479-13-5
13655-52-2
13877-99-1
14007-64-8
14089-84-0

heptaminol
oxeladin
propanokain
meprylkain
acetylmetadol
dimenoxadol
klofenetamin
cyklopentolat
medrylamin
propranolol
hexylkain
dimefeptanol
mannomustin
bufenadrin
klofedanol
klomifen
ketokain
etoloxamin
namoxirat
noracimetadol
levacetylmetadol
xyloxemin
cinnamaverin
drofenin
bencyklan
levopropoxifen
toliprolol
aprofen
embramin
xenysalat
moxastin
denaverin
dietifen
klorprenalin
ritrosulfan
dexpropranolol
klofenciklan
oxibutynin
tokamfyl
mekloxamin
moprolol
meglumin
oxprenolol
stevaladil
olaflur
trolnitrat
nifenalol
butidrin
ketokainol
laurixamin
myrtekain
tamoxifen
improsulfan
itramintosilat
pargeverin
alprenolol
minipentat
butetamat
proxibuten

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 847
▼B
BILAGA 3

KN-nr

2922 19 00

CAS RN

Namn
(forts.)

14556-46-8
14587-50-9
14860-49-2
15221-81-5
15301-93-6
15301-96-9
15518-87-3
15585-86-1
15599-37-8
15639-50-6
15687-08-8
15687-23-7
15690-55-8
15690-57-0
16112-96-2
17199-54-1
17199-55-2
17199-58-5
17199-59-6
17780-72-2
18109-80-3
18683-91-5
18965-97-4
19179-78-3
20448-86-6
22232-57-1
22487-42-9
22664-55-7
23573-66-2
23602-78-0
23891-60-3
25314-87-8
27325-36-6
27581-02-8
27591-01-1
27591-97-5
28570-99-2
30187-90-7
31828-71-4
34616-39-2
35607-20-6
36144-08-8
36199-78-7
36981-91-6
37148-27-9
38363-40-5
39099-98-4
39133-31-8
39563-28-5
41570-61-0
42050-23-7
42200-33-9
47082-97-3
47141-42-4
47419-52-3
50366-32-0
50583-06-7
51384-51-1
52403-19-7
52742-40-2

bupranolol
difeterol
klobutinol
fludorex
tofenacin
tyromedan
myralakt
cyprodenat
hexapradol
safingol
dextrofemin
guajaktamin
zuklomifen
enklomifen
indanorex
alfametadol
betametadol
alfacetylmetadol
betacetylmetadol
klorgilin
butamirat
ambroxol
berlafenon
xipranolol
bornaprin
racefemin
benaprizin
metipranolol
detanosal
benfluorex
mepramidil
elukain
procinolol
idropranolol
bunolol
tiloron
setazindol
xibenolol
mexiletin
fenalkomin
avridin
mantabegron
guafekainol
fepradinol
klenbuterol
penbutolol
cinamolol
trimebutin
kloranolol
tulobuterol
nafetolol
nadolol
pargolol
levobunolol
dexproxibuten
flunamin
halonamin
metoprolol
iproxamin
alimadol

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 848
▼B
BILAGA 3

KN-nr

2922 19 00

CAS RN

Namn
(forts.)

53076-26-9
53179-07-0
53716-44-2
53716-48-6
54063-24-0
54063-25-1
54063-36-4
54063-53-5
54141-87-6
54910-89-3
55769-65-8
55837-19-9
56341-08-3
56433-44-4
57526-81-5
58313-74-9
58473-73-7
58930-32-8
60607-68-3
60812-35-3
63659-18-7
64552-16-5
66022-25-1
66451-06-7
66722-44-9
68392-35-8
68876-74-4
69429-84-1
69756-53-2
71827-56-0
76496-68-9
77164-20-6
77599-17-8
80387-96-8
81147-92-4
81447-80-5
81840-58-6
82101-10-8
82168-26-1
82186-77-4
82413-20-5
83015-26-3
83480-29-9
84057-96-5
85320-67-8
87129-71-3
89778-26-7
90293-01-9
90845-56-0
93221-48-8
94651-09-9
96389-68-3
96743-96-3
98774-23-3
101479-70-3
112922-55-1
119356-77-3
119618-22-3
120444-71-5
123618-00-8

moxaprindin
nisoxetin
rociverin
nexeridin
amifloverin
amiterol
etolorex
propafenon
cinfenin
fluoxetin
butobendin
exaprolol
mabuterol
oxaprotilin
prenalterol
treptilamin
drobulin
butofilolol
indendolol
dekominol
betaxolol
ecipramidil
prenoverine
bornaprolol
bisoprolol
afimoxifen
zokainon
cilobamin
halofantrin
klemeprol
levoprotilin
levomoprolol
panomifen
difemerin
esmolol
diprafenon
spirendolol
flerobuterol
adafenoxat
lumefantrin
droloxifen
atomoxetin
voglibos
flusoxolol
erikolol
arnolol
toremifen
bifemelan
trekadrin
levobetaxolol
cicloprolol
krisnatol
ramciklan
tesmilifen
adaprolol
ceriklamin
dapoxetin
esoxibutynin
deramciklan
fedotozin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 849
▼B
BILAGA 3

KN-nr

2922 19 00

2922 29 00

2922 31 00

2922 39 00

2922 44 00
2922 49 85

CAS RN

Namn
(forts.)

124316-02-5
125926-17-2
126924-38-7
129612-87-9
146376-58-1
148717-90-2
155321-96-3
162359-55-9
173324-94-2
186139-09-3
190258-12-9
207916-33-4
753449-67-1
51-61-6
93-30-1
103-86-6
370-14-9
493-75-4
1199-18-4
3735-45-3
5585-64-8
15599-45-8
15686-23-4
17692-54-5
18840-47-6
34368-04-2
34910-85-5
53648-55-8
61661-06-1
64638-07-9
65415-42-1
66195-31-1
86197-47-9
90060-42-7
103878-96-2
112891-97-1
124937-51-5
148717-54-8
175591-23-8
433265-65-7
76-99-3
90-84-6
125-58-6
467-85-6
466-40-0
6740-88-1
33643-46-8
34662-67-4
34911-55-2
53394-92-6
92615-20-8
92629-87-3
51931-66-9
54-30-8
56-41-7
56-84-8

alprafenon
sarpogrelat
seproxetin
miproxifen
talibegron
squalamin
solpecainol
fingolimod
temiverin
troduskemin
edronokain
xidekaflur
ronakaleret
dopamin
metoxifenamin
hydroxyamfetamine
foledrin
bialamikol
oxidopamin
vetrabutin
aminoxitrifen
symetin
trimoxamin
mitoklomin
gepefrin
dobutamin
lometralin
dezocin
levdobutamin
brolamfetamin
oxabrexin
ibopamin
dopexamin
nolomirol
fosopamin
alentemol
tolterodin
tekalcet
tapentadol
faxeladol
metadon
amfepramon
levometadon
normetadon
isometadon
ketamin
esketamin
cotriptylin
bupropion
driniden
nafenodon
dexnafenodon
tilidin
kamylofin
alanin
asparaginsyra

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 850
▼B
BILAGA 3

KN-nr

2922 49 85

CAS RN

Namn
(forts.)

59-46-1
60-00-4
60-32-2
61-68-7
61-90-5
62-33-9
63-91-2
67-43-6
70-26-8
72-18-4
73-32-5
92-23-9
94-09-7
94-12-2
94-14-4
94-24-6
96-83-3
133-16-4
136-44-7
148-82-3
149-16-6
305-03-3
530-78-9
531-76-0
553-65-1
644-62-2
1088-80-8
1134-47-0
1197-18-8
4295-55-0
6582-31-6
7424-00-2
12111-24-9
13710-19-5
13930-34-2
15250-13-2
15307-86-5
15708-41-5
21245-01-2
23049-93-6
29098-15-5
30544-47-9
32447-90-8
34675-84-8
36499-65-7
39718-89-3
55986-43-1
57574-09-1
57775-28-7
59209-97-1
60142-96-3
60719-82-6
63329-53-3
67330-25-0
68506-86-5
70052-12-9
75219-46-4
89796-99-6
148553-50-8
176199-48-7

prokain
edetsyra
aminokapronsyra
mefenamsyra
leucin
natriumkalciumedetat
fenylalanin
pentetsyra
ornitin
valin
isoleucin
leucinokain
bensokain
risokain
isobutamben
tetrakain
jopanonsyra
kloroprokain
lisadimat
melfalan
butakain
klorambucil
flufenamsyra
sarkolysin
amoxekain
meklofenamsyra
metamelfalan
baklofen
tranexamsyra
klofenamsyra
dapabutan
fenklonin
kalciumtrinatriumpentetat
tolfenamsyra
klormekain
araprofen
diklofenak
natriumferedetat
padimat
enfenamsyra
terofenamat
etofenamat
dextilidin
cetraxat
dikoboltedetat
alminoprofen
cetaben
amineptin
prefenamat
zafuleptin
gabapentin
alaproklat
lobenzarit
ufenamat
vigabatrin
eflornithine
atrimustin
aceklofenak
pregabalin
eglumetad

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 851
▼B
BILAGA 3

KN-nr

2922 49 85

2922 50 00

CAS RN

Namn
(forts.)

198022-65-0
220991-20-8
220991-32-2
51-31-0
56-45-1
59-42-7
59-92-7
60-18-4
67-42-5
86-43-1
89-57-6
99-43-4
99-45-6
119-29-9
133-11-9
137-53-1
390-28-3
395-28-8
407-41-0
447-41-6
487-53-6
490-98-2
497-75-6
499-67-2
530-08-5
536-21-0
555-30-6
586-06-1
646-02-6
658-48-0
672-87-7
709-55-7
829-74-3
1174-11-4
1212-03-9
2922-20-5
3215-70-1
3571-71-9
3625-06-7
3703-79-5
3818-62-0
5714-08-9
7101-51-1
7376-66-1
7683-59-2
10329-60-9
13392-18-2
15687-41-9
17365-01-4
18559-94-9
18866-78-9
18910-65-1
22103-14-6
22950-29-4
23031-25-6
23651-95-8
27203-92-5
30392-40-6
32359-34-5

ikofungipen
lumiracoxib
robenacoxib
levisoprenalin
serin
fenylefrin
levodopa
tyrosin
egtazinsyra
propoxikain
mesalazin
oxibuprokain
adrenalon
ambukain
fenamisal
dextrotyroxinnatrium
metoxamin
isoxsuprin
dexfosfoserin
bufenin
hydroxiprokain
hydroxitetrakain
dioxetedrin
proximetakain
isoetarin
norfenefrin
metyldopa
orciprenalin
aminoetylnitrat
racemetirosin
metirosin
etilefrin
korbadrin
xenazoinsyra
metiprenalin
butaxamin
hexoprenalin
metaterol
mebeverin
bametan
betoxikain
detrotyronin
melevodopa
deterenol
isoprenalin
dioxifedrin
fenoterol
oxifedrin
etiroxat
salbutamol
kolterol
salmefamol
bufenjod
dimetofrin
terbutalin
droxidopa
tramadol
bitolterol
medifoxamin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 852
▼B
BILAGA 3

KN-nr

2922 50 00

2923 10 00

CAS RN

Namn
(forts.)

32462-30-9
34391-04-3
37178-37-3
50588-47-1
51579-82-9
52365-63-6
53034-85-8
54592-27-7
57540-78-0
57558-44-8
58882-17-0
59170-23-9
62571-87-3
63269-31-8
64862-96-0
65271-80-9
66734-12-1
71206-88-7
71522-58-2
71771-90-9
75626-99-2
78756-61-3
83200-09-3
89365-50-4
90237-04-0
91714-94-2
92071-51-7
93047-39-3
93047-40-6
93413-62-8
93413-69-5
96346-61-1
97747-88-1
97825-25-7
100696-30-8
109525-44-2
121524-08-1
124478-60-0
127560-12-7
128470-16-6
134865-33-1
135306-78-4
141993-70-6
187219-95-0
193901-91-6
252920-94-8
255734-04-4
269079-62-1
286930-03-8
329773-35-5
643094-49-9
507-30-2
1336-80-7
2016-36-6
28038-04-2
28319-77-9
856676-23-8

oxifenicin
levosalbutamol
etilevodopa
amafolon
amfenak
dipivefrin
ibuterol
divabuterol
nisbuterol
sekoverin
roxadimat
bevantolol
minaxolon
ciramadol
ametantron
mitoxantron
butopamin
pivenfrin
forfenimex
denopamin
tobuterol
alifedrin
dembrexin
salmeterol
dexsekoverin
bromfenak
rotraxat
etanterol
naminterol
desvenlafaxin
venlafaxin
onapriston
lilopriston
raktopamin
etilefrine pivalate
kliropamin
amibegron
aglepriston
norbudrine
arbutamin
meluadrin
kaloxetinsyra
eldacimib
axomadol
fosveset
solabegron
ritobegron
isalmadol
fesoterodin
cinaciguat
fasobegron
kolinglukonat
ferrokolinat
kolinsalicylat
salkolex
kolinalfoskerat
kolinfenofibrat

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 853
▼B
BILAGA 3

KN-nr

2923 20 00
2923 90 00

CAS RN

63-89-8
50-10-2
51-83-2
55-97-0
57-09-0
60-31-1
61-75-6
62-51-1
65-29-2
71-27-2
71-91-0
79-90-3
116-38-1
121-54-0
122-18-9
123-47-7
125-99-5
139-07-1
139-08-2
306-53-6
317-52-2
391-70-8
406-76-8
538-71-6
541-15-1
541-20-8
541-22-0
552-92-1
1119-97-7
1794-75-8
2001-81-2
2218-68-0
2401-56-1
2424-71-7
3006-10-8
3166-62-9
3614-30-0
3690-61-7
3818-50-6
4304-01-2
4858-60-0
7002-65-5
7008-13-1
7009-91-8
7168-18-5
7174-23-4
7681-78-9
13254-33-6
15585-70-3
15687-13-5
15687-40-8
17088-72-1
19379-90-9
19486-61-4
25155-18-4
29546-59-6
30716-01-9
42879-47-0
54063-57-9
55077-30-0
58066-85-6

Namn

kolfoskerilpalmitat
oxifenonbromid
karbakol
hexametonbromid
cetrimonbromid
acetylkolinklorid
bretyltosilat
metakolinklorid
gallamintrietjodid
suxametonklorid
tetrylammoniumbromid
triklobisonklorid
edrofonklorid
bensetonklorid
cetalkonklorid
prolonjodid
tridihexetyljodid
bensododecinklorid
miristalkonklorid
azametonbromid
hexafluronbromid
troxontosilat
karnitin
domifenbromid
levokarnitin
pentametonbromid
dekametonbromid
tolokonmetilsulfat
tetradonbromid
laurcetiumbromid
diponbromid
kloralbetain
deditonbromid
metocinjodid
mecetronetilsulfat
metylbenaktyziumbromid
emepronbromid
prodekonbromid
befenhydroxinaftoat
truxikuriumjodid
mefenidrammetilsulfat
oxibetain
halopenklorid
nitrikolinperklorat
klorfenoktamsonat
oxidipentonklorid
mebezonjodid
karpronklorid
bibenzonbromid
dodeklonbromid
oktafonklorid
penoktonbromid
bensoxonklorid
lauralkonklorid
metylbensetonklorid
ciklonbromid
emiltosilat
pranolklorid
suxetonklorid
aklatonnapadisilat
miltefosin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 854
▼B
BILAGA 3

KN-nr

2923 90 00

2924 11 00
2924 19 00

CAS RN

Namn
(forts.)

58158-77-3
58703-78-9
68379-03-3
70641-51-9
77257-42-2
57-53-4
51-79-6
56-85-9
57-08-9
64-55-1
77-65-6
77-66-7
78-28-4
78-44-4
95-04-5
99-15-0
116-52-9
131-48-6
306-41-2
466-14-8
496-67-3
512-48-1
541-79-7
544-31-0
633-47-6
1188-38-1
1675-66-7
1954-79-6
2430-27-5
2490-97-3
3106-85-2
3342-61-8
4171-13-5
4213-51-8
4268-36-4
4910-46-7
5579-13-5
5667-70-9
6168-76-9
18679-90-8
25269-04-9
26305-03-3
32838-26-9
32954-43-1
35301-24-7
39825-23-5
52061-73-1
56488-60-9
69542-93-4
76990-56-2
77337-76-9
78088-46-7
78512-63-7
92262-58-3
128326-81-8
129009-83-2
132787-19-0
138531-07-4
210419-36-6
250694-07-6

amantanbromid
cethexonklorid
klofilfosfat
edelfosin
stilonjodid
meprobamat
uretan
glutamin
acexamsyra
mebutamat
karbromal
acekarbromal
emylkamat
karisoprodol
ektylkarbamid
acetylleucin
dikloralkarbamid
aceneuramsyra
hexakarbakolinbromid
ibrotamid
bromisoval
valdetamid
karbokloral
palmidrol
kropropamid
kargluminsyra
adelmidrol
mekloralkarbamid
valpromid
aceglutamid
isospaglumsyra
deanolaceglumat
valnoktamid
bromakrylid
tybamat
spaglumsyra
kapurid
pentabamat
krotetamid
hopantensyra
nisobamat
pepstatin
butoktamid
pendekamain
cedefingol
bisorcik
valdipromid
glutaurin
pivagabin
milacemid
akamprosat
tabilautid
pimelautid
valrosemid
kaldiamid
versetamid
tradekamid
sinapultid
opratonjodid
teglikar

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 855
▼B
BILAGA 3

KN-nr

2924 21 00

2924 24 00
2924 29 10
2924 29 70

CAS RN

101-20-2
369-77-7
34866-47-2
51213-99-1
56980-93-9
57460-41-0
71475-35-9
74738-24-2
75949-61-0
87721-62-8
103055-07-8
159910-86-8
126-52-3
137-58-6
50-19-1
50-65-7
51-06-9
56-94-0
60-46-8
62-44-2
63-25-2
63-98-9
65-45-2
71-81-8
87-10-5
87-12-7
90-49-3
94-35-9
97-27-8
100-95-8
101-71-3
114-80-7
115-79-7
118-57-0
126-27-2
126-93-2
129-46-4
129-57-7
129-63-5
134-62-3
138-56-7
148-01-6
148-07-2
304-84-7
306-20-7
332-69-4
358-52-1
364-62-5
440-58-4
483-63-6
487-48-9
501-68-8
519-88-0
526-18-1
528-96-1
532-03-6
552-25-0

Namn

triklokarban
halokarban
karbuterol
klanfenur
celiprolol
talinolol
lozilkarbamid
rekainam
pafenolol
flestolol
lufenuron
droxinavir
etinamat
lidokain
oxifenamat
niklosamid
prokainamid
demekarbromid
dimevamid
fenacetin
karbaril
fenacemid
salicylamid
isopropamidjodid
tribromsalan
dibromsalan
feneturid
styramat
klorbetamid
metalkonklorid
difenan
neostigminbromid
ambenonklorid
acetaminosalol
oxetakain
oxanamid
suraminnatrium
natriumdiprotrizoat
natriumacetrizoat
dietyltoluamid
trimetobenzamid
dinitolmid
bensmalecen
etamivan
fenaklon
bromamid
hexapropymat
metoklopramid
jodamid
krotamiton
salacetamid
beklamid
ambucetamid
osalmid
kalciumbensamidosalicylat
metokarbamol
diampromid

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 856
▼B
BILAGA 3

KN-nr

2924 29 70

CAS RN

Namn
(forts.)

556-08-1
575-74-6
579-38-4
587-49-5
606-17-7
616-68-2
621-42-1
673-31-4
721-50-6
730-07-4
735-52-4
737-31-5
787-93-9
847-20-1
891-60-1
938-73-8
1042-42-8
1083-57-4
1223-36-5
1227-61-8
1233-53-0
1421-14-3
1456-52-6
1505-95-9
1693-37-4
2276-90-6
2277-92-1
2521-01-9
2577-72-2
2618-25-9
2623-33-8
2901-75-9
3011-89-0
3115-05-7
3207-50-9
3440-28-6
3567-38-2
3576-64-5
3686-58-6
3734-33-6
3785-21-5
4093-35-0
4551-59-1
4582-18-7
4663-83-6
4665-04-7
4776-06-1
5003-48-5
5107-49-3
5486-77-1
5560-78-1
5579-05-5
5579-06-6
5579-08-8
5588-21-6
5591-33-3
5591-49-1
5626-25-5
5714-09-0

acedoben
buklosamid
diloxanid
salfluverin
adipiodon
trimekain
metacetamol
fenprobamat
prilokain
propetamid
cetofenikol
natriumamidotrizoat
ameltolid
flubanilat
deklopramid
etenzamid
karkainklorid
bucetin
klofexamid
mefexamid
bunamiodyl
propanidid
joprocemsyra
naftypramid
parapropamol
jotalaminsyra
oxiklozanid
enkyprat
metabromsalan
joglykamsyra
diacetamat
afalanin
aklomid
jobensamsyra
klinolamid
betamipron
karfimat
klefamid
tolykain
denatonbensoat
butanilikain
bromoprid
fenalamid
endomid
buramat
fenacetinol
flusalan
benorilat
flualamid
alloklamid
teklozan
paxamat
pentalamid
propyldocetrizoat
cintramid
josefamsyra
anilamat
klodakain
etylkartrizoat

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 857
▼B
BILAGA 3

KN-nr

2924 29 70

CAS RN

Namn
(forts.)

5749-67-7
5779-54-4
6170-69-0
6340-87-0
6376-26-7
6620-60-6
6673-35-4
7199-29-3
7225-61-8
7246-21-1
10087-89-5
10397-75-8
10423-37-7
13311-84-7
13912-77-1
13931-64-1
14008-60-7
14261-75-7
14417-88-0
14437-41-3
14817-09-5
15302-15-5
15585-88-3
15686-76-7
15687-05-5
15687-14-6
15687-16-8
15866-90-7
16024-67-2
16034-77-8
16231-75-7
17243-49-1
17692-45-4
18699-02-0
18966-32-0
19368-18-4
19863-06-0
20788-07-2
21434-91-3
22148-75-0
22568-64-5
22662-39-1
22730-86-5
22839-47-0
24353-45-5
24353-88-6
25287-60-9
25451-15-4
25827-76-3
26095-59-0
26717-47-5
26718-25-2
26750-81-2
26887-04-7
27736-80-7
28179-44-4
29122-68-7
29541-85-3
29619-86-1
30531-86-3

karbasalatkalcium
cyklarbamat
klamidoxinsyra
triklacetamol
salverin
proglumid
praktolol
cyheptamid
natriummetrizoat
natriumtyropanoat
enpromat
jokarmsyra
citenamid
flutamid
oktakain
procymat
kresotamid
kloforex
melinamid
klioxanid
decimemid
etosalamid
dikarfen
bensalan
kloracetadol
embutramid
karbifen
incyklinid
jotrizinsyra
jocetamsyra
atolid
diklometid
kvatakain
aktarit
klokanfamid
ftaxilid
joxotrizoinsyra
resorantel
kapobensyra
formetorex
diacetolol
rafoxanid
jolixansyra
aspartam
dibusadol
lorbamat
etofamid
felbamat
jomeglamsyra
otilonbromid
klofibrid
halofenat
alibendol
jotransyra
fenaftsyra
joxitalamsyra
atenolol
oxitriptylin
moktamid
kolfenamat

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 858
▼B
BILAGA 3

KN-nr

2924 29 70

CAS RN

Namn
(forts.)

30533-89-2
30544-61-7
30653-83-9
31127-82-9
31598-07-9
32421-46-8
32795-44-1
34919-98-7
36093-47-7
36141-82-9
36637-18-0
36894-69-6
37106-97-1
37517-30-9
37723-78-7
37863-70-0
38103-61-6
38647-79-9
39907-68-1
40256-99-3
40912-73-0
41113-86-4
41708-72-9
41859-67-0
42794-76-3
46803-81-0
49755-67-1
51022-74-3
51876-99-4
53370-90-4
53783-83-8
53902-12-8
54063-35-3
54063-40-0
54340-61-3
54785-02-3
54870-28-9
55837-29-1
56281-36-8
56562-79-9
57227-17-5
58338-59-3
58473-74-8
58493-49-5
59017-64-0
59110-35-9
59160-29-1
59179-95-2
60019-19-4
60166-93-0
62666-20-0
62992-61-4
63245-28-3
63941-73-1
63941-74-2
64379-93-7
65569-29-1
65617-86-9
65646-68-6

flurantel
klanobutin
parsalmid
jodaxamsyra
jozomsyra
bunaftin
acekainid
cetamolol
salantel
diamfenetid
etidokain
labetalol
bentiromid
acebutolol
jopronsyra
josumetsyra
tolamolol
urefibrat
dopamantin
flucetorex
brosotamid
bromoxanid
tokainid
bezafibrat
midodrin
saletamid
joglicinsyra
jotroxinsyra
josersyra
exalamid
tromantadin
tranilast
dofamklorid
fenoxedil
brovanexin
adamexin
meglitinid
tiropramid
motretinid
joglunid
sevopramid
dinalin
cinromid
olvanil
joxaglinsyra
pamatolol
lidofenin
lorzafon
jotetrinsyra
iopamidol
progabid
etersalat
etifenin
joglukol
joglukomid
cinflumid
kloxaceprid
avizafon
fenretinid

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 859
▼B
BILAGA 3

KN-nr

2924 29 70

CAS RN

Namn
(forts.)

65717-97-7
66108-95-0
66292-52-2
66532-85-2
67346-49-0
67450-44-6
67579-24-2
70009-66-4
70541-17-2
70976-76-0
71119-12-5
73334-07-3
73573-87-2
74517-78-5
75616-02-3
75616-03-4
75659-07-3
76812-98-1
78266-06-5
78281-72-8
78649-41-9
79211-10-2
79211-34-0
79770-24-4
81045-33-2
81732-65-2
82821-47-4
83435-66-9
85409-44-5
86216-41-3
87071-16-7
87771-40-2
88321-09-9
89797-00-2
90895-85-5
92339-11-2
92623-85-3
94497-51-5
96191-65-0
96847-55-1
97702-82-4
97964-54-0
97964-56-2
98815-38-4
102670-46-2
104775-36-2
105816-04-4
106719-74-8
107097-80-3
107793-72-6
112522-64-2
119363-62-1
119817-90-2
122898-67-3
123122-54-3
123122-55-4
123441-03-2
128298-28-2
131179-95-8
133865-88-0

disofenin
johexol
butilfenin
propacetamol
arformoterol
eclanamine
bromadolin
oxalinast
oxazafon
bifepramid
dinazafon
jopromid
formoterol
indekainid
dulozafon
ciprazafon
dilevalol
trigevolol
mebrofenin
nepafenak
jomeprol
josimid
jotrisid
jotrolan
jodecimol
bambuterol
mabuprofen
delapril
cloponone
broxitalamsyra
arklofenin
joversol
aloxistatin
jopentol
ronaktolol
jodixanol
milnacipran
tamibaroten
joxabrolsyra
levomilnacipran
josarkol
tomoglumid
lorglumid
kasokefamid
batanoprid
ekabapid
nateglinid
galtifenin
loxiglumid
joxilan
takedinalin
amiglumid
dexloxiglumid
itoprid
kandoxatrilat
kandoxatril
rivastigmin
remacemid
efaproxiral
priralfinamid

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 860
▼B
BILAGA 3

KN-nr

2924 29 70

2925 12 00
2925 19 95

CAS RN

Namn
(forts.)

133865-89-1
136949-58-1
138112-76-2
141660-63-1
147362-57-0
147497-64-1
150812-12-7
156740-57-7
163000-63-3
172820-23-4
173334-57-1
175385-62-3
175481-36-4
181816-48-8
181872-90-2
183990-46-7
188196-22-7
193079-69-5
194085-75-1
194785-19-8
196618-13-0
202844-10-8
209394-27-4
220847-86-9
228266-40-8
254750-02-2
260980-89-0
289656-45-7
355129-15-6
387825-03-8
402567-16-2
441765-98-6
478296-72-9
608137-32-2
652990-07-3
847353-30-4
77-21-4
50-35-1
60-45-7
64-65-3
77-41-8
77-67-8
86-34-0
125-84-8
1156-05-4
1673-06-9
2897-83-8
6319-06-8
7696-12-0
10403-51-7
14166-26-8
19171-19-8
21925-88-2
22855-57-8
35423-09-7
51411-04-2
54824-17-8
66537-94-8

safinamid
jobitridol
agomelatin
jofratol
lovirid
davasaicin
retigabin
axitirom
neboglamin
pexiganan
aliskiren
lasinavir
lakosamid
ombrabulin
iosimenol
salkaprozinsyra
frakefamid
tabimorelin
karisbamat
bedoradrin
oseltamivir
indantadol
ladostigil
valategrast
taltobulin
emrikasan
topilutamid
senikapok
eprotirom
salklobuzinsyra
firategrast
talaglumetad
gabapentinenakarbil
lisdexamfetamin
milveterol
arbaklofenplakarbil
glutetimid
talidomid
fenimid
bemegrid
mesuximid
etosuximid
fensuximid
aminoglutetimid
fenglutarimid
amfotalid
alonimid
noreximid
tetrametrin
mitindomid
taglutimid
pomalidomid
tesikam
brosuximid
tesimid
alrestatin
mitonafid
ciproximide

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 861
▼B
BILAGA 3

KN-nr

2925 19 95

2925 29 00

CAS RN

Namn
(forts.)

69408-81-7
129688-50-2
144849-63-8
162706-37-8
55-56-1
55-73-2
74-79-3
100-33-4
101-93-9
104-32-5
114-86-3
135-43-3
140-59-0
459-86-9
495-99-8
496-00-4
500-92-5
537-21-3
657-24-9
692-13-7
886-08-8
1221-56-3
1729-61-9
3459-96-9
3658-25-1
3748-77-4
3811-75-4
4210-97-3
5581-35-1
5879-67-4
6443-40-9
6903-79-3
13050-83-4
15339-50-1
17035-90-4
22573-93-9
22790-84-7
29110-47-2
33089-61-1
39492-01-8
45086-03-1
46464-11-3
49745-00-8
55926-23-3
59721-28-7
66871-56-5
76631-45-3
78718-52-2
80018-06-0
81525-10-2
81907-78-0
85125-49-1
85465-82-3
86914-11-6
98629-43-7
137159-92-3
146510-36-3
146978-48-5
149820-74-6

amonafid
minalrestat
bisnafid
elinafid
klorhexidin
betanidin
arginin
pentamidin
fenakain
propamidin
fenformin
lauroguadin
stilbamidinisetionat
mitoguazon
hydroxistilbamidin
dibrompropamidin
proguanil
klorproguanil
metformin
buformin
norletimol
natriumjopodat
renytolin
amikarbalid
guanoktin
bunamidin
hexamidin
tiformin
amfekloral
oletimol
xylamidintosilat
kreatinolfosfat
guanoxifen
ferrotrenin
tilarginin
alexidin
karbantel
guanfakin
amitraz
gabexat
etoformin
meobentin
amidantel
guanklofin
kamostat
lidamidin
napaktadin
benexat
fengabin
nafamostat
batebulast
biklodil
tymotrinan
tolgabid
gusperimus
aptiganel
olanexidin
moxilubant
xemilofiban

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 862
▼B
BILAGA 3

KN-nr

2925 29 00

2926 30 00
2926 90 70

2927 00 00

2928 00 90

CAS RN

Namn
(forts.)

160677-67-8
170368-04-4
330600-85-6
346735-24-8
16397-28-7
52-53-9
77-51-0
137-05-3
1069-55-2
1113-10-6
1689-89-0
5232-99-5
6197-30-4
6606-65-1
6701-17-3
15599-27-6
16662-47-8
17590-01-1
21702-93-2
23023-91-8
34915-68-9
38321-02-7
53882-12-5
54239-37-1
57808-65-8
58503-83-6
65655-59-6
65899-72-1
78370-13-5
83200-10-6
85247-76-3
85247-77-4
86880-51-5
92302-55-1
101238-51-1
108605-62-5
111753-73-2
123548-56-1
130929-57-6
136033-49-3
137109-71-8
147076-36-6
153259-65-5
202057-76-9
220641-11-2
94-10-0
502-98-7
536-71-0
80573-03-1
80573-04-2
51-71-8
55-52-7
65-64-5
70-51-9
103-03-7
127-07-1

tresperimus
anisperimus
peramivir
amelubant
fenproporex
verapamil
isoaminil
mekrilat
bukrilat
guancidin
nitroxinil
etokrilen
oktokrilen
enbukrilat
okrilat
etaminil
gallopamil
amfetaminil
kloguanamil
flukrilat
bunitrolol
dexverapamil
lodoxamid
cimaterol
klosantel
penirolol
pakrinolol
alozafon
emopamil
anipamil
dagapamil
ronipamil
epanolol
devapamil
levemopamil
teriflunomid
satigrel
akreozast
entakapon
nexopamil
balazipon
laflunimus
cilomilast
manitimus
naminidil
etoxazen
klorazodin
diminazen
ipsalazid
balsalazid
fenelzin
feniprazin
mebanazin
deferoxamin
fenikarbazid
hydroxikarbamid

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 863
▼B
BILAGA 3

KN-nr

2928 00 90

CAS RN

Namn
(forts.)

140-87-4
322-35-0
511-41-1
546-88-3
555-65-7
671-16-9
2438-72-4
2675-35-6
3240-20-8
3362-45-6
3544-35-2
3583-64-0
3788-16-7
3818-37-9
4267-81-6
4684-87-1
5001-32-1
5051-62-7
5579-27-1
7473-70-3
7654-03-7
14816-18-3
15256-58-3
15687-37-3
20228-27-7
22033-87-0
24701-51-7
25394-78-9
25875-51-8
28860-95-9
34297-34-2
38274-54-3
46263-35-8
53078-44-7
53648-05-8
54063-51-3
54739-18-3
54739-19-4
56187-89-4
57925-64-1
58832-68-1
60070-14-6
76144-81-5
78372-27-7
81424-67-1
85750-38-5
90581-63-8
95268-62-5
105613-48-7
127420-24-0
130579-75-8
141184-34-1
141579-54-6
149400-88-4
149647-78-9
154039-60-8
203737-93-3
238750-77-1
352513-83-8
869572-92-9

cyacetacid
benserazid
difoxazid
acetohydroxamsyra
brokresin
prokarbazin
bufexamak
sivifen
karbenzid
noxiptilin
iproklozid
bumadizon
cimemoxin
fenoxipropazin
bolazin
oktamoxin
guanoklor
guanabens
simtrazen
guanoxabens
benmoxin
foxim
beloxamid
naftazon
ruvazon
olesoxim
demexiptilin
cetoxim
robenidin
karbidopa
anidoxim
benurestat
nafomin
kaproxamin
ibuproxam
nadoxolol
fluvoxamin
klovoxamin
ximoprofen
naprodoxim
kloximat
mariptilin
meldonium
stirokainid
karacemid
erokainid
falintolol
upenazim
exametazim
idrapril
eplivanserin
filaminast
fenleuton
sardomozid
vorinostat
marimastat
istaroxim
tosedostat
semapimod
tekovirimat

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 864
▼B
BILAGA 3

KN-nr

2929 90 00

2930 20 00

2930 30 00

2930 40 10
2930 90 13
2930 90 16

2930 90 30
2930 90 98

CAS RN

139-05-9
154-93-8
299-86-5
1491-41-4
3733-81-1
4075-88-1
4317-14-0
5854-93-3
13010-47-4
13909-09-6
15350-99-9
31645-39-3
52658-53-4
52758-02-8
60784-46-5
70788-28-2
70788-29-3
73105-03-0
97642-74-5
136470-65-0
166518-60-1
168021-79-2
148-18-5
3735-90-8
27877-51-6
50838-36-3
95-05-6
97-77-8
137-26-8
63-68-3
52-90-4
52-67-5
616-91-1
638-23-3
2485-62-3
5287-46-7
13189-98-5
18725-37-6
42293-72-1
65002-17-7
82009-34-5
86042-50-4
87573-01-1
89163-44-0
89767-59-9
583-91-5
59-52-9
60-23-1
67-68-5
77-46-3
80-08-0
82-99-5
97-18-7
97-24-5
104-06-3
108-02-1

Namn

natriumcyklamat
karmustin
krufomat
naftalofos
defosfamid
oxifentorex
amitriptylinoxid
alanosin
lomustin
semustin
amoxidraminkamsilat
palifosfamid
benfosformin
bensaprinoxid
elmustin
flurofamid
tolfamid
neptamustin
klomifenoxid
banoxantron
avasimib
disufentonnatrium
ditiokarbnatrium
fenkarbamid
tolindat
tolciklat
sulfiram
disulfiram
tiram
metionin
cystein
penicillamin
acetylcystein
karbocistein
mecystein
prenistein
fudostein
dacistein
bencistein
bucillamin
cilastatin
cistinexin
salnacedin
cinaproxen
salmistein
desmeninol
dimerkaprol
merkaptamin
dimetylsulfoxid
acedapson
dapson
tifenamil
bitionol
fentiklor
tioacetazon
kaptamin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 865
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2930 90 98

CAS RN

Namn
(forts.)

109-57-9
121-55-1
127-60-6
133-65-3
144-75-2
304-55-2
305-97-5
473-32-5
486-17-9
500-89-0
502-55-6
513-10-0
539-21-9
554-18-7
584-69-0
786-19-6
790-69-2
844-26-8
910-86-1
926-93-2
1166-34-3
1234-30-6
1953-02-2
2398-96-1
2507-91-7
2924-67-6
3383-96-8
3569-58-2
3569-59-3
3569-77-5
4044-65-9
4938-00-5
5835-72-3
5934-14-5
5964-62-5
5965-40-2
6385-58-6
6964-20-1
7009-79-2
10433-71-3
10489-23-3
13402-51-2
14433-82-0
15599-39-0
15686-78-9
16208-51-8
19767-45-4
19881-18-6
20537-88-6
22012-72-2
23205-04-1
23233-88-7
23288-49-5
25827-12-7
26328-53-0
26481-51-6
27025-41-8
27450-21-1
29335-92-0
34914-39-1

allyltiokarbamid
subatizon
acediasulfonnatrium
solasulfon
aldesulfonnatrium
succimer
antiolimin
chaulmosulfon
kaptodiam
tiambutosin
dixantogen
ekotiopatjodid
ambazon
glukosulfon
ditofal
karbofenotion
loflukarban
bitionoloxid
tiokarlid
metallibur
cinanserin
etokarlid
tiopronin
tolnaftat
gloxazon
fluoreson
temefos
oxisonjodid
hexasonjodid
amidapson
bitoskanat
danostein
diprofen
succisulfon
diatymosulfon
allokupreidnatrium
natriumbitionolat
tiadenol
xentiorat
tiametonjodid
tioktilat
tibensat
tiacetarsamidnatrium
noxitiolin
tiosalan
dimesna
mesna
nitroskanat
amifostin
zilantel
josulamid
brotianid
probukol
suloxifen
amoskanat
tiprenolol
oxiglutation
osmadizon
dextiopronin
ritiometan

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 866
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2930 90 98

CAS RN

Namn
(forts.)

35727-72-1
38194-50-2
38452-29-8
39516-21-7
42461-79-0
51012-32-9
53993-67-2
54063-56-8
54657-98-6
55837-28-0
58306-30-2
58569-55-4
59973-80-7
63547-13-7
66264-77-5
66516-09-4
66608-32-0
66960-34-7
68693-11-8
69217-67-0
69819-86-9
70895-45-3
71767-13-0
74639-40-0
79467-22-4
81045-50-3
81110-73-8
82599-22-2
82964-04-3
83519-04-4
85053-46-9
85754-59-2
87556-66-9
87719-32-2
88041-40-1
88255-01-0
89987-06-4
90357-06-5
94055-76-2
101973-77-7
103725-47-9
105687-93-2
106854-46-0
107023-41-6
112111-43-0
112573-72-5
112573-73-6
113593-34-3
114568-26-2
122575-28-4
123955-10-2
125961-82-2
127304-28-3
134993-74-1
137109-78-5
158382-37-7
159138-80-4
162520-00-5
168682-53-9
179545-77-8
187870-78-6

ontianil
sulindak
tolmesoxid
tiopropamin
sulfonterol
tiaprid
tiflorex
suloktidil
serfibrat
tiafibrat
febantel
metenkefalin
exisulind
adrafinil
sulfinalol
mertiatid
imkarbofos
metkefamid
modafinil
sumacetamol
darinaparsin
tipropidil
jotasul
dokarpamin
bipenamol
pivopril
racekadotril
ditiomustin
tolrestat
ilmofosin
surikainid
ambamustin
klotikason
etaroten
lemidosul
netobimin
tiludronsyra
bikalutamid
suplatasttosilat
esonarimod
betiatid
sumaroten
argimesna
pobilukast
armodafinil
dexekadotril
ekadotril
flosatidil
patamostat
naglivan
almokalant
tipelukast
linaroten
tibeglisen
orazipon
kanfosfamid
kariporid
salirasib
ezatiostat
tanomastat
rimeporid

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 867
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2930 90 98

2931 39 50
2931 39 90

2931 90 00

CAS RN

Namn
(forts.)

202340-45-2
211513-37-0
216167-82-7
216167-92-9
216167-95-2
488832-69-5
496050-39-6
603139-19-1
608141-41-9
887148-69-8
2809-21-4
52-68-6
126-22-7
1984-15-2
2398-95-0
10596-23-3
13237-70-2
15468-10-7
16543-10-5
17316-67-5
40391-99-9
51321-79-0
51395-42-7
54870-27-8
57808-64-7
60668-24-8
63132-38-7
63132-39-8
63585-09-1
66376-36-1
73514-87-1
76541-72-5
79778-41-9
92118-27-9
103486-79-9
114084-78-5
124351-85-5
127502-06-1
133208-93-2
0-00-0
97-44-9
98-50-0
98-72-6
116-49-4
121-19-7
121-59-5
306-12-7
455-83-4
457-60-3
535-51-3
554-72-3
618-82-6
2430-46-8
3639-19-8
5959-10-4
19028-28-5
33204-76-1
65606-61-3

eflusimib
dalcetrapib
succinobukol
kamobukol
elsibukol
elesklomol
pemaglitazar
odanakatib
apremilast
monepantel
etidronsyra
metrifonat
butonat
medronsyra
foskolsyra
klodronsyra
fosmensyra
oxidronsyra
fosenazid
butafosfan
pamidronsyra
sparfossyra
butedronsyra
fosfonetnatrium
toldimfos
alafosfalin
lidadronsyra
olpadronsyra
natriumfoskarnet
alendronsyra
fosarilat
mifobat
neridronsyra
fotemustin
belfosdil
ibandronsyra
inkadronsyra
tetrofosmin
ibrolipim
repagermanium
acetarsol
arsanilsyra
nitarson
glykobiarsol
roxarson
karbarson
oxofenarsin
diklorofenarsin
neoarsfenamin
fenarsonsulfoxilat
tryparsamid
sulfarsfenamin
tolboxan
difetarson
stibosamin
toljodklorid
kvadrosilan
diciferron

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 868
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2931 90 00

2932 19 00

2932 20 10
2932 20 90

CAS RN

Namn
(forts.)

68959-20-6
75018-71-2
125973-56-0
126595-07-1
132236-18-1
59-87-0
67-28-7
405-22-1
541-64-0
549-40-6
735-64-8
965-52-6
1338-39-2
1338-41-6
1338-43-8
3270-71-1
3563-92-6
3690-58-2
3776-93-0
4662-17-3
5579-89-5
5579-95-3
5580-25-6
6236-05-1
6673-97-8
15686-77-8
16915-70-1
19561-70-7
26266-57-9
26266-58-0
26658-19-5
28434-01-7
31329-57-4
53684-49-4
60653-25-0
64743-08-4
64743-09-5
66357-35-5
72420-38-3
75748-50-4
84845-75-0
93064-63-2
142996-66-5
156722-18-8
186953-56-0
253128-41-5
393101-41-2
77-09-8
52-01-7
56-72-4
57-57-8
66-76-2
76-65-3
81-81-2
90-33-5
152-72-7
321-55-1
435-97-2

disikvonklorid
tauroselcholsyra
amsilaroten
propagermanium
zifrosilon
nitrofural
nihydrazon
nidroxizon
furtretonjodid
furostilbestrol
fenamifuril
nifuroxazid
sorbitanlaurat
sorbitanstearat
sorbitanoleat
nifuraldezon
zylofuramin
fubrogonjodid
furfenorex
furidaron
nifursemizon
nifurmeron
nifuretazon
nifuroxim
spiroxason
fursalan
nifursol
nifuratron
sorbitanpalmitate
sorbitantrioleate
sorbitantristearate
bioresmetrin
naftidrofuryl
bufetolol
orpanoxin
diklofurim
nitrafudam
ranitidin
acifran
ankarolol
niperotidin
venritidin
furomin
rostafuroxin
pafuramidin
eribulin
milataxel
fenolftalein
spironolakton
kumafos
propiolakton
dikumarol
amolanon
warfarin
hymekromon
acenokumarol
haloxon
fenprokumon

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 869
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2932 20 90

2932 95 00
2932 99 00

CAS RN

Namn
(forts.)

465-39-4
476-66-4
477-32-7
548-00-5
642-83-1
804-10-4
1233-70-1
2908-75-0
3258-51-3
3447-95-8
3902-71-4
4366-18-1
15301-80-1
15301-97-0
26538-44-3
29334-07-4
32449-92-6
35838-63-2
42422-68-4
52814-39-8
58409-59-9
60986-89-2
65776-67-2
66898-60-0
67268-43-3
67696-82-6
68206-94-0
70288-86-7
73573-88-3
75139-06-9
75330-75-5
75992-53-9
79902-63-9
81478-25-3
87810-56-8
91406-11-0
96829-58-2
109791-32-4
112856-44-7
113507-06-5
127943-53-7
132100-55-1
140616-46-2
150785-53-8
154738-42-8
161262-29-9
162011-90-7
165108-07-6
189954-96-9
195883-06-8
1972-08-3
136-70-9
451-77-4
470-43-9
541-66-2
1344-34-9
1508-45-8
3416-24-8

bufogenin
ellagsyra
visnadin
ethylbiskumacetat
aceglaton
karbokromen
diarbaron
eskulamin
valofan
benfurodilhemisuccinat
trioxisalen
kumetarol
oxamarin
xylokumarol
zeranol
sulmarin
glukurolakton
klokumarol
taleranol
meteskuletol
bukumolol
klofurak
afurolol
talosalat
giparmen
akrihellin
klorikromen
ivermektin
mevastatin
tetronasin
lovastatin
moxadolen
simvastatin
lomevakton
fostriecin
esupron
orlistat
askorbylgamolenat
losigamon
moxidektin
disermolid
dalvastatin
fluoresceinlisikol
alemcinal
mitemcinal
amotosalen
rofekoxib
selamektin
firokoxib
omtriptolid
dronabinol
protokylol
homarylamin
promoxolan
oxapropanjodid
stibaminglukosid
mitopodozid
glukosamin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 870
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2932 99 00

CAS RN

Namn
(forts.)

3567-40-6
4764-17-4
5684-90-2
12286-76-9
12569-38-9
18296-45-2
18467-77-1
25161-41-5
30910-27-1
31105-14-3
31112-62-6
33069-62-4
34753-46-3
40580-59-4
47254-05-7
49763-96-4
51372-29-3
53341-49-4
53983-00-9
55102-44-8
56180-94-0
56290-94-9
58546-54-6
58994-96-0
61136-12-7
61869-07-6
61914-43-0
66112-59-2
71963-77-4
74817-61-1
75887-54-6
78113-36-7
81267-65-4
83461-56-7
85443-48-7
90733-40-7
97240-79-4
98383-18-7
105618-02-8
105674-77-9
114870-03-0
114977-28-5
116818-99-6
117570-53-3
118457-15-1
118457-16-2
122312-55-4
123072-45-7
128196-01-0
135038-57-2
137275-81-1
149920-56-9
156294-36-9
167256-08-8
171092-39-0
175013-73-7
181296-84-4
182824-33-5
183133-96-2
185955-34-4

dioxamat
tenamfetamine
pentrikloral
ferric fructose
kalciumglubionat
didrovaltrat
diprogulsyra
acevaltrat
treloxinat
olmidine
metrizamid
paklitaxel
ciheptolan
guanadrel
spiroxepin
stiripentol
dexbudesonid
ponfibrat
nibroxan
bofumustin
akarbos
medroxalol
besigomsin
ranimustin
almurtid
domjodol
glukuronamid
temurtid
artemeter
murabutid
artemotil
romurtid
idronoxil
mifamurtid
bencianol
edifolon
topiramat
ekomustin
galamustin
lanproston
fondaparinuxnatrium
docetaxel
isalstein
vadimezan
dexnebivolol
levonebivolol
dosmalfat
aprosulatnatrium
escitalopram
fasidotril
osemozotan
idraparinuxnatrium
larotaxel
enrasentan
defoslimod
tidembersat
omigapil
artesunat
kabazitaxel
eritoran

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 871
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2932 99 00

CAS RN

Namn
(forts.)

186040-50-6
186348-23-2
196597-26-9
280585-34-4
329306-27-6
50-34-0
53-46-3
61-74-5
68-90-6
78-34-2
82-02-0
85-90-5
87-33-2
119-41-5
154-23-4
480-17-1
521-35-7
652-67-5
1165-48-6
1477-19-6
1668-19-5
1951-25-3
2165-19-7
2455-84-7
3562-84-3
3570-46-5
3607-18-9
3611-72-1
4439-67-2
4442-60-8
4730-07-8
4940-39-0
6538-22-3
7182-51-6
13157-90-9
15686-60-9
15686-63-2
16051-77-7
16110-51-3
18296-44-1
19825-63-9
19889-45-3
22888-70-6
23580-33-8
23915-73-3
26020-55-3
26225-59-2
29782-68-1
33459-27-7
33889-69-9
34887-52-0
35212-22-7
37456-21-6
37470-13-6
37855-80-4
38873-55-1
39552-01-7
40691-50-7
42408-79-7
50465-39-9

paklitaxelceribat
ortataxel
ramelteon
oxeglitazar
lirimilast
propantelinbromid
metantelinbromid
domoxin
bensiodaron
dioxation
kellin
metylkromon
isosorbiddinitrat
efloxat
cianidanol
leukocianidol
cannabinol
isosorbid
dimeflin
bensaron
doxepin
amiodaron
guanoxan
ambenoxan
bensbromaron
ethomoxane
cidoxepin
kloridarol
amikellin
butamoxan
pentamoxan
kromokarb
dimeprozan
talopram
benskvercin
flavamin
etabensaron
isosorbidmononitrat
kromoglicinsyra
valtrat
pirnabin
guabenxan
silibinin
furakrinsyra
trebensomin
oxetoron
mecinaron
silidianin
xanoxsyra
silikristin
fenisorex
ipriflavon
terbukromil
flavodsyra
iprokrolol
furobufen
befunolol
tixanox
pirandamin
tokofibrat
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KN-nr

2932 99 00

CAS RN

Namn
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51022-71-0

nabilon

52934-83-5

nanafrocin

54340-62-4

bufuralol

55165-22-5

butokrolol

55286-56-1

doxaminol

55453-87-7

isoxepak

55689-65-1

oxepinak

56689-43-1

kanbisol

56983-13-2

furofenak

57009-15-1

isokromil

58012-63-8

furkloprofen

58761-87-8

sudexanox

58805-38-2

ambikromil

59729-33-8

citalopram

60400-92-2

proxikromil

63968-64-9

artemisinin

65350-86-9

meciadanol

66575-29-9

kolforsin

67102-87-8

pentomon

67700-30-5

furaprofen

71316-84-2

fluradolin

72492-12-7

spizofuron

74912-19-9

naboktat

76301-19-4

timefuron

77005-28-8

texakromil

77416-65-0

exepanol

78371-66-1

bukromaron

78499-27-1

bermoprofen

79130-64-6

ansoxetin

79619-31-1

flavodilol

80743-08-4

dioxadilol

81486-22-8

nipradilol

81496-81-3

artenimol

81674-79-5

guajmesal

81703-42-6

bendakalol

87549-36-8

parcetasal

87626-55-9

mitoflaxon

96566-25-5

ablukast

97483-17-5

tifurak

110816-79-0

kromoglikatlisetil

113806-05-6

olopatadin

118457-14-0

nebivolol

123407-36-3

arteflen

128232-14-4

raxofelast

132017-01-7

bervastatin

139110-80-8

zanamivir

149494-37-1

ebalzotan

151581-24-7

iralukast

169758-66-1

robalzotan

175013-84-0

tonabersat

184653-84-7

karabersat

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 873
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CAS RN

Namn
(forts.)

343306-71-8
401925-43-7
461432-26-8
664338-39-0
479-92-5
58-15-1
60-80-0
68-89-3
747-30-8
1046-17-9
3615-24-5
7077-30-7
22881-35-2
55837-24-6
50-33-9
57-96-5
105-20-4
129-20-4
853-34-9
2210-63-1
4023-00-1
7125-67-9
7554-65-6
13221-27-7
20170-20-1
23111-34-4
27470-51-5
30748-29-9
32710-91-1
34427-79-7
50270-32-1
50270-33-2
53808-88-1
55294-15-0
59040-30-1
60104-29-2
70181-03-2
71002-09-0
80410-36-2
81528-80-5
103475-41-8
115436-73-2
119322-27-9
142155-43-9
206884-98-2
376592-42-6
410528-02-8
496775-61-2
50-12-4
57-41-0
86-35-1
1317-25-5
5579-81-7
5588-20-5
40828-44-2
56605-16-4

sugammadex
celivaron
dapagliflozin
arterolan
propyfenazon
aminofenazon
fenazon
metamizolnatrium
aminofenazoncyklamat
dibupyron
ramifenazon
butopyrammoniumjodid
famprofazon
bisfenazon
fenylbutazon
sulfinpyrazon
betazol
oxifenbutazon
kebuzon
mofebutazon
praxadin
metokizin
fomepizol
tribuzon
difenamizol
feklobuzon
suxibuzon
feprazon
trifezolak
proxifezon
bufezolak
isofezolak
lonazolak
muzolimin
nafazatrom
klofezon
dazoprid
pirazolak
fezolamin
dalbraminol
tepoxalin
ipazilid
meribendan
cizolirtin
niraxostat
totrombopag
palovaroten
eltrombopag
mefenytoin
fenytoin
etotoin
alkloxa
aldioxa
klodantoin
klazolimin
spiromustin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 874
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2933 21 00

2933 29 10
2933 29 90

CAS RN

Namn
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63612-50-0
89391-50-4
93390-81-9
50-60-2
53-73-6
56-28-0
59-98-3
60-56-0
71-00-1
84-22-0
91-75-8
443-48-1
501-62-2
526-36-3
551-92-8
830-89-7
835-31-4
1077-93-6
1082-56-0
1082-57-1
1491-59-4
3254-93-1
3366-95-8
4201-22-3
4205-90-7
4342-03-4
4474-91-3
4548-15-6
4846-91-7
5377-20-8
5696-06-0
5786-71-0
6043-01-2
7036-58-0
7303-78-8
7681-76-7
13551-87-6
14058-90-3
14885-29-1
15037-44-2
16773-42-5
17230-89-6
17692-28-3
19387-91-8
20406-60-4
21721-92-6
22232-54-8
22668-01-5
22833-02-9
22916-47-8
22994-85-0
23593-75-1
23757-42-8
25859-76-1
27220-47-9
27523-40-6
27885-92-3
28125-87-3
30529-16-9
31036-80-3

nilutamid
imirestat
fosfenytoin
fentolamin
angiotensinamid
triklodazol
tolazolin
tiamazol
histidin
tetryzolin
antazolin
metronidazol
fenamazolin
xylometazolin
dimetridazol
albutoin
nafazolin
ternidazol
tefazolin
tramazolin
oximetazolin
doxenitoin
seknidazol
tolonidin
klonidin
dakarbazin
angiotensin II
flunidazol
fenoxazolin
metomidat
metetoin
fosfokreatinin
domazolin
propoxat
imidolin
ronidazol
misonidazol
metazamid
ipronidazol
etonam
ornidazol
nimazon
klonazolin
tinidazol
mipimazol
nitrefazol
karbimazol
etanidazol
orconazole
mikonazol
bensnidazol
klotrimazol
midaflur
glibutimin
ekonazol
isokonazol
imidokarb
flutonidin
stirimazol
lofexidin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 875
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KN-nr

2933 29 90

CAS RN

Namn
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31478-45-2
33125-97-2
33178-86-8
34839-70-8
35554-44-0
36364-49-5
36740-73-5
38083-17-9
38349-38-1
40077-57-4
40507-78-6
40828-45-3
41473-09-0
42116-76-7
51022-76-5
51481-61-9
51940-78-4
53267-01-9
53597-28-7
54143-54-3
54533-85-6
55273-05-7
56097-80-4
57647-79-7
57653-26-6
58261-91-9
59729-37-2
59803-98-4
59939-16-1
60173-73-1
60628-96-8
60628-98-0
61318-90-9
62087-96-1
62882-99-9
62894-89-7
63824-12-4
63927-95-7
64211-45-6
64212-22-2
64872-76-0
65571-68-8
65896-16-4
66711-21-5
69539-53-3
70161-09-0
71097-23-9
72479-26-6
73445-46-2
73931-96-1
74512-12-2
76448-31-2
76631-46-4
76894-77-4
77175-51-0
77671-31-9
78186-34-2
78218-09-4
79313-75-0
80614-27-3

bamnidazol
etomidat
alinidin
metiamid
enilconazole
imidazolsalicylat
flumizol
klimbazol
metrafazolin
aviptadil
indanazolin
azolimin
fenmetozol
karnidazol
sulnidazol
cimetidin
zetidolin
cibensolin
fludazonklorid
sepazonklorid
nizofenon
impromidin
valkonazol
benklonidin
fenobam
mefenidil
fexinidazol
brimonidin
cirazolin
arfalasin
bifonazol
lombazol
sulkonazol
triletid
tinazolin
tiflamizol
alikonazol
bentemazol
oxikonazol
nafimidon
butokonazol
lofemizol
romifidin
apraklonidin
etintidin
demokonazol
zofikonazol
fentikonazol
fenflumizol
denzimol
omokonazol
propenidazol
detomidin
dazmegrel
krokonazol
enoximon
bisantren
dazoxiben
sopromidin
midazogrel

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 876
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2933 29 90

CAS RN

Namn
(forts.)

81447-78-1
81447-79-2
82571-53-7
83184-43-4
84203-09-8
84243-58-3
84962-75-4
85392-79-6
86347-14-0
89371-37-9
89371-44-8
89781-55-5
89838-96-0
90408-21-2
90697-56-6
91017-58-2
91524-14-0
95668-38-5
96153-56-9
97901-21-8
99614-02-5
103926-64-3
104054-27-5
104902-08-1
105920-77-2
107429-63-0
110605-64-6
110883-46-0
113082-98-7
113775-47-6
114798-26-4
115575-11-6
116684-92-5
116795-97-2
118072-93-8
118528-04-4
119006-77-8
120635-74-7
122830-14-2
125472-02-8
126222-34-2
128326-82-9
129369-64-8
129805-33-0
130120-57-9
130726-68-0
130759-56-7
134183-95-2
137460-88-9
138402-11-6
144689-24-7
149838-23-3
149968-26-3
150586-58-6
154906-40-8
159075-60-2
159519-65-0
162394-19-6
170105-16-5
173997-05-2

levlofexidin
dexlofexidin
ozagrel
mifentidin
trifenagrel
imazodan
flutomidat
indanidin
medetomidin
imidapril
imidaprilat
rolafagrel
oktimibat
efetozole
zimidoben
abunidazol
napamezol
idralfidin
bisfentidin
nafagrel
ondansetron
sepimostat
atipamezol
cilutazolin
kamonagrel
lintoprid
isaglidol
girakodazol
enalkiren
dexmedetomidin
losartan
liarozole
galdansetron
ledazerol
zoledronsyra
brolaconazole
flutrimazol
cilansetron
deriglidol
mivazerol
remikiren
eberkonazol
irtemazole
eptotermin-alfa
prezatidkopparacetat
netikonazol
nemazolin
fampronil
odalprofen
irbesartan
olmesartan
doranidazol
elisartan
fipamezol
semparatid
emfilermin
enfuvirtid
palifermin
imidafenacin
nepikastat

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 877
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2933 29 90

2933 33 00

2933 39 10
2933 39 99

CAS RN

Namn
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177563-40-5
183659-72-5
189353-31-9
200074-80-2
213027-19-1
219527-63-6
246539-15-1
259188-38-0
444069-80-1
478166-15-3
697766-75-9
867153-61-5
944263-65-4
57-42-1
64-39-1
77-10-1
113-45-1
144-14-9
302-41-0
359-83-1
437-38-7
467-60-7
467-83-4
469-79-4
562-26-5
915-30-0
1812-30-2
15301-48-1
15686-91-6
28782-42-5
71195-58-9
54-92-2
101-26-8
51-12-7
52-86-8
53-89-4
54-36-4
54-85-3
54-96-6
56-97-3
59-26-7
59-32-5
62-97-5
76-90-4
77-01-0
77-20-3
77-39-4
79-55-0
82-98-4
86-21-5
86-22-6
87-21-8
91-81-6
91-84-9
93-47-0
94-63-3
94-78-0
96-88-8

karafiban
katramilast
fadolmidin
lusupultid
cipralisant
repifermin
dibotermin-alfa
rebimastat
dapiklermin
mekaserminrinfabat
velafermin
dulanermin
demiditraz
petidin
trimeperidin
fencyklidin
metylfenidat
anileridin
piritramid
pentazocin
fentanyl
pipradrol
dipipanon
ketobemidon
fenoperidin
difenoxylat
bromazepam
bezitramid
propiram
difenoxin
alfentanil
iproniazid
pyridostigminbromid
nialamid
haloperidol
benspiperylon
metyrapon
isoniazid
amifampridin
trimedoximbromid
niketamid
kloropyramin
difemanilmetilsulfat
mepenzolatbromid
fenpipramid
alfaprodin
cykrimin
pempidin
piperidolat
feniramin
bromfeniramin
piridokain
tripelennamin
mepyramin
verazid
pralidoximjodid
fenazopyridin
mepivacaine

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 878
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KN-nr
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CAS RN

Namn
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97-57-4
100-91-4
101-08-6
114-90-9
114-91-0
115-46-8
117-30-6
123-03-5
125-51-9
125-60-0
127-35-5
129-03-3
129-83-9
132-21-8
132-22-9
136-82-3
139-62-8
144-11-6
144-45-6
147-20-6
149-17-7
300-37-8
357-66-4
382-82-1
468-50-8
468-51-9
468-56-4
468-59-7
469-21-6
469-80-7
469-82-9
479-81-2
486-12-4
486-16-8
495-84-1
504-03-0
510-74-7
511-45-5
514-65-8
534-84-9
536-33-4
546-32-7
548-73-2
553-69-5
555-90-8
561-48-8
561-76-2
561-77-3
578-89-2
586-60-7
586-98-1
587-46-2
587-61-1
603-50-9
728-88-1
749-02-0
749-13-3
807-31-8
827-61-2
852-42-6

tolpronin
eukatropin
diperodon
obidoximklorid
metyridin
azacyklonol
dipiproverin
cetylpyridinklorid
pipenzolatbromid
fenpiverinbromid
fenazocin
cyproheptadin
fenampromid
dexbromfeniramin
klorfenamin
piperokain
cyklometykain
trihexyfenidyl
spirgetin
difenylpyralin
ftivazid
diodon
spirilen
dikolinjodid
betameprodin
alfameprodin
hydroxipetidin
betaprodin
doxylamin
feneridin
etoxeridin
bietamiverin
triprolidin
karbinoxamin
salinazid
nanofin
spiramid
pridinol
biperiden
pimeklon
etionamid
oxfeneridin
droperidol
fenyramidol
nikotiazon
norpipanon
properidin
dihexyverin
pimetremid
dyklonin
pikonol
benspyrinbromid
propyljodon
bisakodyl
tolperison
spiperon
trifluperidol
aceperon
aceklidin
guajapat

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 879
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Namn
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972-02-1
1050-79-9
1096-72-6
1098-97-1
1219-35-8
1463-28-1
1508-75-4
1539-39-5
1580-71-8
1707-15-9
1740-22-3
1841-19-6
1882-26-4
1893-33-0
2062-78-4
2062-84-2
2066-89-9
2139-47-1
2156-27-6
2398-81-4
2531-04-6
2748-88-1
2779-55-7
2804-00-4
2856-74-8
2971-90-6
3099-52-3
3425-97-6
3485-62-9
3540-95-2
3562-55-8
3565-03-5
3569-26-4
3572-80-3
3575-80-2
3626-67-3
3670-68-6
3691-78-9
3696-28-4
3703-76-2
3731-52-0
3734-52-9
3737-09-5
3781-28-0
3784-99-4
3811-53-8
3964-81-6
4354-45-4
4394-00-7
4394-04-1
4394-05-2
4546-39-8
4575-34-2
4876-45-3
4904-00-1
4945-47-5
4960-10-5
5005-72-1
5205-82-3
5322-53-2

difenidol
moperon
hepzidin
pyritinol
primaperon
guanaklin
tropikamid
gapikomin
amiperon
metazid
pyrinolin
fluspirilen
pyrikarbat
pipamperon
pimozid
benperidol
pasiniazid
nifenazon
benproperin
oxiniacinsyra
piperylon
miripirklorid
opiniazid
roxoperon
modalin
klopidol
nikametat
dimekolonjodid
klidinbromid
fenpipran
piprokurariumjodid
pimetin
indopin
cyklazocin
melperon
hexadilin
propipokain
bensetidin
dipyrition
kloperastin
pikolamin
metazocin
disopyramid
propyperon
stilbaziumjodid
propinetidin
azatadin
oxyklipin
niflumsyra
metanixin
nixylsyra
pipetanat
myfadol
kamfotamid
cyprolidol
bamipin
perastin
leptaklin
bevonmetilsulfat
oxiperomid

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 880
▼B
BILAGA 3
KN-nr
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Namn
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5560-77-0
5579-92-0
5579-93-1
5598-52-7
5634-41-3
5636-83-9
5638-76-6
5657-61-4
5789-72-0
5868-05-3
5942-95-0
6184-06-1
6272-74-8
6556-11-2
6621-47-2
6968-72-5
7007-96-7
7008-17-5
7009-54-3
7162-37-0
7237-81-2
7528-13-4
7681-80-3
10040-45-6
10447-39-9
10457-90-6
10457-91-7
10571-59-2
13410-86-1
13422-16-7
13447-95-5
13456-08-1
13463-41-7
13495-09-5
13752-33-5
13862-07-2
13912-80-6
13958-40-2
14051-33-3
14149-43-0
14222-60-7
14745-50-7
14796-24-8
15301-88-9
15302-05-3
15302-10-0
15378-99-1
15387-10-7
15500-66-0
15599-26-5
15686-68-7
15686-87-0
15876-67-2
16426-83-8
16571-59-8
16852-81-6
17692-43-2
17737-65-4
17737-68-7

rotoxamin
jopydol
jopydon
fospirat
parapenzolatbromid
dimetinden
betahistin
nikoxamat
trimetamid
nikeritrol
karpipramin
sorbinikat
lapirklorid
inositolnikotinat
perhexilin
mepiroxol
krotoniazid
hydroxipyridintartrat
pentapiperid
paridokain
hepronikat
karperidin
pentapipermetilsulfat
natriumpikosulfat
kifenadin
bromperidol
klofluperol
nikoklonat
akoniazid
triflocin
metaniazid
bitipazon
pyritionzink
piminodin
panidazol
difemetorex
nikoboxil
oxiramid
benzetimide
trimethidinium methosulfate
protionamid
meletimid
cinperen
pytamin
butoxylat
klibukain
anazocin
niprofazon
pankuronbromid
droxipropin
volazocin
pifenat
distigminbromid
niometacin
bensindopyrin
bensoklidin
pikodralazin
klonixin
diklonixin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 881
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18841-58-2
20977-50-8
21221-18-1
21228-13-7
21686-10-2
21755-66-8
21829-22-1
21829-25-4
21888-98-2
22150-28-3
22204-91-7
22443-11-4
22609-73-0
22632-06-0
23210-56-2
24340-35-0
24358-84-7
24558-01-8
24671-26-9
24678-13-5
25384-17-2
25523-97-1
26844-12-2
26864-56-2
27112-37-4
27115-86-2
27302-90-5
27959-26-8
28240-18-8
29125-56-2
29342-02-7
29876-14-0
30652-11-0
30751-05-4
30817-43-7
31224-92-7
31232-26-5
31314-38-2
31637-97-5
31721-17-2
31932-09-9
31980-29-7
32953-89-2
33144-79-5
33605-94-6
34703-49-6
35515-77-6
35620-67-8
36175-05-0
36292-69-0
36504-64-0
37398-31-5
38396-39-3
38677-81-5
38677-85-9
39123-11-0
39537-99-0
39562-70-4
40431-64-9

pipoktanon
karperon
flazalon
dorastin
flupranon
pikoperin
klonixeril
nifedipin
dexetimid
ipragratin
lifibrat
nepinalon
niludipin
bupikomid
ifenprodil
piridoxilat
dexivakain
levofacetoperan
benrixat
lenperon
allylprodin
dexklorfeniramin
indoramin
penfluridol
diamokain
dakuronbromid
oxisuran
nikomol
pinolkain
droklidinbromid
metipirox
nikotredol
deferipron
troxipid
fenklexonmetilsulfat
pifoxim
danitracen
prodipin
etofibrat
kinupramin
tikarbodin
nikofibrat
rimiterol
broperamol
pirisudanol
dropempin
truxipikuriumjodid
pirdonbromid
natriumpikofosfat
ketazocin
niktindol
dilmefon
bupivacaine
pirbuterol
flunixin
pituxat
micinikat
nitrendipin
dexmetylfenidat

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 882
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2933 39 99

CAS RN

Namn
(forts.)

42597-57-9
47029-84-5
47128-12-1
47662-15-7
47739-98-0
47806-92-8
50432-78-5
50650-76-5
50679-08-8
50700-72-6
51832-87-2
52157-83-2
53179-10-5
53179-11-6
53179-12-7
53415-46-6
53449-58-4
54063-45-5
54063-47-7
54063-52-4
54110-25-7
54143-55-4
54965-22-9
55285-35-3
55285-45-5
55313-67-2
55432-15-0
55837-14-4
55837-15-5
55837-21-3
55837-22-4
55837-26-8
55905-53-8
55985-32-5
56079-81-3
56383-05-2
56775-88-3
56995-20-1
57021-61-1
57237-97-5
57548-79-5
57648-21-2
57653-28-8
57653-29-9
57734-69-7
57808-66-9
57982-78-2
58239-89-7
58754-46-4
59429-50-4
59708-52-0
59729-31-6
59831-64-0
59831-65-1
59859-58-4
60324-59-6
60560-33-0
60569-19-9
60576-13-8

ronifibrat
dazadrol
cykliramin
suxemerid
klokapramin
difenoximid
pemerid
pirokton
terfenadin
vekuronbromid
pikobensid
mindoperon
fluperamid
loperamid
klopimozid
fepitrizol
ciklonikat
fetoxilat
gemazocin
pitofenon
pirozadil
flekainid
fluspiperon
butanixin
pirifibrat
pipramadol
pirinidazol
butaverin
butopiprin
pipoxizin
pribekain
fenperat
kleboprid
nikardipin
ropitoin
zindotrin
zimeldin
flupirtin
isonixin
timoprazol
pikafibrat
timiperon
ibazocin
kogazocin
sekifenadin
domperidon
budipin
moxazocin
iferanserin
tamitinol
karfentanil
lorkainid
milenperon
halopemid
femoxetin
nomelidin
pinacidil
propiverin
piketoprofen

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 883
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2933 39 99

CAS RN

Namn
(forts.)

61380-40-3
61764-61-2
62658-88-2
63388-37-4
63675-72-9
63758-79-2
64063-57-6
64755-06-2
64840-90-0
64881-21-6
65141-46-0
66085-59-4
66208-11-5
66364-73-6
66529-17-7
66564-14-5
66564-15-6
66778-36-7
67765-04-2
68252-19-7
68284-69-5
68797-29-5
68844-77-9
69047-39-8
69365-65-7
70132-50-2
70260-53-6
70724-25-3
71138-71-1
71195-56-7
71251-02-0
71276-43-2
71461-18-2
71653-63-9
72005-58-4
72432-03-2
72509-76-3
72599-27-0
72808-81-2
73278-54-3
73590-58-6
73590-85-9
74517-42-3
75437-14-8
75444-64-3
75530-68-6
75755-07-6
75970-99-9
75985-31-8
76906-79-1
76956-02-0
77342-26-8
77502-27-3
78090-11-6
78092-65-6
78273-80-0
78289-26-6
78833-03-1
79201-85-7

lofentanil
kloroperon
mesudipin
deklenperon
nisoldipin
indalpin
pikotrin
kinukliumbromid
eperison
karikotamid
nikorandil
nimodipin
ifoxetin
enpirolin
midaglizol
cinitaprid
aleprid
encainide
enefexin
pirmenol
disobutamid
pipradimadol
astemizol
binifibrat
fenoktimin
pimonidazol
mindodilol
karbazeran
oktapinol
brokleprid
oktenidin
kvadazocin
tonazocin
riodipin
vadokain
miglitol
felodipine
miglustat
tepirindol
lamtidin
omeprazol
ufiprazol
diterkalinklorid
milverin
flumeridon
nilvadipin
piridronsyra
tekastemizol
ciamexon
prisotinol
lavoltidin
tefenperat
tolpadol
pikoprazol
ristianol
roxatidin
droxikainid
pentisomide
picenadol

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 884
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2933 39 99

CAS RN

Namn
(forts.)

79449-98-2
79449-99-3
79455-30-4
79516-68-0
79794-75-5
79992-71-5
80343-63-1
80349-58-2
80614-21-7
80879-63-6
81098-60-4
81126-88-7
81329-71-7
82227-39-2
83059-56-7
83799-24-0
83829-76-9
83991-25-7
84057-95-4
84490-12-0
85166-20-7
85966-89-8
86365-92-6
86780-90-7
86811-09-8
86811-58-7
87784-12-1
87848-99-5
88150-42-9
88296-62-2
88678-31-3
89194-77-4
89419-40-9
89613-77-4
89667-40-3
90103-92-7
90182-92-6
90729-42-3
90729-43-4
90961-53-8
92268-40-1
92788-10-8
93181-81-8
93181-85-2
93277-96-4
93821-75-1
94739-29-4
95374-52-0
96449-05-7
96487-37-5
96515-73-0
96922-80-4
98323-83-2
98326-32-0
98330-05-3
99499-40-8
99518-29-3
99522-79-9
100427-26-7

kabastin
ikospiramid
nikaraven
levokabastin
loratadin
pimetacin
sufotidin
panuramin
nikogrelat
emiglitat
cisaprid
eniclobrate
modekainid
pibaxizin
zabicipril
fexofenadin
bremazocine
ambasilid
ropivakain
piroximon
ciklotropbromid
preklamol
trazoloprid
aranidipin
litoxetin
fluazuron
ofornin
akrivastin
amlodipin
transkainid
liranaftat
bisaramil
mosapramin
mezakoprid
isbogrel
zabiciprilat
zakoprid
karebastin
ebastin
tedisamil
perfomedil
rogletimide
lodaxaprin
endixaprin
altapizon
butinazocin
lemildipine
prideperon
rispenzepin
nuvenzepin
palonidipin
pantenikat
karmoxirol
senazodan
anpirtolin
disuprazol
derpanikat
pranidipin
lerkanidipin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 885
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2933 39 99

CAS RN

Namn
(forts.)

100643-71-8
100927-13-7
101343-69-5
101345-71-5
102394-31-0
102625-70-7
103129-82-4
103336-05-6
103577-45-3
103766-25-2
103878-84-8
103890-78-4
103922-33-4
103923-27-9
104153-37-9
104713-75-9
105462-24-6
105979-17-7
106516-24-9
106669-71-0
106686-40-2
106900-12-3
107266-06-8
107266-08-0
107703-78-6
108147-54-2
108687-08-7
110140-89-1
110347-85-8
112192-04-8
112568-12-4
112727-80-7
113165-32-5
113712-98-4
115911-28-9
115972-78-6
116078-65-0
117976-89-3
118248-91-2
119141-88-7
119229-65-1
119257-34-0
119431-25-3
119515-38-7
120014-06-4
120054-86-6
120241-31-8
120656-74-8
120958-90-9
121650-80-4
121750-57-0
122955-18-4
122957-06-6
123524-52-7
124436-59-5
124858-35-1
125602-71-3
126825-36-3
128075-79-6
128420-61-1

desloratadin
idaverin
okfentanil
brifentanil
otenzepad
pantoprazol
levamlodipin
ditekiren
lansoprazol
gimeracil
lazabemid
lacidipin
pibutidin
pirtenidin
rilopirox
barnidipin
risedronsyra
benidipin
sertindol
arpromidin
gapromidin
loperamidoxid
gevotrolin
karvotrolin
glemanserin
migalastat
teludipin
ridogrel
selfotel
roxindol
iturelix
renzaprid
niguldipin
tenatoprazol
sampirtin
olradipin
bidisomid
rabeprazol
fodipir
esomeprazol
nerispirdin
besipirdin
eliprodil
ikaridin
donepezil
dexniguldipin
alvamelin
trefentanil
dalkotidin
pankoprid
itamelin
sibopirdin
modipafant
azelnidipin
pirodavir
nadifloxacin
bepotastin
bertosamil
lufironil
minopafant

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 886
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2933 39 99

CAS RN

Namn
(forts.)

130641-36-0
132203-70-4
132373-81-0
132829-83-5
132875-61-7
134234-12-1
134377-69-8
134457-28-6
135062-02-1
135354-02-8
137795-35-8
138530-94-6
138530-95-7
138708-32-4
139145-27-0
139290-65-6
139886-32-1
140944-31-6
141725-10-2
142001-63-6
142852-50-4
143257-97-0
144035-83-6
144412-49-7
145216-43-9
145414-12-6
145599-86-6
147025-53-4
147084-10-4
147116-64-1
147116-67-4
149488-17-5
149926-91-0
149979-74-8
150337-94-3
150443-71-3
153322-05-5
154357-42-3
154413-61-3
154541-72-7
155319-91-8
155415-08-0
155418-06-7
156053-89-3
156137-99-4
157716-52-4
158876-82-5
159776-68-8
159912-53-5
159997-94-1
160492-56-8
162401-32-3
166181-63-1
167221-71-8
168266-90-8
168273-06-1
170364-57-5
170566-84-4
171049-14-2
171655-91-7

pikumeterol
cilnidipin
vamikamid
espatropat
remifentanil
traxoprodil
safironil
prazarelix
repaglinid
xaliproden
spiroglumid
dexlansoprazol
levolansoprazol
ferpifosatnatrium
parogrelil
volinanserin
milamelin
silperison
milakainid
saredutant
zanapezil
sameridin
piklamilast
lamifiban
forasartan
lirexaprid
cerivastatin
talsaklidin
alkaftadin
ezlopitant
maropitant
trovirdin
revatropat
terbogrel
ekalciden
nikanartin
lanisemin
levonadifloxacin
tikolubant
alinastin
mangafodipir
inogatran
nolpitantbesilat
alvimopan
rapacuronbromid
perifosin
rupatadin
linetastin
sabkomelin
birikodar
osanetant
roflumilast
ipravakain
klevidipin
vofopitant
rimonabant
enzastaurin
lanepitant
lotrafiban
brasofensin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 887
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2933 39 99

2933 41 00
2933 49 10

CAS RN

Namn
(forts.)

172152-36-2
172927-65-0
178979-85-6
179033-51-3
183305-24-0
188396-77-2
188913-58-8
189950-11-6
190648-49-8
193153-04-7
193275-84-2
195875-84-4
198283-73-7
198480-55-6
198904-31-3
198958-88-2
201034-75-5
201605-51-8
202189-78-4
202409-33-4
202590-69-0
204205-90-3
208110-64-9
209783-80-2
211914-51-1
211915-06-9
212141-54-3
215529-47-8
218791-21-0
221019-25-6
226072-63-5
227940-00-3
249296-44-4
249921-19-5
252870-53-4
263562-28-3
284461-73-0
288104-79-0
289893-25-0
319460-85-0
330942-05-7
362665-56-3
370893-06-4
376348-65-1
412950-27-7
453562-69-1
459856-18-9
701977-09-5
706779-91-1
793655-64-8
861151-12-4
77-07-6
132-60-5
485-34-7
485-89-2
1698-95-9
5486-03-3
13997-19-8

ilaprazol
sibrafiban
kapravirin
timkodar
fidexaban
paliroden
dersalazin
tropantiol
cipemastat
otamixaban
lonafarnib
tesofensin
tebaniklin
pipendoxifen
atazanavir
elarofiban
daporinad
itriglumid
bilastin
etorikoxib
tikaloprid
indibulin
befiradol
entinostat
dabigatran
dabigatranetexilat
vatalanib
bamirastin
imisopasem-mangan
krobenetin
solimastat
adekalant
vareniklin
anamorelin
isproniklin
barixibat
sorafenib
surinabant
arimoklomol
axitinib
betrixaban
pitolisant
ankriviroc
maraviroc
goxalapladib
motesanib
pexacerfont
taranabant
pimavanserin
vapitadin
rosonabant
levorfanol
cinkofen
neocinkofen
oxycinkofen
prokinolat
bukinolat
nekinat

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 888
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2933 49 10

2933 49 30
2933 49 90

CAS RN

Namn
(forts.)

17230-85-2
18507-89-6
19485-08-6
91524-15-1
96187-53-0
108437-28-1
125-71-3
54-05-7
72-80-0
83-73-8
85-79-0
86-42-0
86-75-9
86-78-2
86-80-6
90-34-6
118-42-3
125-70-2
125-73-5
130-16-5
130-26-7
146-37-2
147-27-3
152-02-3
154-73-4
297-90-5
468-07-5
510-53-2
521-74-4
522-51-0
525-61-1
548-84-5
549-68-8
550-81-2
635-05-2
1131-64-2
1531-12-0
1748-43-2
1776-83-6
2154-02-1
2545-24-6
2545-39-3
2768-90-3
3176-03-2
3253-60-9
3684-46-6
3811-56-1
3820-67-5
4008-48-4
4298-15-1
4310-89-8
5541-67-3
5714-76-1
7175-09-9
7270-12-4
10023-54-8
10061-32-2
10351-50-5

amkinat
dekokinat
ciprokinat
irloxacin
brekinar
binfloxacin
dextrometorfan
klorokin
klorkinaldol
dijodohydroxikinolin
cinkokain
amodiakin
bensoxikin
pentakin
kinisokain
primakin
hydroxiklorokin
levometorfan
dextrorfan
kloxikin
kliokinol
laurolinacetat
dimoxylin
levallorfan
guanisokin
racemorfan
fenomorfan
racemetorfan
broxykinolin
dekvalinklorid
kinocid
pyrvinklorid
oktaverin
amopyrokin
pamakin
debrisokin
norlevorfanol
tretintosilat
kintiofos
metofolin
nikeverin
klamoxikin
kinaldinblått
drotebanol
laudexiummetilsulfat
broxaldin
aminokinurid
glafenin
nitroxolin
kletokin
hedakinklorid
tilikinol
kinetalat
tilbrokinol
klokinat
aminokinol
levofenacylmorfan
lenikinsin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 889
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2933 49 90

CAS RN

Namn
(forts.)

10539-19-2
13007-93-7
13425-92-8
13757-97-6
14009-24-6
15301-40-3
15599-52-7
15686-38-1
18429-69-1
18429-78-2
19056-26-9
21738-42-1
22407-74-5
23779-99-9
23910-07-8
24526-64-5
30418-38-3
36309-01-0
37517-33-2
40034-42-2
40692-37-3
42408-82-2
42465-20-3
53230-10-7
53400-67-2
54063-29-5
54340-63-5
55150-67-9
55299-11-1
56717-18-1
57695-04-2
59889-36-0
61563-18-6
64039-88-9
64228-81-5
67165-56-4
72714-74-0
72714-75-1
74129-03-6
76252-06-7
76568-02-0
77086-21-6
77472-98-1
79798-39-3
82768-85-2
82924-71-8
83863-79-0
85441-61-8
86073-85-0
90402-40-7
90828-99-2
91188-00-0
96946-42-8
103775-10-6
103775-14-0
105956-97-6
106635-80-7
106819-53-8
106861-44-3
113079-82-6

moxaverin
kuproxolin
amikinsin
kinprenalin
drotaverin
aktinokinol
brokinaldol
karbazocin
memotin
famotin
kindekamin
oxamnikin
bisobrin
floktafenin
mebikin
nomifensin
tretokinol
dimemorfan
esprokin
rosoxacin
tisokvon
butorfanol
acekinolin
meflokin
tikinamid
cikarperon
klofeverin
klimikvalin
ikindamin
isotikimid
sitamakin
ciprefadol
sokinolol
nikafenin
atrakuriumbesilat
diklofensin
vikvalin
ivokvalin
tebukin
nikainoprol
flosekinan
dizocilpin
pipekvalin
ketorfanol
quinaprilat
veradoline
florifenin
kinapril
kinakainol
abanokil
itrokainid
merafloxacin
cisatrakuriumbesilat
moexipril
moexiprilat
klinafloxacin
tafenokin
doxakuriumklorid
mivakuriumklorid
terbekinil

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 890
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2933 49 90

2933 53 10

2933 53 90

2933 54 00

CAS RN

Namn
(forts.)

114417-20-8
120443-16-5
127254-12-0
127294-70-6
127779-20-8
128253-31-6
136668-42-3
139233-53-7
139314-01-5
141388-76-3
141725-88-4
143224-34-4
143383-65-7
143664-11-3
146362-70-1
147511-69-1
149759-26-2
151096-09-2
154612-39-2
154652-83-2
158966-92-8
159989-64-7
167887-97-0
174636-32-9
185055-67-8
194804-75-6
195532-12-8
197509-46-9
206873-63-4
213998-46-0
241800-98-6
242478-37-1
245765-41-7
257933-82-7
262352-17-0
378746-64-6
412950-08-4
445041-75-8
540769-28-6
697761-98-1
698387-09-6
863029-99-6
871224-64-5
50-06-6
57-30-7
57-44-3
144-02-5
52-31-3
52-43-7
57-43-2
76-73-3
76-74-4
77-26-9
115-38-8
125-40-6
2430-49-1
50-11-3
56-29-1

alilusem
verlukast
sitafloxacin
balofloxacin
sakinavir
veliflapon
kiflapon
zelandopam
kilostigmin
besifloxacin
cetefloxacin
telinavir
premafloxacin
elakridar
meklinertant
pitavastatin
pinokalant
moxifloxacin
palinavir
tezampanel
montelukast
nelfinavir
olamufloxacin
talnetant
ferrokin
garenoxacin
pradofloxacin
lanikidar
tarikidar
gantakuriumklorid
zoniporid
solifenacin
ozenoxacin
pelitinib
torsetrapib
nemonoxacin
rilapladib
intikinatin
palosuran
elvitegravir
neratinib
balamapimod
almorexant
fenobarbital
fenobarbitalnatrium
barbital
barbitalnatrium
cyklobarbital
allobarbital
amobarbital
sekobarbital
pentobarbital
butalbital
metylfenobarbital
sekbutabarbital
vinylbital
metarbital
hexobarbital

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 891
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2933 55 00

2933 59 10
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CAS RN
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76-23-3
77-02-1
115-44-6
125-42-8
143-82-8
151-83-7
357-67-5
467-36-7
467-38-9
467-43-6
509-86-4
561-83-1
561-86-4
744-80-9
841-73-6
960-05-4
2409-26-9
2537-29-3
4388-82-3
13246-02-1
15687-09-9
27511-99-5
72-44-6
340-57-8
34758-83-3
61197-73-7
333-41-5
50-44-2
51-21-8
51-52-5
54-91-1
56-04-2
58-14-0
58-32-2
59-05-2
65-86-1
66-75-1
68-88-2
71-73-8
82-92-8
82-93-9
82-95-1
90-89-1
91-85-0
115-63-9
121-25-5
125-53-1
141-94-6
153-87-7
154-42-7
154-82-5
298-55-5
298-57-7
299-48-9
299-88-7
299-89-8
315-30-0
315-72-0
396-01-0

tetrabarbital
aprobarbital
talbutal
vinbarbital
probarbitalnatrium
metohexital
fetarbital
tialbarbital
tiotetrabarbital
metitural
heptabarb
nealbarbital
brallobarbital
bensobarbital
bukolom
karbubarb
praziton
proxibarbal
barbexaklon
febarbamat
difebarbamat
eterobarb
metakvalon
meklokvalon
zipeprol
loprazolam
dimpylat
merkaptopurin
fluorouracil
propyltiouracil
pipobroman
metyltiouracil
pyrimetamin
dipyridamol
metotrexat
orotsyra
uramustin
hydroxizin
tiopentalnatrium
cyklizin
klorcyklizin
buklizin
dietylkarbamazin
tonzylamin
hexocykliummetilsulfat
amprol
oxifencyklimin
hexetidin
oxipertin
tioguanin
simetrid
klocinizin
cinnarizin
piperamid
bentiamin
acetiamin
allopurinol
opipramol
triamteren

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 892
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2933 59 95

CAS RN

Namn
(forts.)

446-86-6
448-34-0
510-90-7
522-18-9
550-28-7
553-08-2
569-65-3
642-44-4
738-70-5
857-62-5
1243-33-0
1480-19-9
1649-18-9
1866-43-9
1897-89-8
1977-11-3
2022-85-7
2208-51-7
2465-59-0
2608-24-4
2667-89-2
2856-81-7
3286-46-2
3416-26-0
3432-99-3
3601-19-2
3607-24-7
3733-63-9
4004-94-8
4015-32-1
4052-13-5
4214-72-6
4774-24-7
5011-34-7
5061-22-3
5221-49-8
5234-86-6
5334-23-6
5355-16-8
5522-39-4
5581-52-2
5587-93-9
5626-36-8
5636-92-0
5714-82-9
5786-21-0
5984-97-4
6981-18-6
7008-00-6
7008-18-6
7077-33-0
7432-25-9
8063-28-3
10001-13-5
10402-90-1
12002-30-1
13665-88-8
14222-46-9
14728-33-7
15421-84-8

azatioprin
azaprocin
butalitalnatrium
klorbensoxamin
amisometradin
tonzonbromid
meklozin
aminometradin
trimetoprim
anisopirol
mefeklorazin
fluanison
azaperon
rolodin
pirikvalon
perlapin
flucytosin
pelanserin
oxipurinol
piposulfan
bisbentiamin
azabuperon
sulbutiamin
lidoflazin
folitixorin
ropizin
fenyripol
dekloxizin
zolertin
kvazodin
kloperidon
isaxonin
kipazin
trimetazidin
nafiverin
pyrimitat
azakinzol
tisopurin
diaveridin
difluanazin
tiamiprin
ampyrimin
nonapyrimin
pikloxydin
triklofenolpiperazin
klozapin
jodotiouracil
ormetoprim
dimetolizin
iminofenimid
febuverin
etakvalon
ribaminol
pexantel
eprazinon
piperazinkalciumedetat
mopidamol
pyritidbromid
teroxalen
trapidil

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 893
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2933 59 95

CAS RN

Namn
(forts.)

15534-05-1
15793-38-1
17692-23-8
17692-31-8
17692-34-1
18694-40-1
19562-30-2
19794-93-5
20326-12-9
20326-13-0
21416-67-1
21560-58-7
21560-59-8
22457-89-2
22760-18-5
23476-83-7
23790-08-1
23887-41-4
23887-46-9
23887-47-0
24219-97-4
24360-55-2
24584-09-6
25509-07-3
26070-23-5
26242-33-1
27076-46-6
27315-91-9
27367-90-4
28610-84-6
28797-61-7
31729-24-5
32665-36-4
33453-23-5
34661-75-1
35265-50-0
35795-16-5
36505-84-7
36518-02-2
36531-26-7
36590-19-9
37554-40-8
37750-83-7
37751-39-6
37762-06-4
38304-91-5
39186-49-7
39640-15-8
39809-25-1
40507-23-1
41340-39-0
41964-07-2
42021-34-1
42061-52-9
42471-28-3
50335-55-2
50892-23-4
51481-62-0
51493-19-7
51940-44-4

pipratekol
kinazosin
bentipimin
dropropizin
etodroxizin
epirizol
piromidsyra
trazodon
mepiprazol
tolpiprazol
razoxan
pikizil
hokizil
benfotiamin
prokvazon
prospidklorid
moxiprakin
cinepazet
cinepazid
cinpropazid
mianserin
milipertin
dexrazoxan
klorokvalon
trazitilin
vintiamol
alpertin
pipebuzon
niaprazin
rimazolmetilsulfat
pirenzepin
enpiprazol
eprozinol
ciprokvazon
urapidil
perakinsin
trimazosin
buspiron
diprokvalon
oxantel
amokarzin
flukvazon
rimoprogin
ciklazindol
zaprinast
minoxidil
pirolazamid
piberalin
penciklovir
fluprokvazon
impakarzin
tolimidon
biriperone
pumitepa
nimustin
mezilamin
pirinixinsyra
bukainid
cinprazol
pipemidsyra

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 894
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2933 59 95

CAS RN

Namn
(forts.)

52128-35-5
52196-22-2
52212-02-9
52395-99-0
52468-60-7
52618-67-4
52942-31-1
53131-74-1
53808-87-0
54063-23-9
54063-30-8
54063-38-6
54063-39-7
54063-58-0
54188-38-4
54340-64-6
55149-05-8
55268-74-1
55300-29-3
55477-19-5
55485-20-6
55779-18-5
55837-13-3
55837-17-7
55837-20-2
56066-19-4
56066-63-8
56287-74-2
56518-41-3
56693-13-1
56693-15-3
56739-21-0
56741-95-8
57132-53-3
57149-07-2
58602-66-7
59184-78-0
59277-89-3
59752-23-7
59989-18-3
60104-30-5
60607-34-3
60662-19-3
60762-57-4
60763-49-7
61337-87-9
61422-45-5
62052-97-5
62973-76-6
62989-33-7
64019-03-0
64204-55-3
65089-17-0
65329-79-5
65950-99-4
66093-35-4
66172-75-6
67121-76-0
67227-55-8
67254-81-3

trimetrexat
ketotrexat
pipekuronbromid
belarizin
flunarizin
tioperidon
etoperidon
ciapilom
tetroxoprim
cinepazinsyra
ciltoprazin
fenaperon
fenetradil
toprilidin
metralindol
fluciprazin
pirolat
prazikvantel
antrafenin
iprozilamin
akaprazin
arprinocid
piklopastin
brindoxim
halofuginon
aditeren
aditoprim
aflokvalon
brodimoprim
mociprazin
terciprazin
nitrakvazon
bropirimin
proglumetacin
naftopidil
aminopterinnatrium
bukineran
aciklovir
benderizin
eniluracil
orazamid
oxatomid
nilprazol
pirlindol
cinnarizinklofibrat
esmirtazapin
karmofur
bumepidil
azanidazol
sapropterin
dokvalast
esaprazol
pirinixil
mobensoxamin
pirkinozol
talmetoprim
verofyllin
fluperlapin
primidolol
peradoxim

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 895
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2933 59 95

CAS RN

Namn
(forts.)

67469-69-6
68475-42-3
68576-86-3
68741-18-4
68902-57-8
69017-89-6
69372-19-6
69479-26-1
70018-51-8
70312-00-4
70458-92-3
70458-96-7
71576-40-4
72141-57-2
72444-62-3
72732-56-0
72822-12-9
73090-70-7
74011-58-8
74050-98-9
75184-94-0
75438-57-2
75444-65-4
75558-90-6
75689-93-9
75859-04-0
76330-71-7
76536-74-8
76600-30-1
76696-97-4
76716-60-4
77197-48-9
78208-13-6
78299-53-3
79467-23-5
79644-90-9
79660-72-3
79781-95-6
79855-88-2
80109-27-9
80273-79-6
80428-29-1
80576-83-6
80755-51-7
81043-56-3
82117-51-9
82410-32-0
83366-66-9
83881-51-0
83928-76-1
84408-37-7
84854-86-4
85418-85-5
85650-52-8
85673-87-6
85721-33-1
86181-42-2
86304-28-1
86393-37-5

vanoxerin
anagrelid
enciprazin
buterizin
metioprim
ipexidin
pemirolast
pirepolol
kvazinon
tolnapersin
pefloxacin
norfloxacin
aptazapin
losulazin
perafensin
piritrexim
dapiprazol
epiroprim
enoxacin
ketanserin
fenprinast
moxonidin
pirenperon
amperozid
imanixil
rimkazol
altanserin
bukiterin
nosantin
rofelodin
fluprazin
kinezamid
zolenzepin
tiakrilast
mioflazin
vebufloxacin
fleroxacin
rilapin
trekinsin
ciladopa
tefludazine
mafoprazin
edatrexat
bunazosin
metrenperon
cinuperon
ganciklovir
nefazodon
cetirizin
gepiron
desciklovir
vaneprim
sunagrel
mirtazapine
revenast
ciprofloxacin
temelastin
buciklovir
amifloxacin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 896
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2933 59 95

CAS RN

Namn
(forts.)

86627-15-8
86627-50-1
86641-76-1
86662-54-6
87051-46-5
87611-28-7
87729-89-3
87760-53-0
88133-11-3
88579-39-9
89224-07-7
89224-08-8
89226-50-6
89303-63-9
90808-12-1
92210-43-0
93035-32-6
93106-60-6
94192-59-3
94386-65-9
95520-81-3
95634-82-5
95635-55-5
96164-19-1
96478-43-2
96604-21-6
96914-39-5
97466-90-5
98079-51-7
98105-99-8
98106-17-3
98123-83-2
98207-12-6
98207-14-8
98631-95-9
99291-25-5
100587-52-8
101197-99-3
101477-55-8
102280-35-3
103024-93-7
104227-87-4
104719-71-3
106400-81-1
106941-25-7
107361-33-1
107736-98-1
108210-73-7
108319-06-8
108436-80-2
108612-45-9
108674-88-0
108785-69-9
109713-79-3
110101-66-1
110629-41-9
110690-43-2
110871-86-8
111786-07-3
112398-08-0

aronixil
lodinixil
dibrospidklorid
binizolast
butanserin
melkinast
seganserin
tandospiron
bemitradin
tasuldin
trenizine
flotrenizine
manidipine
atiprosin
divaplon
bemarinon
tamolarizine
enrofloxacin
lixazinon
pelrinon
elziverin
batelapin
ranolazin
peraklopon
irindalon
ocinaplon
aktisomid
kineloran
lomefloxacin
sarafloxacin
difloxacin
epsiprantel
lobuprofen
frabuprofen
sobuzoxan
levodropropizin
norfloxacinsuccinil
acitemat
lomerizin
bakiloprim
tiviciclovir
famciklovir
lorcinadol
lometrexol
adefovir
enazadrem
umespiron
bifeprofen
temafloxacin
rociklovir
mizolastin
idenast
lorpiprazol
neldazosin
tirilazad
elbanizin
emitefur
sparfloxacin
prinoxodan
danofloxacin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 897
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2933 59 95

CAS RN

Namn
(forts.)

112733-06-9
112811-59-3
113617-63-3
113852-37-2
113857-87-7
114298-18-9
115313-22-9
115762-17-9
116308-55-5
117414-74-1
117827-81-3
118420-47-6
119514-66-8
119687-33-1
119914-60-2
120770-34-5
123205-52-7
124265-89-0
124832-26-4
125363-87-3
127266-56-2
127759-89-1
129716-58-1
130018-77-8
130636-43-0
130800-90-7
131635-06-8
131881-03-3
132449-46-8
132810-10-7
133432-71-0
133718-29-3
133804-44-1
134208-17-6
135637-46-6
136470-78-5
136816-75-6
137234-62-9
137281-23-3
138117-50-7
140945-32-0
141549-75-9
142217-69-4
143257-98-1
146464-95-1
147127-20-6
147149-76-6
147254-64-6
148504-51-2
149950-60-7
150378-17-9
150756-35-7
151319-34-5
152459-95-5
152939-42-9
153537-73-6
153808-85-6
154889-68-6
156862-51-0
164150-99-6

zenarestat
gatifloxacin
orbifloxacin
cidofovir
talotrexin
zalospiron
serazapin
ruzadolan
vatanidipin
midafotel
delfaprazin
tagorizin
lifarizin
iganidipin
grepafloxacin
draflazin
trelnarizin
omaciclovir
valaciklovir
karsatrin
adatanserin
lobukavir
dofekidar
levocetirizin
nifekalant
sipatrigin
sifaprazin
sunepitron
lesopitron
blonanserin
peldesin
revizinon
kaldaret
mazapertin
atizoram
abakavir
atevirdin
vorikonazol
pemetrexed
leteprinim
mapinastin
indisetron
entecavir
lerisetron
pralatrexat
tenofovir
nolatrexed
ranirestat
ripisartan
emivirin
indinavir
efletirizin
zaleplon
imatinib
opanixil
plevitrexed
kadrofloxacin
pibrozelesin
belaperidon
fandofloxacin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 898
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2933 59 95

CAS RN

Namn
(forts.)

167354-41-8
167933-07-5
170912-52-4
171714-84-4
175865-60-8
177036-94-1
183321-74-6
186692-46-6
187949-02-6
192725-17-0
193681-12-8
195157-34-7
196612-93-8
199463-33-7
204267-33-4
204697-65-4
209799-67-7
210245-80-0
220984-26-9
244767-67-7
247257-48-3
259525-01-4
269055-15-4
274693-27-5
288383-20-0
290297-26-6
306296-47-9
309913-83-5
324758-66-9
330784-47-9
334476-46-9
336113-53-2
354813-19-7
356057-34-6
380843-75-4
387867-13-2
402595-29-3
414910-27-3
425637-18-9
441798-33-0
443144-26-1
443913-73-3
486460-32-6
500287-72-9
501000-36-8
502422-74-4
569351-91-3
625115-55-1
641571-10-0
668270-12-0
686344-29-6
763113-22-0
791828-58-5
827318-97-8
839712-12-8
840486-93-3
849550-05-6
850649-61-5
859212-16-1

zosukidar
flibanserin
donitriptan
darusentan
valganciklovir
ambrisentan
erlotinib
seliciklib
albakonazol
lopinavir
alamifovir
valomaciklovir
falnidamol
revaprazan
feloprentan
olcegepant
forodesin
zonampanel
detiviciklovir
dapivirin
fimasartan
enecadin
etravirin
tikagrelor
cediranib
netupitant
vikrivirok
talmapimod
sabiporid
avanafil
vestipitant
ispinesib
balicatib
darapladib
bosutinib
tandutinib
etriciguat
kasopitant
sotrastaurin
macitentan
pruvanserin
vandetanib
sitagliptin
rilpivirin
dutakatib
figopitant
dasantafil
riociguat
nilotinib
linagliptin
otenabant
olaparib
aderbasib
danusertib
kariprazin
adipiplon
cevipabulin
alogliptin
bafetinib

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 899
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2933 69 40
2933 69 80

2933 72 00
2933 79 00

CAS RN

100-97-0
51-18-3
87-90-1
500-42-5
537-17-7
609-78-9
645-05-6
937-13-3
2244-21-5
3378-93-6
5580-22-3
13957-36-3
15585-71-4
15599-44-7
27469-53-0
35319-70-1
57381-26-7
63119-27-7
66215-27-8
68289-14-5
69004-03-1
69004-04-2
84057-84-1
92257-40-4
98410-36-7
101831-36-1
101831-37-2
103337-74-2
108258-89-5
128470-15-5
179756-85-5
187393-00-6
775351-65-0
125-64-4
22316-47-8
69-25-0
77-04-3
98-79-3
125-13-3
125-33-7
134-37-2
467-90-3
1910-68-5
1980-49-0
2261-94-1
7491-74-9
17650-98-5
17692-37-4
18356-28-0
21590-91-0
21590-92-1
21766-53-0
22136-26-1
22365-40-8
26070-78-0
29342-05-0
31842-01-0
33996-58-6

Namn

metenamin
tretamin
symklosen
klorazanil
amanozin
cykloguanilembonat
altretamin
oteracil
troklosenkalium
klociguanil
oxonazin
meladrazin
brometenamin
spirazin
almitrin
tiazuril
irsogladin
anitrazafen
cyromazin
metrazifon
toltrazuril
ponazuril
lamotrigin
dizatrifon
palatrigin
klazuril
diklazuril
letrazuril
sulazuril
melarsomin
eptapiron
bemotrizinol
imeglimin
metyprylon
klobazam
eledoisin
pyrityldion
pidolsyra
oxifenisatin
primidon
amfenidon
etypikon
metisazon
felipyrin
flukarbril
piracetam
ceruletid
fantridon
rolziracetam
omidolin
etomidolin
jolidonsyra
amedalin
triflubazam
ubisindin
ciklopirox
indoprofen
etiracetam

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 900
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2933 79 00

CAS RN

Namn
(forts.)

35115-60-7
41729-52-6
43200-80-2
50516-43-3
51781-06-7
53086-13-8
53179-13-8
54063-34-2
54935-03-4
59227-89-3
59776-90-8
60719-84-8
61413-54-5
62613-82-5
63610-08-2
63958-90-7
65008-93-7
67199-66-0
67542-41-0
67793-71-9
68497-62-1
68550-75-4
72332-33-3
72432-10-1
73725-85-6
73963-72-1
74436-00-3
77191-36-7
77862-92-1
78415-72-2
78466-70-3
78466-98-5
81840-15-5
82209-39-0
84088-42-6
84629-61-8
84901-45-1
85136-71-6
85175-67-3
86541-75-5
86541-78-8
88124-26-9
88124-27-0
88296-61-1
90098-04-7
91374-21-9
97205-34-0
100510-33-6
100643-96-7
101193-40-2
102669-89-6
102767-28-2
102791-47-9
103880-26-8
103997-59-7
105431-72-9
106730-54-5
108310-20-9
109214-55-3
109859-78-1

teprotid
dezaguanin
zopiklon
nofekainid
karteolol
dexindoprofen
pirfenidon
kofisatin
sulisatin
laurokapram
dupracetam
amrinon
rolipram
oxiracetam
indobufen
nonatymulin
bometolol
danikidon
imuracetam
drakinolol
pramiracetam
cilostamid
prokaterol
aniracetam
lidanserin
cilostazol
geklosporin
nefiracetam
falipamil
milrinon
zomebazam
razobazam
vesnarinon
piraxelat
rokinimex
darenzepin
doliracetam
tilisolol
zatebradin
benazepril
benazeprilat
adosopin
etazepin
medorinon
rebamipide
ropinirol
nebracetam
adibendan
indolidan
kinotolast
saterinon
levetiracetam
nanterinon
brefonalol
selprazin
linopirdin
olprinon
pirodomast
libenzapril
cilobradin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 901
▼B
BILAGA 3

KN-nr

2933 79 00

CAS RN

Namn
(forts.)

110958-19-5
113957-09-8
114485-92-6
120551-59-9
122852-42-0
126100-97-8
128326-80-7
128486-54-4
129300-27-2
129722-12-9
133737-32-3
134143-28-5
135548-15-1
135729-56-5
138506-45-3
138729-47-2
142139-60-4
143343-83-3
143943-73-1
145733-36-4
147568-66-9
148396-36-5
148905-78-6
149503-79-7
155974-00-8
156001-18-2
160135-92-2
161982-62-3
163222-33-1
163250-90-6
180694-97-7
182821-27-8
187523-35-9
188968-51-6
189691-06-3
191732-72-6
192185-72-1
194413-58-6
248281-84-7
248282-01-1
254964-60-8
312753-06-3
357336-20-0
357336-74-4
380917-97-5
405169-16-6
425386-60-3
449811-01-2
461443-59-4
473289-62-2
503612-47-3
515814-01-4
536748-46-6
552292-08-7
557795-19-4
579475-18-6
813452-18-5

fasoracetam
cebaracetam
pidolacetamol
krilvastatin
alosetron
dimiracetam
nikoracetam
lurosetron
fabesetron
aripiprazol
pagoklon
glaspimod
oxeklosporin
palonosetron
pidobenson
eszopiklon
lapisterid
toborinon
lirekinil
tasosartan
karmoterol
fradafiban
bexlosterid
lefradafiban
ivabradin
embusartan
gemopatrilat
depreotid
ezetimib
orbofiban
mimopezil
daglutril
flindokalner
cilengitid
bremelanotid
lenalidomid
tipifarnib
semaxanib
lakinimod
pakinimod
taskinimod
indakaterol
brivaracetam
seletracetam
perampanel
dovitinib
semagacestat
pamapimod
aplavirok
ilepatril
apixaban
voklosporin
eribaxaban
rolapitant
sunitinib
orvepitant
karmegliptin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 902
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2933 91 10
2933 91 90

2933 99 20
2933 99 80

CAS RN

58-25-3
146-22-5
439-14-5
604-75-1
846-49-1
846-50-4
848-75-9
1088-11-5
1622-61-3
1622-62-4
2011-67-8
2894-67-9
2898-12-6
2955-38-6
3563-49-3
3900-31-0
10379-14-3
17617-23-1
22232-71-9
23092-17-3
28911-01-5
28981-97-7
29177-84-2
29975-16-4
36104-80-0
52463-83-9
59467-70-8
82-88-2
73-07-4
77-15-6
298-46-4
303-54-8
469-78-3
509-84-2
739-71-9
796-29-2
848-53-3
963-39-3
1159-93-9
1232-85-5
2898-13-7
3426-08-2
4498-32-2
5571-84-6
6196-08-3
6829-98-7
10171-69-4
10321-12-7
10379-11-0
15351-05-0
15687-07-7
21730-16-5
22345-47-7
23047-25-8
23980-14-5
25967-29-7
26304-61-0
26308-28-1
27432-00-4
28546-58-9
28721-07-5

Namn

klordiazepoxid
nitrazepam
diazepam
oxazepam
lorazepam
temazepam
lormetazepam
nordazepam
klonazepam
flunitrazepam
nimetazepam
delorazepam
medazepam
prazepam
pyrovaleron
fludiazepam
tetrazepam
flurazepam
mazindol
halazepam
triazolam
alprazolam
etylloflazepat
estazolam
kamazepam
pinazepam
midazolam
fenindamin
prazepin
etoheptazin
karbamazepin
depramin
meteptazin
metetoheptazin
trimipramin
ketimipramin
homoklorcyklizin
demoxepam
klobenzepam
elantrin
sulazepam
prozapin
dibenzepin
kaliumnitrazepat
elanzepin
imipraminoxid
klazolam
propizepin
nortetrazepam
buzepidmetiodid
cyprazepam
metapramin
tofisopam
lofepramin
etyldirazepat
flutoprazepam
azepindol
ripazepam
mezepin
uldazepam
oxkarbazepin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 903
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2933 99 80

CAS RN

Namn
(forts.)

28781-64-8
29176-29-2
29331-92-8
29442-58-8
31352-82-6
33545-56-1
34482-99-0
35142-68-8
35322-07-7
36735-22-5
37115-32-5
37669-57-1
40762-15-0
42863-81-0
47206-15-5
51037-88-8
52042-01-0
52391-89-6
52829-30-8
53716-46-4
54340-58-8
54663-47-7
55299-10-0
56030-50-3
57109-90-7
57435-86-6
57916-70-8
58503-82-5
58581-89-8
58662-84-3
59009-93-7
59467-77-5
60575-32-8
64098-32-4
64294-95-7
65400-85-3
66834-24-0
67227-56-9
68318-20-7
69624-60-8
72522-13-5
74847-35-1
75696-02-5
75991-50-3
78755-81-4
78771-13-8
80012-43-7
82059-50-5
82230-53-3
83166-17-0
83275-56-3
83471-41-4
84031-17-4
84379-13-5
86273-92-9
87233-61-2
87646-83-1
88768-40-5
90139-06-3
96645-87-3

menitrazepam
lofendazam
likarbazepin
motrazepam
zolazepam
ciklopramin
fletazepam
homopipramol
fosazepam
kvazepam
adinazolam
arfendazam
doxefazepam
lopirazepam
enprazepin
tuclazepam
elfazepam
flutemazepam
proflazepam
anilopam
meptazinol
tibezonjodid
pivoxazepam
trepipam
dikaliumklorazepat
premazepam
iklazepam
azipramin
azelastin
meklonazepam
karburazepam
klimazolam
amazepin
zapizolam
setastin
etylkarfluzepat
cianopramin
fenoldopam
verilopam
nelezaprin
eptazocin
pyronaridin
cinolazepam
dazepinil
flumazenil
sarmazenil
epinastin
dextofisopam
girisopam
tampramin
tiracizin
pinkainid
metaclazepam
bretazenil
tolufazepam
emedastin
lodazekar
cilazapril
cilazaprilat
erizepin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 904
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2933 99 80

CAS RN

Namn
(forts.)

98374-54-0
102771-12-0
103420-77-5
104746-04-5
112108-01-7
119520-05-7
129618-40-2
135381-77-0
137332-54-8
137975-06-5
141374-81-4
144912-63-0
150408-73-4
150683-30-0
168079-32-1
174391-92-5
187602-11-5
210101-16-9
50-47-5
50-49-7
52-24-4
52-62-0
53-86-1
54-95-5
55-65-2
58-46-8
63-12-7
68-76-8
69-27-2
69-81-8
77-14-5
77-37-2
83-89-6
84-12-8
86-54-4
90-45-9
92-62-6
98-96-4
130-81-4
147-85-3
300-22-1
302-49-8
303-49-1
316-15-4
321-64-2
363-13-3
389-08-2
428-37-5
436-40-8
442-16-0
442-52-4
484-23-1
487-79-6
493-80-1
493-92-5
496-38-8
524-81-2
545-80-2
561-43-3
596-51-0

siltenzepin
nerisopam
devazepid
eslikarbazepin
ekopipam
zilpaterol
nevirapin
flezelastin
tivirapin
mozavaptan
tarazepid
perzinfotel
pranazepid
tolvaptan
lixivaptan
mozenavir
sofigatran
konivaptan
desipramin
imipramin
tiotepa
pentolontartrat
indometacin
pentetrazol
guanetidin
tetrabenazin
benskinamid
triazikvon
klorisondaminklorid
karbazokrom
proheptazin
procyklidin
mepakrin
fankinon
hydralazin
aminoakridin
proflavin
pyrazinamid
kindonbromid
prolin
medazomid
uredepa
klomipramin
bukrikain
takrin
benhepazon
nalidixinsyra
profadol
inprokvon
etakridin
klemizol
dihydralazin
kainsyra
histapyrrodin
prolintan
midamalin
mebhydrolin
poldinmetilsulfat
oxipyrronbromid
glykopyrronbromid

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 905
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2933 99 80

CAS RN

Namn
(forts.)

621-72-7
642-72-8
911-65-9
968-63-8
1018-34-4
1050-48-2
1222-57-7
1239-45-8
1661-29-6
1830-32-6
1845-11-0
1980-45-6
2030-63-9
2056-56-6
2201-39-0
2210-77-7
2235-90-7
2423-66-7
2440-22-4
2609-46-3
2829-19-8
3147-75-9
3277-59-6
3478-15-7
3551-18-6
3612-98-4
3614-47-9
3689-76-7
3734-12-1
3734-17-6
3818-88-0
3861-76-5
3896-11-5
4350-09-8
4533-39-5
4630-95-9
4755-59-3
4757-49-7
4757-55-5
4774-53-2
5034-76-4
5214-29-9
5220-68-8
5310-55-4
5370-41-2
5467-78-7
5534-95-2
5560-72-5
5633-16-9
5980-31-4
6187-50-4
6306-71-4
6503-95-3
6804-07-5
7007-92-3
7008-14-2
7008-15-3
7009-68-9
7009-69-0
7009-76-9

bendazol
bensydamin
etonitazen
butinolin
trepiriumjodid
bensilonbromid
zolimidin
homidiumbromid
meturedepa
azintamid
nafoxidin
bensodepa
klofazimin
cinnopentazon
rolicyklidin
pyrrokain
etryptamin
kindoxin
drometrizol
amilorid
rolicyprin
oktrizol
mimban
etipiriumjodid
acetryptin
troxipyrroltosilat
hydrakarbazin
klormidazol
hexopyrronbromid
prodilidin
tricyklamolklorid
klonitazen
bumetrizol
oxitriptan
nitrakrin
prifinbromid
klodazon
monometakrin
dimetakrin
botiakrin
indoxol
ampyzin
klokinozin
klomakran
pridefin
fenamol
pentagastrin
iprindol
leiopyrrol
hexedin
tolkinzol
lobendazol
triampyzin
karbadox
cetohexazin
hydroxindasat
hydroxindasol
pyroxamin
pyrofendan
triklazat

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 906
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2933 99 80

CAS RN

Namn
(forts.)

7248-21-7
7527-91-5
10078-46-3
10355-14-3
10448-84-7
13523-86-9
13539-59-8
13696-15-6
14255-87-9
14368-24-2
14679-73-3
15180-02-6
15301-68-5
15301-89-0
15574-49-9
15599-22-1
15686-51-8
15686-97-2
15687-33-9
15992-13-9
15997-76-9
16188-61-7
16378-21-5
16401-80-2
16506-27-7
16870-37-4
16915-79-0
17243-65-1
17243-68-4
17259-75-5
17289-49-5
17411-19-7
17716-89-1
19281-29-9
20168-99-4
20187-55-7
20559-55-1
21363-18-8
21626-89-1
21919-05-1
22136-27-2
23249-97-0
23271-63-8
23465-76-1
23694-81-7
23696-28-8
24279-91-2
24622-72-8
25126-32-3
25771-23-7
25803-14-9
26171-23-3
26921-72-2
27035-30-9
27050-41-5
27314-77-8
27314-97-2
27737-38-8
28069-65-0
28598-08-5

iprazokrom
akrisorcin
roletamid
boxidin
nitromifen
pindolol
azapropazon
bensopyrronbromid
parbendazol
trocimin
todralazin
amfonelsyra
fenharman
killifolin
mekarbinat
cyklopyrronbromid
klemastin
pyrrolifen
metindizat
intrazol
nonaperon
talastin
piroheptin
delmetacin
bendamustin
amogastrin
mekidox
pirralkonbromid
taloximin
oxdralazin
tetridamin
dikarbin
pranosal
aptokain
cinmetacin
bendazak
oxibendazol
viminol
diftalon
tretazicar
daledalin
prokodazol
amicibon
karoverin
mepindolol
olakindox
karbokvon
amixetrin
sinkalid
duometacin
klometacin
tolmetin
melizam
oxametacin
klenpirin
drazidox
tirapazamin
mixidin
kuprimyxin
cinoktramid

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 907
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2933 99 80

CAS RN

Namn
(forts.)

30033-10-4
30103-44-7
30578-37-1
31386-24-0
31386-25-1
31430-15-6
31431-39-7
31431-43-3
31793-07-4
32195-33-8
32211-97-5
33369-31-2
33996-33-7
34024-41-4
34061-33-1
34301-55-8
34499-96-2
34966-41-1
35135-01-4
35452-73-4
35578-20-2
35710-57-7
35898-87-4
36121-13-8
36798-79-5
38081-67-3
38101-59-6
38609-97-1
38821-80-6
39544-74-6
39715-02-1
39731-05-0
39862-58-3
40173-75-9
40594-09-0
40759-33-9
41094-88-6
42116-77-8
42373-58-0
42438-73-3
42779-82-8
42835-25-6
43210-67-9
47135-88-6
47487-22-9
49564-56-9
50264-69-2
50264-78-3
50454-68-7
50528-97-7
50847-11-5
51022-77-6
51037-30-0
51047-24-6
51152-91-1
51460-26-5
51987-65-6
52340-25-7
52443-21-7
53164-05-9

sterkuronjodid
bumekain
amezinmetilsulfat
amindokat
indokat
flubendazol
mebendazol
ciklobendazol
pirprofen
bisbendazol
ciklindol
zomepirak
oxaceprol
deboxamet
taklamin
isometamidiumklorid
temodox
kartazolat
benafentrin
ciprafamid
oxarbazol
trizoxim
dilazep
burodilin
budralazin
karmantadin
oglufanid
kridanimod
rodokain
bensotript
endralazin
karpindolol
strinolin
tofetridin
flucindol
noliniumbromid
trakazolat
deximafen
lotucaine
denpidazon
klopirak
flumekin
fenbendazol
klosiramin
akridorex
fazadinbromid
lonidamin
xinidamin
tolnidamin
xilobam
ibudilast
etazolat
acipimox
dimetipiriumbromid
butaklamol
karbazokromnatriumsulfonat
desglugastrin
dexklamol
glukametacin
acemetacin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 908
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2933 99 80

CAS RN

Namn
(forts.)

53583-79-2
53597-27-6
53716-49-7
53716-50-0
53862-80-9
53966-34-0
54029-12-8
54063-27-3
54063-28-4
54063-37-5
54063-41-1
54063-46-6
54063-49-9
54278-85-2
54824-20-3
54867-56-0
54965-21-8
55050-95-8
55242-77-8
55248-23-2
55837-25-7
55843-86-2
55902-02-8
56463-68-4
56611-65-5
57262-94-9
57645-05-3
57775-29-8
57998-68-2
58493-54-2
59010-44-5
59198-18-4
59252-59-4
59338-93-1
59643-91-3
59767-12-3
60662-16-0
61484-38-6
61864-30-0
62087-72-3
62228-20-0
62510-56-9
62568-57-4
62571-86-2
62625-18-7
62658-63-3
62732-44-9
62851-43-8
63619-84-1
63667-16-3
64000-73-3
64057-48-3
64118-86-1
64241-34-5
64557-97-7
64706-54-3
64779-98-2
65222-35-7
65511-41-3
65884-46-0

sultoprid
fendosal
karprofen
oxfendazol
roxolonmetilsulfat
floxakrin
albendazoloxid
biklofibrat
kamiverin
etoprindol
fepromid
fexikain
metamfazon
kandokuroniumjodid
pinafid
bufrolin
albendazol
isamoltan
triafungin
nebidrazin
buflomedil
miroprofen
isamfazon
isoprazon
oxagrelat
setiptilin
sermetacin
karazolol
diazikvon
ritropirronium bromide
prizidilol
imafen
guanazodin
alizaprid
imexon
oktastin
binedalin
pareptid
benolizim
pentigetid
butoprozin
picilorex
emideltid
kaptopril
piroglirid
bopindolol
ipidakrin
zidometacin
trioxifen
dribendazol
pildralazin
oxifungin
azimexon
kadralazin
cinokidox
bepridil
irolaprid
pazelleptin
nantradol
ciadox

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 909
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2933 99 80

CAS RN

Namn
(forts.)

66304-03-8
66535-86-2
66608-04-6
66635-85-6
68786-66-3
68788-56-7
69175-77-5
69635-63-8
69907-17-1
70696-66-1
70704-03-9
70801-02-4
70977-46-7
71048-87-8
71119-11-4
71195-57-8
71675-85-9
71680-63-2
72702-95-5
72956-09-3
73384-60-8
73758-06-2
73865-18-6
74103-06-3
74150-27-9
74258-86-9
75176-37-3
75272-39-8
75522-73-5
75847-73-3
76002-75-0
76145-76-1
76263-13-3
76420-72-9
76530-44-4
76547-98-3
76953-65-6
77400-65-8
77639-66-8
78459-19-5
78541-97-6
79152-85-5
79282-39-6
79700-61-1
79700-63-3
80125-14-0
80373-22-4
80876-01-3
80883-55-2
81872-10-8
82059-51-6
82626-01-5
82626-48-0
82834-16-0
82924-03-6
82989-25-1
83395-21-5
84225-95-6
84226-12-0
85622-93-1

epikainid
lotrifen
rolgamidin
anirolak
triklabendazol
etaceprid
losindol
amipizon
indopanolol
napirimus
vinkonat
flutrolin
eflumast
levonantradol
bucindolol
bicifadin
amisulprid
dametralast
ponalrestat
karvedilol
sulmazol
indorenat
nardeterol
ketorolak
pimobendan
alacepril
zofenoprilat
nemonapride
dazidamin
enalapril
dazokinast
tomoxiprol
fluzinamid
enalaprilat
azamulin
lisinopril
dramedilol
asokainol
prinomid
adimolol
pikindon
akodazol
rilozaron
dopropidil
fronepidil
remoxiprid
quinpirole
indolapril
enviraden
zofenopril
levotofisopam
alpidem
zolpidem
perindopril
pentopril
tazanolast
ridazolol
rakloprid
etikloprid
temozolomid

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 910
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2933 99 80

CAS RN

Namn
(forts.)

85622-95-3
85691-74-3
85793-29-9
85856-54-8
86111-26-4
86140-10-5
86315-52-8
86386-73-4
86696-87-9
87034-87-5
87056-78-8
87269-97-4
87333-19-5
87344-06-7
87679-37-6
87679-71-8
87936-75-2
88069-67-4
88107-10-2
88303-60-0
88578-07-8
89622-90-2
90104-48-6
90509-02-7
91077-32-6
91441-23-5
91441-48-4
91618-36-9
91753-07-0
93479-96-0
93957-54-1
95104-27-1
95153-31-4
95355-10-5
95399-71-6
96258-13-8
96440-63-0
97110-59-3
97546-74-2
98048-97-6
98116-53-1
99011-02-6
99258-56-7
99323-21-4
99593-25-6
100490-36-6
101246-68-8
101975-10-4
102676-47-1
103597-45-1
103844-77-5
103844-86-6
104340-86-5
104485-01-0
104675-35-6
105102-20-3
105806-65-3
106308-44-5
106344-20-1
106498-99-1

mitozolomid
pirmagrel
eproxindine
moveltipril
zindoxifen
neraminol
isomazol
flukonazol
aganodin
bamaluzol
kinagolid
ramiprilat
ramipril
amtolmetinguacil
trandolapril
trandolaprilat
tazadolen
pilsikainid
tomelukast
losoxantron
imoxiterol
brinazaron
doreptid
luxabendazol
dezinamid
piroxantron
teloxantron
ibafloxacin
mitokidon
altekonazol
fluvastatin
tetrazolast
perindoprilat
domipizon
fosinoprilat
tribendilol
famiraprinium chloride
traziumesilat
troxolamid
fosinopril
sulukast
imikimod
oxamisol
inaperison
rilmazafon
tosufloxacin
eptastigmin
zardaverin
fadrozol
bisoktrizol
nekopidem
saripidem
leminoprazol
trapenkain
suronakrin
liroldin
efegatran
rufinamid
stannsoporfin
vintoperol

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 911
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Namn
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107489-37-2
108391-88-4
109623-97-4
110078-46-1
110230-98-3
110623-33-1
111223-26-8
111841-85-1
112809-51-5
113854-64-1
114432-13-2
114517-02-1
114560-48-4
114607-46-4
114856-44-9
115308-98-0
115344-47-3
115956-12-2
116057-75-1
116287-14-0
116644-53-2
117857-45-1
119610-26-3
120081-14-3
120511-73-1
121104-96-9
122332-18-7
123018-47-3
124027-47-0
125974-72-3
128270-60-0
129497-78-5
129655-21-6
129672-09-9
129731-10-8
130610-93-4
130641-38-2
131741-08-7
132036-88-5
132640-22-3
132722-73-7
134523-00-5
135779-82-7
136122-46-8
137862-53-4
137882-98-5
139481-59-7
140661-97-8
141505-33-1
142880-36-2
143322-58-1
144034-80-0
144510-96-3
144701-48-4
144702-17-0
144875-48-9
145158-71-0
145375-43-5
146961-76-4
147059-72-1

tymoktonan
orbutopril
gedokarnil
plerixafor
talaporfin
suritozol
ceronapril
abekarnil
letrozol
parodilol
fantofaron
foskidon
apazikon
acitazanolast
oberadilol
tallimustin
siguazodan
dolasetron
idoxifen
lanperison
mibefradil
loreklezol
aloracetam
goralatid
anastrozol
celgosivir
mivobulin
atiprimod
velnacrine
intoplicin
bivalirudin
verteporfin
bizelesin
esafloxacin
vorozol
niravolin
bindarit
simendan
ramosetron
andolast
kalteridol
atorvastatin
bamakimast
mipitroban
valsartan
abitesartan
kandesartan
deltibant
levosimendan
ilomastat
eletriptan
rizatriptan
pixantron
telmisartan
pomisartan
resikimod
tegaserod
mitiglinid
alatrofloxacin
trovafloxacin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 912
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149606-27-9
149682-77-9
151878-23-8
153205-46-0
153436-22-7
153438-49-4
153504-81-5
153804-05-8
154082-13-0
156090-17-4
156090-18-5
156601-79-5
156897-06-2
157476-77-2
158364-59-1
158747-02-5
159776-69-9
159776-70-2
160146-17-8
160970-54-7
162301-05-5
163451-80-7
169543-49-1
172732-68-2
173240-15-8
175463-14-6
176644-21-6
177469-96-4
178040-94-3
179120-92-4
179324-69-7
179386-43-7
180064-38-4
180916-16-9
182316-31-0
186392-65-4
188696-80-2
189198-30-9
189752-49-6
192658-64-3
192939-46-1
193273-66-4
194798-83-9
198481-32-2
201530-41-8
203258-60-0
204248-78-2
207993-12-2
215808-49-4
219680-11-2
227318-71-0
227318-75-4
229305-39-9
244081-42-3
248919-64-4
251562-00-2
258818-34-7
259793-96-9
261944-46-1
272105-42-7

soblidotin
talabostat
calcobutrol
asimadolin
gavestinel
dapitant
likostinel
pratosartan
omocianin
nortopixantron
topixantron
nepaprazol
likofelon
lagatid
pumaprazol
frovatriptan
cemadotin
melagatran
finrozol
silodosin
ecenofloxacin
talviralin
ikrokaptid
varespladib
nemifitid
gemifloxacin
eniporid
implitapid
opaviralin
altiniklin
bortezomib
sumanirol
minodronic acid
lasofoxifen
atakimast
ingliforib
bekampanel
paktimibe
motexafin
tasidotin
ximelagatran
kapromorelin
fosflukonazol
bazedoxifen
deferasirox
brostallicin
omiganan
pumafentrin
lemuteporfin
zabofloxacin
epetirimod
sotirimod
golotimod
rafabegron
linaprazan
tifuvirtid
larazotid
favipiravir
soraprazan
disitertid

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 913
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2933 99 80

2934 10 00

CAS RN

Namn
(forts.)

274901-16-5
284019-34-7
284041-10-7
355151-12-1
361442-04-8
393105-53-8
394730-60-0
396091-73-9
402957-28-2
404950-80-7
404951-53-7
481629-87-2
481631-45-2
481658-94-0
483369-58-0
497221-38-2
533927-56-9
571170-77-9
616202-92-7
620948-93-8
625114-41-2
637328-69-9
649735-63-7
794466-70-9
803712-67-6
848084-83-3
868771-57-7
871576-03-3
872178-65-9
61-57-4
73-09-6
96-50-4
140-40-9
148-79-8
444-27-9
473-30-3
490-55-1
500-08-3
533-45-9
553-13-9
962-02-7
3570-75-0
3810-35-3
5028-87-5
6469-36-9
13409-53-5
13471-78-8
15387-18-5
17243-64-0
17969-20-9
17969-45-8
18046-21-4
21817-73-2
24840-59-3
26097-80-3
27826-45-5
29952-13-4
30097-06-4
30709-69-4

vildagliptin
denibulin
rostaporfin
rotigaptid
saxagliptin
tiplasinin
boceprevir
pasireotid
telaprevir
panobinostat
dacinostat
aleplasinin
diaplasinin
dirlotapid
denagliptin
rusalatid
atilmotin
laropiprant
lorkaserin
vabikaserin
piragliatin
tanogitran
brivanibalaninat
vernakalant
obatoklax
tigapotid
melogliptin
flovagatran
rabeximod
niridazol
etozolin
aminotiazol
aminitrozol
tiabendazol
timonacik
tiazosulfon
amifenazol
forminitrazol
klometiazol
zolamin
nitrodan
nifurtiazol
tenonitrozol
antazonite
kloprotiazol
podilfen
beklotiamin
fezation
piprozolin
fenklozinsyra
brofezil
fentiazak
bidimaziumjodid
pretamaziumjodid
kambendazol
libecillid
peratizol
tidiacik
tizoprolsyra

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 914
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2934 10 00

CAS RN

Namn
(forts.)

39832-48-9
51287-57-1
53943-88-7
54147-28-3
54657-96-4
55981-09-4
56355-17-0
56784-39-5
60084-10-8
61990-92-9
64179-54-0
68377-92-4
69014-14-8
70529-35-0
71079-19-1
71119-10-3
71125-38-7
74531-88-7
74604-76-5
74772-77-3
76824-35-6
76963-41-2
77519-25-6
79069-94-6
79714-31-1
80830-42-8
82114-19-0
82159-09-9
84233-61-4
85604-00-8
91257-14-6
93738-40-0
97322-87-7
100417-09-2
101001-34-7
103181-72-2
104777-03-9
105292-70-4
105523-37-3
107902-67-0
109229-58-5
111025-46-8
119637-67-1
121808-62-6
122320-73-4
122946-43-4
128312-51-6
130112-42-4
136381-85-6
136468-36-5
138511-81-6
138742-43-5
139226-28-1
141200-24-0
144060-53-7
145739-56-6
149079-51-6
153242-02-5
155213-67-5
161600-01-7

tazolol
denotivir
letostein
tebatizol
nifuralid
nitazoxanid
zoliprofen
ozolinon
tiazofurin
benpenolisin
timofibrat
arotinolol
tiotidin
itazigrel
timegadin
lotifazol
meloxikam
tioxamast
enoxamast
ciglitazon
famotidin
nizatidin
dexetozolin
fanetizol
risarestat
rentiapril
amflutizol
epalrestat
nesostein
zaltidin
tuvatidin
ralitolin
troglitazon
timirdin
pamikogrel
guajstein
asobamast
alonacik
tiprotimod
tazofelone
englitazon
pioglitazon
moguistein
pidotimod
rosiglitazon
telmestein
cinalukast
mivotilat
lintitript
foropafant
ikodulin
zankiren
darbufelon
darglitazon
febuxostat
tetomilast
kartastein
aseripid
ritonavir
netoglitazon

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 915
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2934 10 00

2934 20 80

2934 30 10
2934 30 90

CAS RN

Namn
(forts.)

182760-06-1
185106-16-5
185428-18-6
199113-98-9
213411-83-7
223132-37-4
223673-61-8
239101-33-8
241479-67-4
280782-97-0
300832-84-2
302962-49-8
338990-84-4
341028-37-3
342026-92-0
447406-78-2
501948-05-6
544417-40-5
607723-33-1
760937-92-6
790299-79-5
95-27-2
514-73-8
1744-22-5
15599-36-7
26130-02-9
32527-55-2
49785-74-2
61570-90-9
70590-58-8
75889-62-2
76816-33-6
77528-67-7
79071-15-1
95847-70-4
95847-87-3
100035-75-4
104383-17-7
104632-26-0
110703-94-1
144665-07-6
146939-27-7
150915-41-6
154189-40-9
176975-26-1
245116-90-9
367514-87-2
848344-36-5
870093-23-5
50-52-2
1420-55-9
50-53-3
58-34-4
58-37-7
58-38-8
58-39-9
58-40-2
60-87-7

ravukonazol
akotiamid
rivoglitazon
balaglitazon
edaglitazon
efatutazon
mirabegron
deferitrin
isavukonazol
managlinatdialanetil
ciluprevir
dasatinib
isavukonazoniumklorid
alagebriumklorid
sipoglitazar
sodelglitazar
rosabulin
kapadenoson
lobeglitazon
teneligliptin
masitinib
dimazol
ditiazaninjodid
riluzol
haletazol
frentizol
tiaramid
supidimid
tioxidazol
etrabamin
fostedil
tazeprofen
manozodil
tazasubrat
ipsapiron
revospiron
evandamin
sabeluzol
pramipexol
zopolrestat
lubeluzol
ziprasidon
perospiron
sibenadet
izonsterid
lidorestat
lurasidon
bentamapimod
talarozol
tioridazin
tietylperazin
klorpromazin
tiazinammetilsulfat
aminopromazin
proklorperazin
perfenazin
promazin
prometazin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 916
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2934 30 90

CAS RN

Namn
(forts.)

60-89-9
60-91-3
60-99-1
61-00-7
61-01-8
69-23-8
84-01-5
84-04-8
84-06-0
84-08-2
84-96-8
92-84-2
117-89-5
145-54-0
146-54-3
362-29-8
388-51-2
477-93-0
518-61-6
522-00-9
522-24-7
523-54-6
653-03-2
800-22-6
1759-09-7
1982-37-2
2622-26-6
2622-30-2
2622-37-9
2751-68-0
3546-03-0
3689-50-7
3819-00-9
3833-99-6
5588-33-0
7009-43-0
7220-56-6
7224-08-0
13093-88-4
13461-01-3
13799-03-6
13993-65-2
14008-44-7
14759-04-7
14759-06-9
15302-12-2
16498-21-8
17692-26-1
23492-69-5
24527-27-3
28532-90-3
29216-28-2
30223-48-4
31883-05-3
33414-30-1
33414-36-7
37561-27-6
47682-41-7
49864-70-2
54063-26-2

pekazin
dietazin
levomepromazin
acepromazin
metopromazin
flufenazin
klorproetazin
pipamazin
tiopropazat
paratiazin
alimemazin
fenotiazin
trifluoperazin
propyromazinbromid
triflupromazin
propiomazin
metofenazat
dimetoxanat
dacemazin
profenamin
fenetazin
etymemazin
butaperazin
kloracyzin
levometiomeprazin
metdilazin
periciazin
karfenazin
trifluomeprazin
acetofenazin
cyamemazin
oxomemazin
piperacetazin
homofenazin
mesoridazin
metiomeprazin
flutiazin
imiklopazin
perimetazin
aceprometazin
protizinsyra
metiazinsyra
metopimazin
oxiridazin
sulforidazin
dimelazin
oxaflumazin
ciklofenazin
sopitazin
spiklomazin
furomazin
mekitazin
fluacizin
moracizin
ftormetazin
ftorpropazin
fenoverin
flupimazin
azaklorzin
azaftozin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 917
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2934 30 90

2934 91 00

2934 99 60

2934 99 90

CAS RN

Namn
(forts.)

62030-88-0
101396-42-3
135003-30-4
134-49-6
357-56-2
634-03-7
2152-34-3
2207-50-3
24143-17-7
24166-13-0
27223-35-4
33671-46-4
34262-84-5
56030-54-7
57801-81-7
59128-97-1
67-45-8
86-12-4
113-59-7
50-18-0
50-91-9
53-31-6
53-84-9
54-42-2
58-63-9
59-14-3
59-39-2
59-63-2
61-19-8
61-80-3
67-20-9
68-91-7
70-00-8
70-07-5
70-10-0
77-12-3
80-77-3
86-14-6
91-79-2
91-80-5
95-25-0
113-53-1
115-55-9
115-67-3
119-96-0
125-45-1
127-48-0
132-89-8
135-58-0
139-91-3
140-65-8
144-12-7
147-94-4
148-65-2
303-69-5
309-29-5
314-03-4
318-23-0

duoperon
mekitamjodid
apadolin
fenmetrazin
dextromoramid
fendimetrazin
pemolin
aminorex
oxazolam
kloxazolam
ketazolam
klotiazepam
mesokarb
sufentanil
brotizolam
haloxazolam
furazolidon
tenalidin
klorprotixen
cyklofosfamid
floxuridin
medibazin
nadid
idoxuridin
inosin
broxuridin
piperoxan
isokarboxazid
adenosinfosfat
zoxazolamin
nitrofurantoin
trimetafankamsilat
trifluridin
mefenoxalon
tiklaton
pentacyniumklorid
klormezanon
dietyltiambuten
tenyldiamin
metapyrilen
klorzoxazon
dosulepin
fenytilon
parametadion
arstinol
azatepa
trimethadion
klortenoxazin
mesulfen
furaltadon
pramokain
tiemonjodid
cytarabin
kloropyrilen
protipendyl
doxapram
pimetixen
imolamin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 918
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2934 99 90

CAS RN

Namn
(forts.)

320-67-2
339-72-0
350-12-9
362-74-3
364-98-7
441-61-2
467-84-5
467-86-7
469-81-8
477-80-5
479-50-5
482-15-5
493-78-7
494-14-4
494-79-1
524-84-5
526-35-2
545-59-5
555-84-0
556-12-7
611-53-0
633-90-9
635-41-6
655-05-0
695-53-4
702-54-5
720-76-3
721-19-7
748-44-7
804-30-8
893-01-6
952-54-5
959-14-8
982-24-1
987-78-0
1008-65-7
1043-21-6
1054-88-2
1088-92-2
1195-16-0
1219-77-8
1239-29-8
1391-36-2
1469-07-4
1614-20-6
1665-48-1
1767-88-0
1856-34-4
1900-13-6
1977-10-2
2037-95-8
2055-44-9
2058-52-8
2167-85-3
2169-64-4
2240-21-3
2353-33-5
2385-81-1
2622-24-4
2627-69-2

azacitidin
levcykloserin
sulbentin
bukladesin
diazoxid
etylmetyltiambuten
fenadoxon
dioxafetylbutyrat
morferidin
cinnofuradion
lukanton
isotipendyl
metafenilen
klordimorin
melarsoprol
dimetyltiambuten
allometadion
racemoramid
nifuraden
furalazin
ibacitabin
cifostodin
trimetozin
tozalinon
dimetadion
dietadion
fluminorex
metastyridon
akoxatrin
fursultiamin
tenylidon
morinamid
oxolamin
klopentixol
citikolin
fenadiazol
pirenoxin
spiroxatrin
nifurtoinol
citiolon
bensuldazinsyra
furazabol
lankovutid
damotepin
nifurprazin
metaxalon
desmetylmoramid
klotioxon
nifurvidin
loxapin
karsalam
perisoxal
klotiapin
pipazetat
azaribin
tiofuraden
decitabin
furetidin
protixen
akadesin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 919
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2934 99 90

CAS RN

Namn
(forts.)

2709-56-0
2949-95-3
3056-17-5
3064-61-7
3094-09-5
3105-97-3
3363-58-4
3424-98-4
3605-01-4
3615-74-5
3731-59-7
3778-73-2
3780-72-1
3795-88-8
3876-10-6
4047-34-1
4177-58-6
4291-63-8
4295-63-0
4304-40-9
4378-36-3
4397-91-5
4448-96-8
4741-41-7
4792-18-1
4936-47-4
4969-02-2
4991-65-5
5036-02-2
5036-03-3
5053-06-5
5055-20-9
5118-17-2
5169-78-8
5536-17-4
5579-85-1
5581-46-4
5585-93-3
5588-29-4
5617-26-5
5666-11-5
5696-09-3
5696-17-3
5719-88-0
5800-19-1
5845-26-1
6281-26-1
6495-46-1
6506-37-2
6536-18-1
6577-41-9
6646-49-7
6649-73-6
7035-04-3
7125-73-7
7219-91-2
7247-57-6
7261-97-4
7361-61-7
7416-34-4

flupentixol
tixadil
stavudin
natriumstibokaptat
doxifluridin
hykanton
nifurfolin
telbivudin
piribedil
promolat
moroxydin
ifosfamid
morsuximid
levofuraltadon
klominorex
tranteliniumbromid
klotixamid
kladribin
meprotixol
teniumklosylat
fenbutrazat
nikofurat
solypertin
dexoxadrol
levoxadrol
nifuratel
metixen
tioxolon
tetramisol
nifurdazil
fenspirid
nifurkinazol
furazolklorid
tipepidin
vidarabin
bromklorenon
molinazon
oxipendyl
fenmetramid
difenkloxazin
levomoramid
proxazol
epipropidin
antienite
metiapin
tiazesim
furmetoxadon
dioxadrol
nimorazol
morazon
oxapiumjodid
nitramisole
antafenite
pyridaron
flumetramid
tihexinolmetylbromid
heteronbromid
dantrolen
xylazin
molindon

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 920
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KN-nr

2934 99 90

CAS RN

Namn
(forts.)

7481-89-2
7489-66-9
7696-00-6
7716-60-1
7724-76-7
7761-75-3
9087-70-1
10072-48-7
10189-94-3
10202-40-1
13355-00-5
13411-16-0
13445-12-0
13448-22-1
13669-70-0
14008-66-3
14008-71-0
14028-44-5
14176-10-4
14176-49-9
14461-91-7
14504-73-5
14698-29-4
14769-73-4
14769-74-5
14785-50-3
14796-28-2
15176-29-1
15301-52-7
15301-69-6
15302-16-6
15311-77-0
15351-04-9
15518-84-0
15574-96-6
15686-72-3
15686-83-6
15687-22-6
16485-05-5
16562-98-4
16759-59-4
16781-39-8
16985-03-8
17692-22-7
17692-24-9
17692-35-2
17692-39-6
17692-56-7
17692-63-6
17692-71-6
17854-59-0
17902-23-7
18053-31-1
18464-39-6
18471-20-0
18857-59-5
19216-56-9
19388-87-5
19395-58-5
19885-51-9

zalcitabin
tipindol
mitotenamin
etisazol
riboprin
furteren
aprotinin
acefurtiamin
bepiastin
flutizenol
melarsonylkalium
nifurpirinol
jobutinsyra
klorotepin
nefopam
pinoxepin
xantiol
amoxapin
cetiedil
tiletamin
cyklazodon
tritokvalin
oxolinsyra
levamisol
dexamisol
tiapirinol
klodanolen
edoxudin
cyklexanon
flavoxat
fenozolon
kloxypendyl
bekanton
mobekarb
pizotifen
tibrofan
pyrantel
foleskutol
oxadimedin
klantifen
benoxafos
etasulin
nonabin
metizolin
bisoxatin
etofuradin
fomokain
moxikumon
oxitefonbromid
vanitiolid
mepixanox
tegafur
fominoben
karoxazon
ditazol
nifurmazol
prazosin
taurolidin
mokizon
aranotin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 921
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Namn
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20229-30-5
20574-50-9
21256-18-8
21440-97-1
21489-20-3
21500-98-1
21512-15-2
21638-36-8
21679-14-1
21715-46-8
21820-82-6
22013-23-6
22089-22-1
22131-35-7
22292-91-7
22293-47-6
22514-23-4
22619-35-8
22661-76-3
23256-30-6
23271-74-1
23707-33-7
23744-24-3
23964-58-1
24237-54-5
24632-47-1
24886-52-0
25392-50-1
25526-93-6
25683-71-0
25717-80-0
25905-77-5
26058-50-4
26350-39-0
26513-79-1
26513-90-6
26615-21-4
26629-87-8
26839-75-8
27060-91-9
27199-40-2
27574-24-9
27591-42-0
28189-85-7
28657-80-9
28810-23-3
28820-28-2
29050-11-1
29053-27-8
29218-27-7
29462-18-8
29908-03-0
29936-79-6
30271-85-3
30516-87-1
30840-27-8
30868-30-5
30914-89-7
31428-61-2
31430-18-9

metitepin
morantel
oxaprozin
brofoxin
talsupram
tenocyklidin
citenazon
nifurimide
fludarabin
etifoxin
fenpipalon
metoxepin
trofosfamid
butalamin
naranol
feprosidnin
fopirtolin
tioklomarol
amoproxan
nifurtimox
fedrilat
metrifudil
pipoxolan
artikain
tinoridin
nifurpipon
pipofezin
oxazoron
alovudin
terizidon
molsidomin
minaprin
dotefonbromid
nifurizon
paraxazon
letimid
zotepin
oxaflozan
timolol
flutazolam
pifexol
tropatepin
oxazidion
etoxadrol
cinoxacin
zepastin
naftoxat
seklazon
meseklazon
toloxaton
bentazepam
ademetionin
mofoxim
razinodil
zidovudin
pretiadil
pirazofurin
flumexadol
tiamenidin
nokodazol

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 922
▼B
BILAGA 3
KN-nr
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31477-60-8
31698-14-3
31848-01-8
31868-18-5
33005-95-7
33588-20-4
33665-90-6
33743-96-3
33876-97-0
34042-85-8
34161-24-5
34552-84-6
34580-13-7
34740-13-1
34959-30-3
34976-39-1
35035-05-3
35067-47-1
35423-51-9
35619-65-9
35843-07-3
35846-53-8
35943-35-2
36067-73-9
36322-90-4
36471-39-3
36505-82-5
36791-04-5
37065-29-5
37132-72-2
37681-00-8
37753-10-9
37855-92-8
37967-98-9
38070-41-6
38373-83-0
38668-01-8
38955-22-5
38957-41-4
39178-37-5
39567-20-9
39577-19-0
39633-62-0
39754-64-8
39978-42-2
40054-69-1
40093-94-5
40180-04-9
40198-53-6
40680-87-3
40828-46-4
41152-17-4
41340-25-4
41717-30-0
41941-56-4
41992-23-8
42024-98-6
42110-58-7
42228-92-2
42239-60-1

ormeloxifene
ancitabin
morklofon
mexazolam
tiaprofensyra
klidafidin
acesulfam
proroxan
linsidomin
sudoxikam
fipexid
isoxikam
ketotifen
profexalon
azaspirklorid
tioxacin
timepidbromid
droxacin
tisokromid
tritiozin
morokromen
maitansin
triciribin
azepexol
piroxikam
nuklotixen
prodolsyra
ribavirin
miloxacin
fotretamin
kumazolin
sufosfamid
azanator
tienopramin
tiodonklorid
romifenon
taurultam
pinadolin
emorfazon
inikaron
olpimedon
pikumast
aklantat
tifemoxon
nifurzid
etizolam
torcitabin
tienilsyra
tioxaprofen
piprofurol
suprofen
morforex
etodolak
befuralin
tocladesin
spirogermanium
mazatikol
metioxat
acivicin
tilozepin
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42399-41-7
42408-80-0
46817-91-8
47420-28-0
47543-65-7
50435-25-1
50708-95-7
50924-49-7
51022-75-4
51234-28-7
51322-75-9
51527-19-6
51934-76-0
52042-24-7
52279-59-1
52549-17-4
52832-91-4
52867-74-0
52867-77-3
53003-81-9
53123-88-9
53251-94-8
53731-36-5
53736-51-9
53772-83-1
53813-83-5
53910-25-1
54063-50-2
54187-04-1
54340-59-9
54340-66-8
54341-02-5
54376-91-9
54400-59-8
55142-85-3
55694-83-2
55694-98-9
55726-47-1
55837-23-5
56119-96-1
56208-01-6
56391-55-0
56969-22-3
57010-31-8
57067-46-6
57083-89-3
57474-29-0
57726-65-5
58001-44-8
58019-65-1
58095-31-1
58416-00-5
58433-11-7
58712-69-9
58765-21-2
59653-74-6
59755-82-7
59798-73-1
59804-37-4
59831-63-9

diltiazem
tandamin
viloxazin
trixolan
prenoxdiazin
nimidan
tinabinol
mizoribin
kliprofen
benoxaprofen
tizanidin
tianafak
jomorinsyra
diproxadol
moxnidazol
pranoprofen
xinomilin
zoloperon
fluzoperin
ivarimod
sirolimus
pinaveriumbromid
floredil
kromitril
zuklopentixol
suriklon
pentostatin
mofloverin
rilmenidin
kinkarbat
subendazol
piflutixol
tipetropiumbromid
butamisol
tiklopidin
pentizidon
ciklafrin
enocitabin
teflutixol
furodazol
pifarnin
oktazamid
oxapadol
tiapamil
isamoxol
peraloprid
nifurokin
nufenoxol
klavulansyra
nabazenil
sulbenox
protiofat
tilomisol
traxanox
ciklotizolam
teroxiron
enolikam
enilospiron
tenoxikam
dokonazol
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59840-71-0
59937-28-9
59985-21-6
60085-78-1
60136-25-6
60175-95-3
60207-31-0
60248-23-9
60929-23-9
60940-34-3
61220-69-7
61325-80-2
61477-97-2
61869-08-7
62253-63-8
62265-68-3
62380-23-8
62435-42-1
62473-79-4
62904-71-6
63394-05-8
63590-64-7
63638-91-5
63996-84-9
64224-21-1
64420-40-2
64603-91-4
64748-79-4
64860-67-9
65277-42-1
65509-24-2
65509-66-2
65576-45-6
65847-85-0
65886-71-7
65899-73-2
66203-00-7
66203-94-9
66556-74-9
66564-16-7
66788-41-8
66898-62-2
66934-18-7
66969-81-1
67489-39-8
67915-31-5
68020-77-9
68134-81-6
68302-57-8
68367-52-2
68685-54-1
69049-73-6
69118-25-8
69123-90-6
69123-98-4
69304-47-8
69425-13-4
69655-05-6
69815-38-9
70374-39-9

pitenodil
malotilat
dikafosol
klopipazan
epervudin
omonastein
azakonazol
fuprazol
indeloxazin
ebselen
tiopinak
flumezapin
dazolicin
paroxetin
nepidermin
kinfamid
cinekromen
perfosfamid
teniloxazin
doxpikomin
plafibrid
terazosin
brofaromin
tibalosin
oltipraz
etibendazol
gaboxadol
azumolen
valperinol
ketokonazol
maroxepin
citatepin
asenapin
morniflumat
fazarabin
tiokonazol
karokainid
murokainid
nabitan
ciklosidomin
tinofedrin
talniflumat
flunoxaprofen
tiodazosin
talmetacin
terkonazol
karprazidil
gacyklidin
amlexanox
sorbinil
parconazole
nedokromil
cinepaxadil
fiacitabin
fialuridin
brivudin
prifelon
didanosin
proxorfan
lornoxikam
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70384-91-7
70833-07-7
71320-77-9
71620-89-8
71731-58-3
71923-29-0
71923-34-7
72324-18-6
72444-63-4
72467-44-8
72481-99-3
72797-41-2
72803-02-2
72822-56-1
72830-39-8
72895-88-6
73080-51-0
73815-11-9
74191-85-8
74711-43-6
75358-37-1
75458-65-0
75695-93-1
75706-12-6
75841-82-6
75949-60-9
75963-52-9
76053-16-2
76535-71-2
76596-57-1
76732-75-7
76743-10-7
77181-69-2
77590-96-6
77658-97-0
77695-52-4
78168-92-0
78410-57-8
78613-35-1
78967-07-4
78994-23-7
79253-92-2
79262-46-7
79781-00-3
79784-22-8
79874-76-3
79944-58-4
80263-73-6
80680-05-3
80763-86-6
80880-90-6
81167-16-0
81382-51-6
81403-80-7
81801-12-9
82140-22-5
82239-52-9
82419-36-1
82650-83-7
83153-39-3

lortalamin
prifurolin
moklobemid
reboxetin
tikiziumbromid
fludoxopon
klodoxopon
stepronin
lodiperon
piklonidin
brokrinat
tianeptine
darodipin
azaloxan
oxmetidin
eltenak
repirinast
cimoxaton
doxazosin
zaltoprofen
linoglirid
tienokarbin
isradipin
leflunomid
mopidralazin
isoxaprolol
nuklomedon
reklazepam
suproclone
broxaterol
pikartamid
lukartamid
sorivudin
flordipin
anaxiron
ekastolol
filenadol
ociltid
amorolfin
mofezolak
levormeloxifen
taziprinon
savoxepin
bulaquine
barukainid
delmopinol
idazoxan
eklazolast
tivanidazol
glunikat
telenzepin
imiloxan
pentiapin
alfuzosin
xamoterol
etolotifen
moxiraprin
ofloxacin
tenilapin
tiprinast
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83386-35-0
83573-53-9
83602-05-5
83647-97-6
83656-38-6
83688-84-0
83784-21-8
83903-06-4
84071-15-8
84145-89-1
84145-90-4
84449-90-1
84472-85-5
84558-93-0
84611-23-4
84625-59-2
84625-61-6
84697-21-2
84697-22-3
85076-06-8
85118-44-1
85666-24-6
86048-40-0
86433-40-1
86434-57-3
86487-64-1
86636-93-3
86696-86-8
87051-43-2
87151-85-7
87495-31-6
87691-91-6
87940-60-1
88053-05-8
88058-88-2
88859-04-5
89197-32-0
89213-87-6
89651-00-3
89875-86-5
89943-82-8
90055-97-3
90101-16-9
90243-97-3
90697-57-7
90729-41-2
90779-69-4
91833-77-1
92623-83-1
93265-81-7
94006-14-1
94011-82-2
94149-41-4
94470-67-4
94535-50-9
94746-78-8
95058-70-1
95058-81-4
95105-77-4
95232-68-1

tifluadom
tizabrin
spiraprilat
spirapril
ipramidil
tertatolol
menabitan
lupitidin
ramixotidin
almoxaton
nafoxadol
raloxifen
navuridin
netivudin
erdostein
dotarizin
itrakonazol
zinokonazol
tubulozol
axamozid
minokromil
furegrelat
kvazolast
terflavoxat
beperidiumjodid
setoperon
neflumozid
tenilsetam
ritanserin
spiradolin
disoxaril
tiospiron
eprobemid
cinoxopazid
naxagolid
mafosfamid
efaroxan
karperitid
voxergolid
tiflukarbin
cikletanin
tienoxolol
droxikam
spiklamin
motapizon
oxodipin
atosiban
rokastin
pravadolin
ropidoxuridin
lufuradom
bazinaprin
midestein
kromakalim
levkromakalim
molracetam
niktiazem
gemcitabin
sornidipin
tenosal
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95588-08-2
95896-08-5
96125-53-0
96306-34-2
97852-72-7
98205-89-1
98224-03-4
98819-76-2
99156-66-8
99248-32-5
99453-84-6
99464-64-9
99592-32-2
99755-59-6
99803-72-2
100927-14-8
100986-85-4
101335-99-3
101363-10-4
101506-83-6
101530-10-3
101626-70-4
102908-59-8
103177-37-3
103222-11-3
103255-66-9
103377-41-9
103624-59-5
103946-15-2
103980-45-6
104454-71-9
104456-95-3
104987-11-3
105118-13-6
105182-45-4
105219-56-5
105567-83-7
105685-11-8
106073-01-2
106100-65-6
106266-06-2
106707-51-1
106972-33-2
107233-08-9
107320-86-5
107452-89-1
108001-60-1
108736-35-2
108912-17-0
109543-76-2
109683-61-6
109683-79-6
109826-26-8
110143-10-7
110221-53-9
110299-05-3
110314-48-2
110588-56-2
110588-57-3
111011-63-3

tipentosin
anaritid
klentiazem
timelotem
tibenelast
flesinoxan
eltoprazin
esreboxetin
barmastin
donetidin
neltenexin
ampiroxikam
sertakonazol
rotigotin
nerbakadol
befiperid
levofloxacin
eprovafen
rufloxacin
namiroten
lanokonazol
talipexol
binospiron
pranlukast
vapreotid
pazinaklon
monatepil
traboxopin
elnadipin
metostilenol
ipenoxazon
ciskonazol
takrolimus
iprotiazem
fluparoxan
apafant
berefrin
batoprazin
taniplon
fasiplon
risperidon
dobuprid
deniprid
cevimelin
isomolpan
zikonotid
trokidazol
lanreotid
atliprofen
romazarit
utibapril
utibaprilat
zaldarid
lodenosin
temokaprilat
selodenoson
adozelesin
noberastin
saperkonazol
efonidipin
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111358-88-4
111393-84-1
111406-87-2
111902-57-9
111974-69-7
112018-01-6
112362-50-2
112885-41-3
112887-68-0
112893-26-2
112984-60-8
113457-05-9
113665-84-2
113759-50-5
114030-44-3
114676-16-3
114686-12-3
114716-16-4
114776-28-2
115103-54-3
115464-77-2
115550-35-1
116289-53-3
116476-13-2
116476-16-5
116539-59-4
117279-73-9
117523-47-4
117545-11-6
118288-08-7
118292-40-3
118635-52-2
118778-75-9
118812-69-4
118976-38-8
119302-91-9
119413-55-7
119567-79-2
119625-78-4
119719-11-8
119813-10-4
120210-48-2
120685-11-2
120819-70-7
121029-11-6
121032-29-9
121288-39-9
121617-11-6
121929-20-2
122254-45-9
122384-88-7
122970-40-5
123040-69-7
123318-82-1
123447-62-1
124012-42-6
124066-33-7
124378-77-4
124423-84-3
124584-08-3

lestaurtinib
amitivir
zileuton
temokapril
ketiapin
bemoradan
dalfopristin
mosaprid
raltitrexed
beklikonazol
ulifloxacin
ledoxantron
klopidogrel
kronidipin
dexpemedolak
dichlormezanone
imitrodast
pemedolak
bepafant
tiagabin
elopiprazol
marbofloxacin
tulopafant
semotiadil
levosemotiadil
duloxetin
israpafant
mirfentanil
bimakalim
lafutidin
tazaroten
tilnoprofen arbamel
nesapidil
ularitid
dabelotin
rokuronbromid
elgodipin
taribavirin
terlakiren
ilatreotid
karzelesin
tenidap
midostaurin
naroparcil
altokvalin
nelarabin
loxoribin
saviprazol
zoniklezol
glenvastatin
amlintid
isatoribin
azasetron
klofarabin
prulifloxacin
galocitabin
taurostein
enadolin
panadiplon
nesiritid
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124784-31-2
125372-33-0
125533-88-2
126294-30-2
127045-41-4
127214-23-7
127308-82-1
127625-29-0
128517-07-7
128620-82-6
129029-23-8
129336-81-8
129729-66-4
130306-02-4
130308-48-4
130370-60-4
130403-08-6
130782-54-6
131094-16-1
131796-63-9
131986-45-3
131987-54-7
132014-21-2
132338-79-5
132418-35-0
132539-06-1
132562-26-6
132579-32-9
132722-74-8
133040-01-4
133099-04-4
133242-30-5
133454-47-4
134379-77-4
134564-82-2
134678-17-4
135202-79-8
135306-39-7
135459-90-4
135463-81-9
135928-30-2
136087-85-9
137071-32-0
137214-72-3
137215-12-4
137219-37-5
137500-42-6
138068-37-8
138298-79-0
138661-02-6
138661-03-7
138778-28-6
139225-22-2
139264-17-8
141575-50-0
141790-23-0
143248-63-9
143249-88-1
143393-27-5
143443-90-7

erbulozol
dakopafant
mofaroten
sagandipin
pazufloxacin
kamiglibos
zamifenacin
fananserin
romidepsin
limazocik
okaperidon
tenosiprol
emakalim
tezacitabin
ikatibant
batimastat
soretolid
beciparcil
trafermin
odapipam
xanomelin
tazomelin
rilmakalim
terikalant
setipafant
olanzapin
aprikalim
rocepafant
pirsidomin
eprosartan
darifenacin
landiolol
iloperidon
dexelvucitabin
befloxaton
lamivudin
ilonidap
manifaxin
ranelsyra
koluracetam
beloxepin
fidarestat
pimekrolimus
iliparcil
odiparcil
plitidepsin
darsidomin
lepirudin
alnespiron
pentetreotid
furnidipin
siratiazem
panamesin
zolmitriptan
vedaklidin
fozivudintidoxil
sinitrodil
dexefaroxan
azalanstat
ifetroban
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143491-57-0
143631-62-3
144245-52-3
144348-08-3
144598-75-4
144689-63-4
145508-78-7
145514-04-1
145574-90-9
145781-32-4
145918-75-8
146426-40-6
147403-03-0
147432-77-7
147650-57-5
147817-50-3
148152-63-0
148430-28-8
148564-47-0
148998-94-1
149908-53-2
150322-43-3
150490-85-0
151356-08-0
151823-14-2
151879-73-1
152317-89-0
152735-23-4
152811-62-6
153062-94-3
153168-05-9
153420-96-3
153507-46-1
154355-76-7
154361-50-9
154598-52-4
155030-63-0
155773-59-4
159351-69-6
160707-69-7
161178-07-0
161605-73-8
161832-65-1
162635-04-3
163252-36-6
163521-12-8
163706-06-7
164178-54-5
165800-03-3
165800-04-4
167305-00-2
167362-48-3
169939-94-0
170632-47-0
170729-80-3
170861-63-9
170902-47-3
171228-49-2
171596-29-5
171752-56-0

emtricitabin
ciprokiren
fomivirsen
binodenoson
paliperidon
olmesartanmedoxomil
ikopezil
amdoxovir
skopinast
zolasartan
troxacitabin
alvocidib
azilsartan
ontazolast
terestigmin
siramesin
napitan
sarakalim
milfasartan
trekovirsen
azimilid
prasugrel
berupipam
afovirsen
sapacitabin
aprinokarsen
alniditan
upidosin
piboserod
pumosetrag
plekonaril
atibepron
bibapcitid
atreleuton
kapecitabin
efavirenz
emodepsid
ensakulin
everolimus
apricitabin
lubazodon
fanapanel
talampanel
temsirolimus
klevudin
vilazodon
kangrelor
mazokalim
linezolid
eperezolid
omapatrilat
abetimus
ruboxistaurin
lificiguat
aprepitant
reglitazar
roxifiban
posakonazol
tadalafil
adrogolid
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172673-20-0
174402-32-5
174638-15-4
176161-24-3
176894-09-0
179474-81-8
179602-65-4
181785-84-2
182133-25-1
182167-02-8
182212-66-4
182415-09-4
183547-57-1
183747-35-5
183849-43-6
184475-35-2
185229-68-9
185954-27-2
187164-19-8
187865-22-1
188116-07-6
188181-42-2
188627-80-7
188630-14-0
189003-92-7
189059-71-0
189681-70-7
189940-24-7
190977-41-4
192314-93-5
192374-14-4
192441-08-0
192755-52-5
195733-43-8
195962-23-3
196808-45-4
198821-22-6
204318-14-9
204512-90-3
204658-47-9
205887-54-3
206254-79-7
206260-33-5
207623-20-9
208848-19-5
208993-54-8
209342-40-5
211448-85-0
211735-76-1
214548-46-6
215174-50-8
218298-21-6
219846-31-8
219923-85-0
220997-97-7
220998-10-7
221241-63-0
221877-54-9
222551-17-9
222834-30-2

fosaprepitant
edotekarin
fosfluridintidoxil
maribavir
omiloxetin
prukaloprid
mitratapid
elvucitabin
arzoxifen
acolbifen
avotermin
piclozotan
gantofiban
nepadutant
abaperidon
gefitinib
alicaforsen
tofimilast
lulikonazol
derkvantel
imepitoin
elacytarabin
eptifibatide
liatermin
trelanserin
lapakistat
aplindor
daxalipram
oblimersen
iklaprim
radafaxin
lomeguatrib
pralnacasan
atrasentan
korifollitropin-alfa
farglitazar
merimepodib
edotreotid
tekadenoson
torapsel
telbermin
opebakan
irampanel
agatolimod
freselestat
fiduxosin
finafloxacin
denufosol
farampator
lusaperidon
rimacalib
razaxaban
radekinil
pramikonazol
diflomotekan
elomotekan
fandosentan
zotarolimus
adoprazin
ragaglitazar
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223537-30-2
231277-92-2
247046-52-2
247207-64-3
250386-15-3
250601-04-8
251303-04-5
252260-02-9
255730-18-8
257277-05-7
267243-28-7
269718-84-5
276690-58-5
279215-43-9
282526-98-1
285571-64-4
285983-48-4
290296-68-3
292634-27-6
296251-72-4
304853-42-7
308240-58-6
308831-61-0
313348-27-5
320345-99-1
325715-02-4
327026-93-7
328538-04-1
329744-44-7
331741-94-7
331744-64-0
332012-40-5
333754-36-2
335619-18-6
350992-10-8
351862-32-3
361343-19-3
366017-09-6
366789-02-8
377727-87-2
379231-04-6
380886-95-3
405159-59-3
434283-16-6
446022-33-9
457075-21-7
457913-93-8
460738-38-9
475479-34-6
480449-70-5
496054-87-6
506433-25-6
518048-05-0
522664-63-7
524684-52-4
541550-19-0
566906-50-1
572924-54-0
575458-75-2
583057-48-1

rupintrivir
lapatinib
dilopetin
lekonotid
apadenoson
imiglitazar
ertiprotafib
posizolid
artemison
iseganan
kanertinib
pardoprunox
iroxanadin
tifenazoxid
cetilistat
barusiban
doramapimod
befetupitant
dianiklin
velimogenaliplasmid
tanaproget
talaktoferrin-alfa
sufugolix
regadenoson
aklidinbromid
indiplon
lensiprazin
edifoligid
embekonazol
muraglitazar
peliglitazar
telatinib
tesetaxel
inakalant
bifeprunox
sarizotan
elzasonan
mubritinib
rivaroxaban
preladenant
sarakatinib
valtorcitabin
idrabiotaparinuxnatrium
lecozotan
pelitrexol
ganstigmin
ismomultin-alfa
ekallantid
aleglitazar
edoxaban
radiprodil
depelestat
raltegravir
ibodutant
prinaberel
apilimod
beminafil
ridaforolimus
radotermin
arasertakonazol
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2934 99 90

2935 90 90

CAS RN

Namn
(forts.)

625095-60-5
627861-07-8
640281-90-9
757942-43-1
763903-67-9
769901-96-4
787548-03-2
791635-59-1
820957-38-8
852313-25-8
863031-21-4
865311-47-3
868540-17-4
869884-78-6
870524-46-2
872525-61-6
872847-66-0
875446-37-0
890056-27-6
904302-98-3
925681-61-4
959961-96-7
1000120-98-8
54-31-9
57-66-9
57-67-0
57-68-1
58-93-5
58-94-6
59-40-5
59-66-5
61-56-3
63-74-1
64-77-7
68-35-9
72-14-0
73-48-3
73-49-4
77-36-1
80-13-7
80-32-0
80-34-2
80-35-3
85-73-4
91-33-8
94-19-9
94-20-2
96-62-8
98-75-9
102-65-8
104-22-3
115-68-4
116-42-7
116-43-8
119-85-7
120-97-8
121-64-2
122-11-2
122-16-7

pradefovir
beperminogenperplasmid
valopicitabin
bederocin
fosalvudintidoxil
kapeserod
regrelor
simotaxel
retosiban
litenimod
azilsartanmedoxomil
itarnafloxin
karfilzomib
radezolid
amolimogenbepiplasmid
votukalis
cenersen
anacetrapib
kustirsen
vikvidacin
trabedersen
bevasiranib
mipomersen
furosemid
probenecid
sulfaguanidin
sulfadimidin
hydroklorotiazid
klorotiazid
sulfakinoxalin
acetazolamid
sultiam
sulfanilamid
tolbutamid
sulfadiazin
sulfatiazol
bendroflumethiazid
kinetazon
klortalidon
halazon
sulfaklorpyridazin
glyprotiazol
sulfametoxipyridazin
ftalylsulfatiazol
benstiazid
sulfaetidol
klorpropamid
dinsed
propazolamid
sulfaklozin
bensylsulfamid
sulfadikramid
sulfaproxilin
succinylsulfatiazol
vanyldisulfamid
diklofenamid
sulokarbilat
sulfadimetoxin
sulfanitran
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CAS RN

Namn
(forts.)

122-89-4
127-58-2
127-65-1
127-69-5
127-71-9
127-77-5
127-79-7
128-12-1
133-67-5
135-07-9
135-09-1
138-39-6
138-41-0
139-56-0
144-80-9
144-82-1
144-83-2
148-56-1
152-47-6
316-81-4
339-43-5
346-18-9
451-71-8
473-42-7
485-24-5
485-41-6
498-78-2
515-49-1
515-57-1
515-58-2
515-64-0
526-08-9
535-65-9
547-32-0
547-44-4
554-57-4
565-33-3
599-79-1
599-88-2
631-27-6
632-00-8
636-54-4
651-06-9
664-95-9
671-88-5
671-95-4
723-42-2
723-46-6
729-99-7
742-20-1
852-19-7
968-81-0
1027-87-8
1034-82-8
1038-59-1
1084-65-7
1150-20-5
1156-19-0
1161-88-2
1213-06-5

mesulfamid
sulfamerazinnatrium
tosylkloramidnatrium
sulfafurazol
sulfabensamid
sulfabens
sulfamerazin
sulfadiasulfonnatrium
triklormetiazid
metyklotiazid
hydroflumetiazid
mafenid
karzenid
salazosulfamid
sulfacetamid
sulfametizol
sulfapyridin
flumetiazid
sulfalen
tioproperazin
karbutamid
polytiazid
glyhexamid
nitrosulfatiazol
ftalylsulfametizol
sulfakrysoidin
stearylsulfamid
sulfatiokarbamid
maleylsulfatiazol
salazosulfatiazol
sulfisomidin
sulfafenazol
glybutiazol
sulfadiazinnatrium
sulfakarbamid
metazolamid
metahexamid
sulfasalazin
sulfaperin
glyklopyramid
sulfasomizol
klopamid
sulfametoxidiazin
glycyklamid
disulfamid
klofenamid
ditolamid
sulfametoxazol
sulfamoxol
cyklopentiazid
sulfapyrazol
acetohexamid
tolpentamid
heptolamid
glyoktamid
metikran
azabon
tolazamid
sulfatolamid
etebenecid
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▼B
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KN-nr

2935 90 90

CAS RN

Namn
(forts.)

1220-83-3
1228-19-9
1421-68-7
1492-02-0
1580-83-2
1764-85-8
1766-91-2
1824-52-8
1824-58-4
1984-94-7
2043-38-1
2127-01-7
2259-96-3
2315-08-4
2447-57-6
2455-92-7
3074-35-9
3184-59-6
3313-26-6
3436-11-1
3459-20-9
3563-14-2
3567-08-6
3568-00-1
3688-85-5
3692-44-2
3754-19-6
3772-76-7
3930-20-9
4015-18-3
4267-05-4
5588-16-9
5588-38-5
7007-76-3
7007-88-7
7195-27-9
7456-24-8
7541-30-2
10238-21-8
13369-07-8
13642-52-9
13957-38-5
14293-44-8
14376-16-0
15676-16-1
17560-51-9
17784-12-2
20287-37-0
21132-59-2
21187-98-4
21662-79-3
22736-85-2
22933-72-8
23256-23-7
23672-07-3
24243-89-8
24455-58-1
24477-37-0
25046-79-1
26807-65-8

sulfamonometoxin
glypinamid
amidefrinmesilat
glybuzol
paraflutizid
epitizid
penflutizid
bemetizid
etiazid
sulfasymazin
butizid
klorexolon
cyklotiazid
salazosulfadimidin
sulfadoxin
sulklamid
glidazamid
alipamid
tiotixen
delfantrin
glymidinnatrium
sulfasuccinamid
glysobuzol
mebutizid
tiamizid
tiohexamid
ambusid
sulfametomidin
sotalol
sulfaklomid
teklotiazid
altizid
tolpyrramid
glukosulfamid
butadiazamid
mefrusid
dimetotiazin
mesuprin
glibenklamid
sulfatrozol
soterenol
hydrobentizid
xipamid
sulfaloxsyra
sulpirid
metolazon
sulfacitin
fenkizon
pazoxid
gliklazid
sulfacekol
diflumidon
salazodin
sulfatroxazol
levosulpirid
triflumidat
glicetanil
glisolamid
glisoxepid
indapamid
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CAS RN

Namn
(forts.)

26944-48-9
27031-08-9
27589-33-9
28395-03-1
29094-61-9
30236-32-9
30279-49-3
32059-27-1
32295-18-4
32797-92-5
32909-92-5
33342-05-1
35273-88-2
36148-38-6
36980-34-4
37000-20-7
37087-94-8
37598-94-0
39860-99-6
42583-55-1
42792-26-7
51264-14-3
51803-78-2
51876-98-3
52157-91-2
52406-01-6
52994-25-9
54063-55-7
55837-27-9
56211-40-6
56302-13-7
56488-58-5
56488-61-0
57479-88-6
60200-06-8
61477-95-0
63198-97-0
64099-44-1
65761-24-2
66644-81-3
68291-97-4
68475-40-1
68556-59-2
68677-06-5
69387-87-7
71010-45-2
72131-33-0
72301-78-1
72301-79-2
73747-20-3
73803-48-2
74680-07-2
74863-84-6
75820-08-5
77989-60-7
79094-20-5
80937-31-1
81428-04-8
81982-32-3
82666-62-4

glibornurid
sulfaguanol
azosemid
bumetanid
glipizid
dexsotalol
suklofenid
sumetizid
tosifen
glisentid
sulfametrol
glikidon
gliflumid
bensunid
glikaramid
zinterol
tibrinsyra
glipalamid
pipotiazin
karmetizid
isosulprid
amsakrin
nimesulid
gliamilid
galosemid
uredofos
glikondamid
sulfaklorazol
piretanid
torasemid
satranidazol
tizolemid
flubeprid
sulmeprid
klorsulon
monalazondinatrium
viroxim
kisultazin
sulfamazon
veraliprid
zonisamid
ciproprid
prosulprid
loraprid
tinisulprid
glisindamid
sulotroban
zinviroxim
enviroxim
sulveraprid
tripamid
glisamuride
argatroban
zidapamid
metibrid
daltroban
flosulid
taltrimid
alpiroprid
sulosemid
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Namn
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85320-68-9
85977-49-7
87051-13-6
90207-12-8
90992-25-9
93479-97-1
100981-43-9
101526-83-4
103628-46-2
103745-39-7
106133-20-4
107753-78-6
110311-27-8
111974-60-8
112966-96-8
115256-11-6
116649-85-5
119636-74-7
119905-05-4
120279-96-1
120688-08-6
120824-08-0
121679-13-8
122647-31-8
123308-22-5
123663-49-0
125279-79-0
127373-66-4
129981-36-8
133267-19-3
133276-80-9
136564-68-6
136817-59-9
138384-68-6
138890-62-7
139133-26-9
139133-27-0
139308-65-9
139755-83-2
140695-21-2
141626-36-0
144494-65-5
144980-29-0
146623-69-0
147536-97-8
149556-49-0
150375-75-0
151140-96-4
154323-57-6
154397-77-0
158751-64-5
159634-47-6
161814-49-9
165538-40-9
165668-41-7
169590-41-4
169590-42-5
170569-88-7
170858-33-0
173424-77-6

amosulalol
tauromustin
tosulur
sulikrinat
besulpamid
glimepirid
ebrotidin
sematilid
sumatriptan
fasudil
tamsulosin
zafirlukast
sulofenur
ritolukast
domitroban
dofetilid
ramatroban
sitalidone
delekvamin
dorzolamid
risotilid
linotroban
naratriptan
ibutilid
sezolamid
iguratimod
ersentilid
sivelestat
sampatrilat
artilid
samixogrel
masilukast
delavirdin
metesind
brinzolamid
lexipafant
nupafant
tolafentrin
sildenafil
osutidin
dronedaron
tirofiban
repinotan
saprisartan
bosentan
susalimod
relkovaptan
avitriptan
almotriptan
napsagatran
klamikalant
ibutamoren
amprenavir
terutroban
indisulam
derakoxib
celekoxib
mavacoxib
sonepiprazol
laromustin
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2936 21 00

2936 22 00

2936 23 00

CAS RN

Namn
(forts.)

174484-41-4
180200-68-4
180384-56-9
180384-57-0
180918-68-7
181695-72-7
184036-34-8
185913-78-4
186497-07-4
192329-42-3
195533-53-0
197904-84-0
198470-84-7
206361-99-1
209733-45-9
210538-44-6
210891-04-6
219311-44-1
219757-90-1
224785-90-4
226700-79-4
233254-24-5
243984-11-4
254877-67-3
265114-23-6
266359-83-5
268203-93-6
287405-51-0
287714-41-4
290815-26-8
313682-08-5
321915-31-5
358970-97-5
362505-84-8
381683-92-7
381683-94-9
398507-55-6
403604-85-3
414864-00-9
439687-69-1
444731-52-6
464213-10-3
519055-62-0
691852-58-1
769169-27-9
778576-62-8
839673-52-8
862189-95-5
865200-20-0
68-26-8
302-79-4
4759-48-2
5300-03-8
59-43-8
59-58-5
154-87-0
532-40-1
83-88-5

tipranavir
tilmacoxib
klazosentan
tezosentan
trecetilid
valdekoxib
sitaxentan
satavaptan
zibotentan
prinomastat
batabulin
aprikoxib
parekoxib
darunavir
anatibant
taprizosin
edonentan
dabuzalgron
sulamserod
vardenafil
fosamprenavir
tomeglovir
resatorvid
ataciguat
cimikoxib
reparixin
udenafil
apratastat
rosuvastatin
avosentan
brekanavir
litomeglovir
drinabant
relakatib
ekopladib
efipladib
lodenafilkarbonat
nebentan
belinostat
nelivaptan
pazopanib
ibipinabant
tasisulam
nesbuvir
begacestat
oglemilast
cevoglitazar
mirodenafil
giripladib
retinol
tretinoin
isotretinoin
alitretinoin
tiamin
prosultiamin
kokarboxylas
monofosfotiamin
riboflavin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 939
▼B
BILAGA 3

KN-nr

2936 24 00

CAS RN

Namn

81-13-0
137-08-6
16485-10-2

2936 25 00
2936 26 00

68-19-9

cyanokobalamin

13422-51-0

hydroxokobalamin

13422-55-4

mekobalamin

50-81-7

2936 28 00

9002-96-4

134-03-2
40516-48-1
61343-44-0

kobamamid
askorbinsyra
natriumaskorbat
tokofersolan
tretinointokoferil
tokofenoxat

50-14-6

ergokalciferol

58-85-5

biotin

59-30-3

folsyra

59-67-6

nikotinsyra

67-97-0

kolekalciferol

84-80-0

fytomenadion

98-92-0

nikotinamid

492-85-3

2937 11 00

pantenol
pyridoxin

13870-90-1

2936 90 00

kalciumpantotenat

65-23-6

2936 27 00

2936 29 00

dexpantenol

nikofolin

1492-18-8

kalciumfolinat

5988-22-7

fytonadiolnatriumdifosfat

19356-17-3

kalcifediol

31690-09-2

levomefolsyra

32222-06-3

kalcitriol

54573-75-0

doxerkalciferol

55721-11-4

sekalciferol

80433-71-2

kalciumlevofolinat

83805-11-2

falekalcitriol

104121-92-8

eldekalcitol

137-76-8

cetotiamin

137-86-0

oktotiamin

6092-18-8

cykotiamin

41294-56-8

alfakalcidol

12629-01-5

somatropin

82030-87-3

somatrem

89383-13-1

somidobov

96353-48-9

somagrebov

102733-72-2

sometripor

102744-97-8

sometribov

106282-98-8

somalapor

119693-74-2

somenopor

123212-08-8

somatosalm

126752-39-4

somavubov

129566-95-6

somfasepor

2937 12 00

11061-68-0

insulin, humant

2937 19 00

0-00-0

kortikorelin

0-00-0

insulindefalan

50-56-6

oxytocin

50-57-7

lypressin

56-59-7

felypressin
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113-78-0
113-79-1
113-80-4
1393-25-5
3397-23-7
9002-60-2
9002-61-3
9002-68-0
9002-70-4
9002-71-5
9002-79-3
9004-10-8
9007-12-9
11000-17-2
11118-25-5
12279-41-3
12321-44-7
14636-12-5
16679-58-6
16941-32-5
16960-16-0
17692-62-5
20282-58-0
21215-62-3
22006-64-0
22572-04-9
24305-27-9
24870-04-0
26112-29-8
33515-09-2
33605-67-3
34273-10-4
34765-96-3
37025-55-1
38234-21-8
38916-34-6
47931-80-6
47931-85-1
52232-67-4
53714-56-0
54017-73-1
57014-02-5
57773-63-4
57773-65-6
57982-77-1
60731-46-6
62305-86-6
65807-02-5
66866-63-5
68562-41-4
68859-20-1
68893-82-3
69558-55-0
76712-82-8
76932-56-4
77727-10-7
78664-73-0
81377-02-8
83150-76-9
83930-13-6

demoxytocin
argipressin
argiprestocin
sekretin
ornipressin
kortikotropin
koriongonadotropin
follitropin alfa
serumgonadotropin
tyrotrofin
intermedin
dalanatinsulin
kalcitonin
vasopressin för injektion
kalcitonin, råtta
seraktid
kalcitonin, svin
terlipressin
desmopressin
glukagon
tetrakosaktid
norleusaktid
trikosaktid
kalcitonin, humant
tridekactid
kodaktid
protirelin
giraktid
kalcitonin, bovint
gonadorelin
kargutocin
saralasin
alsaktid
karbetocin
fertirelin
somatostatin
tosaktid
kalcitonin, lax
teriparatid
leuprorelin
murodermin
kalcitonin, ål
triptorelin
deslorelin
buserelin
elkatonin
orotirelin
goserelin
lutrelin
mekasermin
insulinarginin
parathyroid hormone
tymopentin
histrelin
nafarelin
nakartocin
posatirelin
seglitid
oktreotid
somatorelin
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2937 22 00

CAS RN
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85466-18-8
86168-78-7
89662-30-6
90243-66-6
95729-65-0
97048-13-0
100016-62-4
103300-74-9
103451-84-9
105250-86-0
105953-59-1
111212-85-2
116094-23-6
120287-85-6
124904-93-4
127932-90-5
133107-64-9
140703-49-7
140703-51-1
141758-74-9
144916-42-7
146479-72-3
146706-68-5
147859-97-0
151126-32-8
151272-78-5
152923-57-4
158861-67-7
159768-75-9
160337-95-1
165101-51-9
169148-63-4
170851-70-4
177073-44-8
178535-93-8
183552-38-7
186018-45-1
197922-42-2
204656-20-2
207748-29-6
214766-78-6
218620-50-9
218949-48-5
275371-94-3
295350-45-7
308079-72-3
320367-13-3
348119-84-6
782500-75-8
50-23-7
50-24-8
53-03-2
53-06-5
50-02-2
53-33-8
53-34-9
67-73-2
124-94-7
127-31-1

tymokartin
sermorelin
detirelix
montirelin
azetirelin
urofollitropin
kalcitonin, kyckling
taltirelin
avikatonin
ebiratid
dumorelin
ersofermin
insulin aspart
cetrorelix
ganirelix
ramorelix
insulinlispro
avorelin
examorelin
exenatid
sonermin
follitropin beta
rismorelin
peforelin
pramlintid
teverelix
lutropin alfa
pralmorelin
labradimil
insulin glargin
bekaplermin
insulin detemir
ipamorelin
koriogonadotropin alfa
abrineurin
abarelix
metreleptin
teduglutide
liraglutid
insulinglulisin
degarelix
pegvisomant
tesamorelin
taspoglutid
ozarelix
tymostimulin
lixisenatid
obinepitid
albiglutid
hydrokortison
prednisolon
prednison
kortison
dexametason
parametason
fluprednisolon
fluocinolonacetonid
triamcinolon
fludrokortison
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152-97-6
338-95-4
356-12-7
378-44-9
382-67-2
426-13-1
595-52-8
1524-88-5
2135-17-3
2193-87-5
2355-59-1
2557-49-5
2607-06-9
2825-60-7
3093-35-4
3385-03-3
3693-39-8
3841-11-0
3924-70-7
4419-39-0
4732-48-3
4828-27-7
4989-94-0
5251-34-3
5534-05-4
5611-51-8
7008-26-6
7332-27-6
19705-61-4
19888-56-3
21365-49-1
23674-86-4
24320-27-2
24358-76-7
25092-07-3
25122-41-2
26849-57-0
28971-58-6
29069-24-7
31002-79-6
33124-50-4
35135-68-3
50629-82-8
51022-69-6
52080-57-6
54063-32-0
57781-15-4
58497-00-0
58524-83-7
59497-39-1
60135-22-0
67452-97-5
74131-77-4
78467-68-2
83880-70-0
85197-77-9
87116-72-1
90566-53-3
98651-66-2
103466-73-5
105102-22-5

fluokortolon
isoflupredon
fluocinonid
betametason
desoximetason
fluorometolon
descinolon
fludroxykortid
flumetason
flupredniden
drocinonid
diflorason
diflukortolon
formokortal
halcinonid
flunisolid
fluklorolonacetonid
fluperolon
amcinafal
beklometason
meklorison
klokortolon
triamcinolonfuretonid
kloprednol
betametasonacibutat
triamcinolonhexacetonid
diklorison
amcinafid
cikortonid
fluazakort
tralonid
difluprednat
halokortolon
nivakortol
dimeson
klobetasol
triklonid
akrocinonid
prednimustin
triamcinolonbenetonid
fluokortin
kormetason
halometason
amcinonid
kloroprednison
klobetason
halopredon
procinonid
ciprocinonid
naflokort
flumoxonid
alklometason
tikabeson
locikortolondicibat
dexametasonacefurat
tipredan
timobeson
flutikason
ulobetasol
ikometasonenbutat
mometason

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 943
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2937 22 00

2937 23 00

CAS RN

Namn
(forts.)

106033-96-9
123013-22-9
129260-79-3
132245-57-9
144459-70-1
199331-40-3
397864-44-7
678160-57-1
50-28-2
50-50-0
52-76-6
53-16-7
57-63-6
57-83-0
67-95-8
68-22-4
68-23-5
68-96-2
72-33-3
79-64-1
152-43-2
152-62-5
313-05-3
337-03-1
432-60-0
434-03-7
514-68-1
520-85-4
547-81-9
566-48-3
630-56-8
797-63-7
809-01-8
848-21-5
850-52-2
896-71-9
965-90-2
977-79-7
979-32-8
1169-79-5
1231-93-2
1253-28-7
1961-77-9
2363-58-8
2740-52-5
2998-57-4
3124-93-4
3538-57-6
3562-63-8
3571-53-7
3643-00-3
4140-20-9
5192-84-7
5367-84-0
5630-53-5
5633-18-1
5941-36-6
6533-00-2
6795-60-4

itrocinonid
amelometason
loteprednol
dexametasoncipecilat
rofleponid
etiprednoldikloacetat
flutikasonfuroat
zotikason
estradiol
estradiolbensoat
lynestrenol
estron
etinylestradiol
progesteron
kingestron
noretisteron
noretynodrel
hydroxiprogesteron
mestranol
dimetisteron
kinestrol
dydrogesteron
azakosterol
flugeston
allylestrenol
etisteron
östriolsuccinat
medroxiprogesteron
epiestriol
formestan
hydroxiprogesteronkaproat
levonorgestrel
edogestron
norgestrienon
altrenogest
tigestol
etylestrenol
medrogeston
estradiolvalerat
kinestradol
etynodiol
gestonoronkaproat
klormadinon
epitiostanol
anageston
estramustin
etyneron
haloprogesteron
megestrol
estradiolundecylat
oxogeston
estrapronikat
trengeston
klomegeston
tibolon
melengestrol
estrazinol
norgestrel
norvinisteron

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 944
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2937 23 00

2937 29 00

CAS RN

Namn
(forts.)

7001-56-1
7004-98-0
7690-08-6
10116-22-0
10322-73-3
10448-96-1
10592-65-1
13563-60-5
13885-31-9
14340-01-3
15262-77-8
16320-04-0
16915-71-2
19291-69-1
20047-75-0
23163-42-0
23873-85-0
25092-41-5
28014-46-2
30781-27-2
34184-77-5
34816-55-2
35189-28-7
39219-28-8
39791-20-3
52279-58-0
54024-22-5
54048-10-1
54063-31-9
54063-33-1
58691-88-6
60282-87-3
65928-58-7
74513-62-5
80471-63-2
105149-04-0
110072-15-6
129453-61-8
139402-18-9
52-39-1
52-78-8
53-39-4
53-43-0
58-18-4
58-19-5
58-22-0
64-85-7
67-81-2
72-63-9
76-43-7
76-47-1
83-43-2
145-12-0
145-13-1
152-58-9
153-00-4
434-07-1
434-22-0
521-10-8

pentagestron
epimestrol
segesteron
demegeston
estrofurat
almestron
kingestanol
norgesteron
orestrat
gestadienol
delmadinon
gestrinon
cingestol
gestaklon
klogeston
metynodiol
proligeston
norgestomet
polyestradiolfosfat
amadinon
promegeston
moxestrol
norgestimat
promestrien
nilestriol
metogest
desogestrel
etonogestrel
cismadinon
kloxestradiol
nomegestrol
gestoden
dienogest
trimegeston
epostan
osasteron
tosagestin
fulvestrant
alestramustin
aldosteron
noretandrolon
oxandrolon
prasteron
metyltestosteron
drostanolon
testosteron
desoxikorton
penmesterol
metandienon
fluoximesteron
hydrokortamat
metylprednisolon
oxymesteron
pregnenolon
kortodoxon
metenolon
oxymetolon
nandrolon
metandriol

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 945
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2937 29 00

CAS RN

Namn
(forts.)

521-11-9
521-18-6
595-77-7
599-33-7
638-94-8
797-58-0
846-48-0
965-93-5
968-93-4
976-71-6
1093-58-9
1110-40-3
1247-42-3
1254-35-9
1424-00-6
1491-81-2
1605-89-6
2098-66-0
2205-73-4
2320-86-7
2454-11-7
2487-63-0
2668-66-8
3570-10-3
3625-07-8
3638-82-2
3704-09-4
3764-87-2
5055-42-5
5060-55-9
5197-58-0
5591-27-5
5626-34-6
5714-75-0
5874-98-6
6693-90-9
7483-09-2
7753-60-8
10161-33-8
10418-03-8
13085-08-0
13583-21-6
13647-35-3
14484-47-0
16915-78-9
17021-26-0
17230-88-5
17332-61-5
18118-80-4
19120-01-5
20423-99-8
21362-69-6
33122-60-0
33765-68-3
41020-79-5
43169-54-6
49697-38-3
49847-97-4
50801-44-0
51333-22-3

mestanolon
androstanolon
algeston
prednyliden
desonid
norboleton
boldenon
metribolon
testolakton
kanrenon
klostebol
kortivazol
meprednison
oxaboloncipionat
mesterolon
bolmantalat
bolasteron
cyproteron
tiomesteron
enestebol
formebolon
kinbolon
medryson
benorteron
mebolazin
propetandrol
miboleron
trestolon
silandron
prednisolonsteaglat
stenbolon
klometeron
prednisolamat
prednazat
testosteronketolaurat
prednazolin
mesabolon
anekortav
trenbolon
stanozolol
mazipredon
norklostebol
trilostan
deflazakort
bolenol
kalusteron
danazol
isopredniden
oxisopred
hydroxistenozol
deprodon
mepitiostan
nordinon
oxendolon
dicirenon
mexrenoatkalium
rimexolon
prorenoatkalium
kortisuzol
budesonid

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 946
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2937 29 00

2937 50 00

CAS RN

Namn
(forts.)

51354-32-6
53016-31-2
53608-96-1
60023-92-9
60607-35-4
61951-99-3
63014-96-0
65415-41-0
66877-67-6
67392-87-4
73771-04-7
74050-20-7
74220-07-8
76675-97-3
77016-85-4
79243-67-7
83625-35-8
84371-65-3
86401-95-8
87952-98-5
89672-11-7
90350-40-6
91935-26-1
96301-34-7
98319-26-7
105051-87-4
107000-34-0
107724-20-9
107868-30-4
119169-78-7
120815-74-9
126544-47-6
137099-09-3
154229-19-3
159811-51-5
164656-23-9
199396-76-4
211254-73-8
222732-94-7
363-24-6
551-11-1
745-65-3
33813-84-2
35121-78-9
35700-23-3
40665-92-7
40666-16-8
51953-95-8
54120-61-5
55028-70-1
56695-65-9
59122-46-2
59619-81-7
60325-46-4
61263-35-2
61557-12-8
62524-99-6
62559-74-4
63266-93-3

nisterim
norelgestromin
kloxotestosteron
roxibolon
topteron
tixokortol
delanteron
nikokortonid
domoprednat
drospirenon
prednikarbat
hydrokortisonaceponat
spirorenon
resokortol
plomestan
rosterolon
amebukort
mifepriston
metylprednisolonaceponat
mespirenon
cioteronel
metylprednisolonsuleptanat
toripriston
atamestan
finasterid
minamestan
zanoteron
eplerenon
exemestan
epristerid
butixokort
ciclesonide
turosterid
abirateron
ulipristal
dutasterid
asoprisnil
lonaprisan
asoprisnilekamat
dinoproston
dinoprost
alprostadil
deprostil
epoprostenol
karboprost
kloprostenol
fluprostenol
doxaprost
prostalen
arbaprostil
rosaprostol
misoprostol
etiproston
sulproston
meteneprost
penprosten
delprostenat
froxiprost
eganoprost

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 947
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2937 50 00

2937 90 00

2938 10 00

CAS RN

Namn
(forts.)

64318-79-2
67040-53-3
67110-79-6
69381-94-8
69648-38-0
69648-40-4
69900-72-7
70667-26-4
71097-83-1
71116-82-0
73121-56-9
73647-73-1
74176-31-1
77287-05-9
79360-43-3
79672-88-1
80225-28-1
81026-63-3
81845-44-5
81846-19-7
83997-19-7
85505-64-2
86348-98-3
87269-59-8
88430-50-6
88852-12-4
88931-51-5
88980-20-5
90243-98-4
90693-76-8
95722-07-9
108945-35-3
110845-89-1
120373-36-6
122946-42-3
130209-82-4
136892-64-3
155206-00-1
172740-14-6
209860-87-7
256382-08-8
333963-40-9
333963-42-1
51-41-2
51-43-4
55-03-8
104-14-3
329-65-7
3130-96-9
6893-02-3
9010-34-8
13074-00-5
83646-97-3
342577-38-2
609799-22-6
834153-87-6
153-18-4
520-27-4
7085-55-4

gemeprost
tiprostanid
luprostiol
fenprostalen
butaprost
oxoprostol
trimoprostil
ornoprostil
nileprost
tiaprost
enprostil
viprostol
alfaprostol
rioprostil
nokloprost
piriprost
tilsuprost
enisoprost
ciprosten
treprostinil
ataprost
vapiprost
flunoprost
naxaprosten
beraprost
limaprost
klinprost
mexiprostil
dimoxaprost
eptaloprost
cikaprost
taprosten
remiprostol
unoproston
spiriprostil
latanoprost
ekraprost
bimatoprost
posaraprost
tafluprost
rivenprost
lubiproston
kobiproston
norepinefrin
epinefrin
levotyroxinnatrium
oktopamin
racepinefrin
ratyronin
liotyronin
tyroglobulin
azasten
inokoteron
velneperit
tasimelteon
elagolix
rutosid
diosmin
troxerutin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 948
▼B
BILAGA 3

KN-nr

2938 10 00

2938 90 10

2938 90 90

2939 11 00

2939 19 00

CAS RN

Namn
(forts.)

23869-24-1
30851-76-4
71-63-6
1111-39-3
1405-76-1
3261-53-8
7242-04-8
10176-39-3
17575-22-3
17598-65-1
20830-75-5
30685-43-9
36983-69-4
466-06-8
474-58-8
8063-80-7
14144-06-0
17226-75-4
18719-76-1
29767-20-2
33156-28-4
33396-37-1
33419-42-0
99759-19-0
100345-64-0
131129-98-1
150332-35-7
76-41-5
76-42-6
125-28-0
125-29-1
466-90-0
466-99-9
509-67-1
639-48-5
14521-96-1
52485-79-7
62-67-9
128-62-1
143-52-2
427-00-9
465-65-6
466-97-7
467-15-2
467-18-5
486-47-5
509-56-8
808-24-2
2183-56-4
3688-66-2
4406-22-8
7125-76-0
14357-78-9
16008-36-9
16549-56-7
16590-41-3

monoxerutin
etoxazorutosid
digitoxin
acetyldigitoxin
gitalin, amorft
gitaloxin
pengitoxin
gitoformat
lanatosid C
deslanosid
digoxin
metyldigoxin
aktodigin
proscillaridin
sitoglusid
polisaponin
disoglusid
kellosid
keracyanin
teniposid
ramnodigin
meproscillarin
etoposid
tikvesid
siagosid
mipragosid
pamakesid
oximorfon
oxikodon
dihydrokodein
hydrokodon
tebakon
hydromorfon
folkodin
nikomorfin
etorfin
buprenorfin
nalorfin
noskapin
metopon
desomorfin
naloxon
normorfin
norkodein
myrofin
etaverin
metyldihydromorfin
nikodikodin
hydromorfinol
nikokodin
cyprenorfin
kodoxim
diprenorfin
metyldesorfin
homprenorfin
naltrexon

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 949
▼B
BILAGA 3

KN-nr

2939 19 00

2939 20 00
2939 41 00
2939 42 00
2939 43 00
2939 44 00
2939 49 00
2939 51 00
2939 59 00

CAS RN

Namn
(forts.)

16676-26-9
20290-10-2
20594-83-6
23758-80-7
25333-77-1
42281-59-4
55096-26-9
68616-83-1
69373-95-1
72060-05-0
77287-89-9
88939-40-6
152657-84-6
916055-92-0
84-55-9
1301-42-4
90-81-3
90-82-4
492-39-7
14838-15-4
26652-09-5
3736-08-1
314-35-2
317-34-0
437-74-1
479-18-5
519-30-2
519-37-9
523-87-5
603-00-9
606-90-6
1703-48-6
2016-63-9
4499-40-5
5634-38-8
6493-05-6
10001-43-1
10226-54-7
13460-98-5
15518-82-8
15766-94-6
17243-56-0
17243-70-8
17692-30-7
17693-51-5
18833-13-1
30924-31-3
36921-54-7
41078-02-8
53403-97-7
54063-54-6
54504-70-0
55242-55-2

nalmexon
morfinglukuronid
nalbufin
alletorfin
acetorfin
oxilorfan
nalmefen
pentamorfon
diproteverin
konorfon
xorfanol
semorfon
nalfurafin
metylnaltrexonbromid
vikidil
euprocin
racefedrin
pseudoefedrin
katin
fenylpropanolamin
ritodrin
fenetyllin
etamifyllin
aminofyllin
xantinolnikotinat
diprofyllin
dimetazan
etofyllin
dimenhydrinat
proxifyllin
piprinhydrinat
dimabefyllin
bamifyllin
kolinteofyllinat
guajfyllin
pentoxifyllin
pimefyllin
lomifyllin
teodrenalin
meteskufyllin
teofyllinefedrin
visnafyllin
triklofyllin
diniprofyllin
prometazinteoklat
acefyllinpiperazin
kafaminol
xantifibrat
enprofyllin
pyridofyllin
reproterol
etofyllinklofibrat
propentofyllin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 950
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2939 59 00

2939 61 00
2939 62 00
2939 69 00

CAS RN

Namn
(forts.)

57076-71-8
58166-83-9
65184-10-3
69975-86-6
70788-27-1
79712-55-3
80288-49-9
80294-25-3
81792-35-0
82190-91-8
85118-43-0
90162-60-0
90749-32-9
98204-48-9
98833-92-2
100324-81-0
102144-78-5
105102-21-4
107767-55-5
110390-84-6
116763-36-1
132210-43-6
136145-07-8
136199-02-5
151159-23-8
151581-23-6
155270-99-8
166374-49-8
60-79-7
113-15-5
50-37-3
113-42-8
361-37-5
511-12-6
3031-48-9
5793-04-4
7125-71-5
17692-51-2
18016-80-3
22336-84-1
25614-03-3
27848-84-6
36945-03-6
37686-84-3
57935-49-6
59032-40-5
59091-65-5
60019-20-7
64795-23-9
64795-35-3
66104-22-1
66759-48-6
74627-35-3
77650-95-4
81409-90-7
81968-16-3
83455-48-5
87178-42-5

denbufyllin
kafedrin
teoprolol
doxofyllin
acefyllinklofibrol
tazifyllin
furafyllin
mexafyllin
teopranitol
flufyllin
fluprofyllin
isbufyllin
laprafyllin
spirofyllin
stakofyllin
lisofyllin
tameridon
torbafyllin
albifyllin
perbufyllin
nestifyllin
cipamfyllin
arofyllin
rolofyllin
midaxifyllin
apaxifyllin
istradefyllin
naxifyllin
ergometrin
ergotamin
lysergid
metylergometrin
metysergid
dihydroergotamin
acetergamin
propisergid
tokizin
metergolin
lisurid
metergotamin
bromokriptin
nikergolin
lergotril
tergurid
tiomergin
disulergin
delergotril
brazergolin
etisulergin
mesulergin
pergolid
desokriptin
cianergolin
protergurid
kabergolin
mergokriptin
bromergurid
dosergosid

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 951
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2939 69 00

2939 71 00
2939 79 10
2939 79 90

CAS RN

Namn
(forts.)

88660-47-3
107052-56-2
108674-86-8
121588-75-8
537-46-2
33817-09-3
486-56-6
0-00-0
50-39-5
50-55-5
52-88-0
53-18-9
54-49-9
57-22-7
57-94-3
80-49-9
80-50-2
84-36-6
86-13-5
90-39-1
90-69-7
90-86-8
131-01-1
143-92-0
357-70-0
365-26-4
428-07-9
477-30-5
495-83-0
511-55-7
520-52-5
522-87-2
524-83-4
530-54-1
533-08-4
546-06-5
574-77-6
585-14-8
602-40-4
602-41-5
604-51-3
865-04-3
865-21-4
865-24-7
1028-33-7
1178-28-5
1242-69-9
1617-90-9
2444-46-4
2589-47-1
3735-85-1
3784-89-2
4438-22-6
4880-88-0
4880-92-6
4914-30-1
5578-73-4
5610-40-2

epikriptin
romergolin
sergolexol
amesergid
metamfetamin
levmetamfetamin
kotinin
exatekanalideximer
proteobromin
reserpin
atropinmetonitrat
bietaserpin
metaraminol
vinkristin
tubokurarinklorid
homatropinmetylbromid
oktatropinmetylbromid
syrosingopin
bensatropin
spartein
lobelin
cinnamedrin
deserpidin
tropenzilinbromid
galantamin
oxilofrin
atromepin
demekolcin
tigloidin
xenytropiumbromid
psilocybin
yohimbinsyra
etybensatropin
metoxifedrin
tropiglin
konessin
papaverolin
poskin
cyheptropin
tiokolchikosid
deptropin
metoserpidin
vinblastin
vinglycinat
pentifyllin
metoserpat
decitropin
vinkamin
nonivamid
prajmalbitartrat
mefeserpin
fenaktropinklorid
atropinoxid
vinburnin
apovinkamin
dehydroemetin
sangvinariumklorid
sekurinin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 952
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2939 79 90

CAS RN

Namn
(forts.)

5627-46-3
5868-06-4
6961-46-2
7008-24-4
7008-42-6
7009-65-6
7681-79-0
10405-02-4
15130-91-3
15180-03-7
15228-71-4
15351-09-4
15585-43-0
15790-02-0
17127-48-9
19410-02-7
19877-89-5
22254-24-6
23360-92-1
24815-24-5
25573-43-7
25775-90-0
26833-87-4
29025-14-7
30286-75-0
33335-58-9
40796-97-2
42971-09-5
47562-08-3
51598-60-8
53643-48-4
53862-81-0
54022-49-0
57475-17-9
57694-27-6
58337-35-2
63516-07-4
64294-94-6
65285-58-7
67699-40-5
68170-69-4
68779-67-9
71031-15-7
71486-22-1
72238-02-9
73573-42-9
76352-13-1
79467-19-9
81571-28-0
81600-06-8
82857-82-7
83482-77-3
85181-40-4
88199-75-1
89565-68-4
91421-42-0
97682-44-5
105118-14-7
109889-09-0
113932-41-5

klobenstropin
fentonbromid
idrocilamid
kloroserpidin
akronin
prampin
etafedrin
trospiumklorid
sultropon
alkuronklorid
vinrosidin
metamfepramon
rivaniklin
tropodifen
glaziovin
tropirin
vinkanol
ipratropiumbromid
vinleurosin
rescinnamin
eseridin
zukapsaicin
omacetaxinmepesuccinat
butropiumbromid
oxitropiumbromid
dimetyltubokurarinklorid
bemesetron
vinpocetin
lorajmin
cimetropiumbromid
vindesin
detajmiumbitartrat
vinformid
brovinkamin
vinpolin
elliptinacetat
flutropiumbromid
tropabazat
vinkantril
vinzolidin
vinepidin
vindeburnol
katinon
vinorelbin
retelliptin
rescimetol
tropaprid
sintropiumbromid
vinleucinol
vintriptol
ilepcimid
vinmegallat
tropanserin
sevitropiummesilat
tropisetron
rubitekan
irinotekan
datelliptiumklorid
granisetron
tematropiummetilsulfat

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 953
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2939 79 90

2939 80 00
2940 00 00

2941 10 00

CAS RN

Namn
(forts.)

117086-68-7
123258-84-4
123286-00-0
123482-22-4
123948-87-8
135905-89-4
139404-48-1
149882-10-0
162652-95-1
171335-80-1
187852-63-7
203066-49-3
215604-75-4
246527-99-1
256411-32-2
292618-32-7
850607-58-8
72741-87-8
114899-77-3
488-69-7
585-86-4
4618-18-2
7585-39-9
9007-72-1
10016-20-3
10310-32-4
15351-13-0
15879-93-3
29899-95-4
33779-37-2
54182-58-0
55902-93-7
56824-20-5
57680-56-5
96427-12-2
132682-98-5
133692-55-4
179067-42-6
187269-40-5
408504-26-7
442201-24-3
61-32-5
61-33-6
61-72-3
66-79-5
69-53-4
87-08-1
87-09-2
147-52-4
147-55-7
525-94-0
551-27-9
751-84-8
983-85-7
1538-09-6
1596-63-0
1926-48-3
1926-49-4

rikasetron
itasetron
vinfosiltin
zatosetron
topotekan
mirisetron
tiotropiumbromid
lurtotekan
vinflunin
exatekan
delimotekan
pegamotekan
afeletekan
mureletekan
belotekan
gimatekan
darotropiumbromid
tridolgosir
trabektedin
fosfruktos
laktitol
laktulos
betadex
ferrikarboximaltos
alfadex
tribenosid
nikofuranos
kloralos
klobenosid
salprotosid
sukralfat
mebenosid
amiprilos
sukrosofat
laktalfat
glufosfamid
seprilos
tafluposid
bimosiamos
sergliflozinetabonat
remogliflozinetabonat
meticillin
bensylpenicillin
kloxacillin
oxacillin
ampicillin
fenoximetylpenicillin
almecillin
nafcillin
feneticillin
adicillin
propicillin
benetaminpenicillin
penamecillin
bensatinbensylpenicillin
kinacillin
fenbenicillin
klometocillin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 954
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2941 10 00

2941 20 80

2941 30 00

CAS RN

Namn
(forts.)

3116-76-5
3485-14-1
3511-16-8
3736-12-7
4697-36-3
4780-24-9
5250-39-5
6011-39-8
6489-97-0
7009-88-3
10004-67-8
15949-72-1
17243-38-8
22164-94-9
26552-51-2
26774-90-3
26787-78-0
27025-49-6
33817-20-8
34787-01-4
35531-88-5
37091-66-0
40966-79-8
41744-40-5
47747-56-8
50972-17-3
51154-48-4
51481-65-3
53861-02-2
54340-65-7
55530-41-1
55975-92-3
56211-43-9
61477-96-1
63358-49-6
63469-19-2
66148-78-5
66327-51-3
67337-44-4
69414-41-1
76497-13-7
78186-33-1
82509-56-6
86273-18-9
98048-07-8
151287-22-8
57-92-1
4480-58-4
11011-72-6
102426-96-0
57-62-5
60-54-8
79-57-2
127-33-3
564-25-0
751-97-3
808-26-4
914-00-1

dikloxacillin
ciklacillin
hetacillin
levopropicillin
karbenicillin
isopropicillin
flukloxacillin
klemizolpenicillin
metampicillin
fenyracillin
amantocillin
prazocillin
azidocillin
suncillin
tifencillin
epicillin
amoxicillin
karfecillin
pivampicillin
tikarcillin
karindacillin
azlocillin
sarpicillin
sulbenicillin
talampicillin
bakampicillin
fibracillin
mezlocillin
oxetacillin
furbucillin
rotamicillin
pirbenicillin
tameticillin
piperacillin
aspoxicillin
apalcillin
temocillin
fuzlocillin
sarmoxicillin
piridicillin
sultamicillin
fumoxicillin
piroxicillin
lenampicillin
fomidacillin
tobicillin
streptomycin
streptoniazid
bluensomycin
paldimycin
klortetracyklin
tetracyklin
oxytetracyklin
demeklocyklin
doxycyklin
rolitetracyklin
sancyklin
metacyklin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 955
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2941 30 00

2941 40 00

2941 50 00

2941 90 00

CAS RN

Namn
(forts.)

987-02-0
992-21-2
1110-80-1
1181-54-0
2013-58-3
4599-60-4
5585-59-1
5874-95-3
10118-90-8
15301-82-3
15590-00-8
15599-51-6
16259-34-0
16545-11-2
31770-79-3
58298-92-3
220620-09-7
56-75-7
847-25-6
13838-08-9
15318-45-3
31342-36-6
73231-34-2
114-07-8
527-75-3
53066-26-5
62013-04-1
80214-83-1
81103-11-9
82664-20-8
84252-03-9
96128-89-1
110480-13-2
0-00-0
50-07-7
50-59-9
50-76-0
53-79-2
59-01-8
66-81-9
68-41-7
113-73-5
115-02-6
119-04-0
125-65-5
126-07-8
153-61-7
154-21-2
303-81-1
480-49-9
580-74-5
636-47-5
801-52-5
859-07-4
1018-71-9
1066-17-7
1391-41-9
1392-21-8

demecyklin
lymecyklin
pipacyklin
klomocyklin
meklocyklin
penimepicyklin
nitrocyklin
amicyklin
minocyklin
pekocyklin
etamocyklin
apicyklin
penimocyklin
guamecyklin
meglucyklin
kolimecyklin
tigecyklin
kloramfenikol
racefenikol
azidamfenikol
tiamfenikol
kloramfenikolpantotenat, komplex
florfenikol
erytromycin
berytromycin
lexitromycin
diritromycin
roxitromycin
klaritromycin
fluritromycin
erytromycinstinoprat
erytromycinacistrat
idremcinal
aktagardin
mitomycin
cefaloridin
daktinomycin
puromycin
kanamycin
cikloheximid
cykloserin
gramicidin S
azaserin
framycetin
pleuromulin
griseofulvin
cefalotin
linkomycin
novobiocin
filipin
xantocillin
stallimycin
porfiromycin
cefaloram
pyrrolnitrin
kolistin
endomycin
kitasamycin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 956
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2941 90 00

CAS RN

Namn
(forts.)

1393-87-9
1394-02-1
1397-89-3
1400-61-9
1401-69-0
1402-81-9
1402-82-0
1403-17-4
1403-66-3
1403-71-0
1403-99-2
1404-04-2
1404-08-6
1404-15-5
1404-20-2
1404-26-8
1404-48-4
1404-55-3
1404-59-7
1404-64-4
1404-74-6
1404-88-2
1404-90-6
1405-00-1
1405-52-3
1405-87-4
1405-97-6
1407-05-2
1695-77-8
2508-89-6
2750-76-7
2751-09-9
3577-01-3
3922-90-5
3930-19-6
4117-65-1
4434-05-3
4564-87-8
4696-76-8
4803-27-4
5575-21-3
6990-06-3
6998-60-3
7542-37-2
7644-67-9
7681-93-8
8025-81-8
8052-16-2
9014-02-2
10118-85-1
10206-21-0
11003-38-6
11006-70-5
11006-76-1
11006-76-1
11006-76-1
11006-76-1
11006-77-2
11014-70-3
11015-37-5

fusafungin
hachimycin
amfotericin B
nystatin
tylosin
ambomycin
amfomycin
kandicidin
gentamicin
hamycin
mitogillin
neomycin
neutramycin
nogalamycin
peliomycin
polymyxin B
relomycin
ristocetin
rutamycin
sparsomycin
streptovarycin
tyrotricin
vankomycin
viridofulvin
sulfomyxin
bacitracin
gramicidin
metocidin
spektinomycin
duazomycin
rifamid
troleandomycin
cefaloglycin
oleandomycin
rufokromomycin
aspartocin
kumamycin
karbomycin
bekanamycin
antramycin
cefalonium
fusidinsyra
rifamycin
paromomycin
azotomycin
natamycin
spiramycin
kaktinomycin
zinostatin
lidimycin
cefacetril
kapreomycin
olivomycin
mikamycin
ostreogrycin
pristinamycin
virginiamycin
vistatolon
levorin
bambermycin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 957
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2941 90 00

CAS RN

Namn
(forts.)

11029-70-2
11033-34-4
11043-99-5
11048-13-8
11048-15-0
11051-71-1
11056-06-7
11056-09-0
11056-11-4
11056-12-5
11056-14-7
11056-15-8
11056-16-9
11096-49-4
11115-82-5
11121-32-7
12650-69-0
12706-94-4
12772-35-9
13058-67-8
13292-46-1
14289-25-9
15686-71-2
16846-24-5
17090-79-8
18323-44-9
18378-89-7
18883-66-4
19504-77-9
20830-81-3
21102-49-8
21593-23-7
22733-60-4
23110-15-8
23155-02-4
23214-92-8
23477-98-7
24280-93-1
25546-65-0
25953-19-9
25999-31-9
26631-90-3
26973-24-0
27661-27-4
28022-11-9
30387-39-4
31101-25-4
32385-11-8
32886-97-8
32887-01-7
32986-56-4
32988-50-4
33103-22-9
34444-01-4
34493-98-6
35457-80-8
35607-66-0
35775-82-7
35834-26-5
36441-41-5

heliomycin
steffimycin
mitomalcin
nebramycin
kalafungin
avilamycin
bleomycin
ranimycin
biniramycin
cirolemycin
mitokarcin
mitosper
nifungin
partricin
enramycin
mepartricin
mupirocin
antelmycin
butirosin
lucimycin
rifampicin
diproleandomycin
cefalexin
josamycin
monensin
klindamycin
plikamycin
streptozocin
pecilocin
daunorubicin
volpristin
cefapirin
sickanin
fumagillin
fosfomycin
doxorubicin
sedekamycin
mykofenolsyra
ribostamycin
cefazolin
lasalocid
brobaktam
ceftezol
benaxibin
megalomicin
kolistimetatnatrium
mirinkamycin
sisomicin
pivmecillinam
mecillinam
tobramycin
viomycin
enviomycin
cefamandol
dibekacin
midekamycin
cefoxitin
maridomycin
rosaramicin
lividomycin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 958
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2941 90 00

CAS RN

Namn
(forts.)

36889-15-3
36920-48-6
37305-75-2
37321-09-8
37332-99-3
37517-28-5
37717-21-8
38129-37-2
38821-53-3
39685-31-9
41952-52-7
47917-41-9
50370-12-2
50846-45-2
50935-04-1
50935-71-2
51025-85-5
51627-14-6
51627-20-4
51762-05-1
52093-21-7
52231-20-6
53003-10-4
53228-00-5
53994-73-3
54083-22-6
54182-65-9
54818-11-0
55134-13-9
55268-75-2
55297-95-5
55779-06-1
55870-64-9
56124-62-0
56187-47-4
56283-74-0
56377-79-8
56391-56-1
56420-45-2
56592-32-6
56689-42-0
56796-20-4
57576-44-0
57847-69-5
58152-03-7
58665-96-6
58857-02-6
58944-73-3
58957-92-9
58970-76-6
59733-86-7
59794-18-2
60925-61-3
61036-62-2
61270-58-4
61379-65-5
61622-34-2
62107-94-2
62587-73-9

betamicin
cefoxazol
aktaplanin
apramycin
avoparcin
amikacin
flurocitabin
bikozamycin
cefradin
cefuracetim
cefkanel
primycin
cefadroxil
bakmecillinam
karubicin
mocimycin
arbekacin
cefatrizin
cefaparol
cefroxadin
mikronomicin
cefrotil
salinomycin
cetocyklin
cefaklor
zorubicin
azalomycin
cefsumid
narasin
cefuroxim
tiamulin
astromicin
pentisomicin
valrubicin
cefazedon
laidlomycin
nosiheptid
netilmicin
epirubicin
efrotomycin
repromicin
cefmetazol
aklarubicin
cefedrolor
isepamicin
cefazaflur
ambruticin
sinefungin
idarubicin
ubenimex
butikacin
paulomycin
ceforanid
teikoplanin
cefonicid
rifapentin
cefotiam
plauracin
cefsulodin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 959
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2941 90 00

CAS RN

Namn
(forts.)

62893-19-0
63409-12-1
63521-85-7
63527-52-6
64221-86-9
64314-52-9
64952-97-2
65052-63-3
65057-90-1
65085-01-0
65195-55-3
65307-12-2
66211-92-5
66474-36-0
66508-53-0
66887-96-5
68247-85-8
68373-14-8
68401-81-0
69132-42-9
69712-56-7
69739-16-8
70639-48-4
70774-25-3
70797-11-4
71628-96-1
72496-41-4
72558-82-8
72559-06-9
73384-59-5
73684-69-2
74014-51-0
75747-14-7
76168-82-6
76470-66-1
76610-84-9
77360-52-2
78110-38-0
79350-37-1
79404-91-4
79548-73-5
80195-36-4
80210-62-4
80370-57-6
80621-81-4
82219-78-1
82547-58-8
83905-01-5
84305-41-9
84845-57-8
84878-61-5
84880-03-5
84957-29-9
84957-30-2
87638-04-8
87726-17-8
88040-23-7
88669-04-9
89786-04-9
90850-05-8

cefoperazon
tylvalosin
esorubicin
cefotaxim
imipenem
medorubicin
latamoxef
cefetamet
talisomycin
cefmenoxim
abamektin
cefetrizol
detorubicin
cefivitril
fosmidomycin
propikacin
peplomycin
sulbaktam
ceftizoxim
ceftioxide
cefotetan
cefodizim
etisomicin
leurubicin
cefpiramid
menogaril
pirarubicin
ceftazidim
rifabutin
ceftriaxon
mirosamicin
rokitamycin
tanespimycin
ramoplanin
lorakarbef
cefbuperazon
ceftiolen
aztreonam
cefixim
cilofungin
pirlimycin
cefdaloxim
cefpodoxim
ceftiofur
rifaximin
cefuzonam
cefteram
azitromycin
cefminox
ritipenem
maduramicin
cefpimizol
cefpirom
cefkinom
karumonam
panipenem
cefepim
trospektomycin
tazobaktam
gloximonam

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 960
▼B
BILAGA 3
KN-nr

2941 90 00

CAS RN

Namn
(forts.)

90898-90-1
91832-40-5
92665-29-7
94168-98-6
96036-03-2
96497-67-5
97068-30-9
97275-40-6
97519-39-6
99665-00-6
101312-92-9
102130-84-7
102507-71-1
103060-53-3
103238-57-9
104145-95-1
105239-91-6
106560-14-9
107452-79-9
108050-54-0
108319-07-9
108852-90-0
109545-84-8
110267-81-7
113102-19-5
113167-61-6
113359-04-9
113378-31-7
114451-30-8
116853-25-9
117211-03-7
117704-25-3
117742-13-9
119673-08-4
120138-50-3
120410-24-4
120788-07-0
121584-18-7
122173-74-4
122841-10-5
123997-26-2
127785-64-2
129639-79-8
129791-92-0
135821-54-4
135889-00-8
140128-74-1
140637-86-1
145435-72-9
148016-81-3
149951-16-6
152044-54-7
153832-46-3
156131-91-8
156769-21-0
159445-62-2
161715-24-8
162808-62-0
166663-25-8
171047-47-5

oximonam
cefdinir
cefprozil
rifametan
meropenem
rodorubicin
elsamitrucin
cefkaneldaloxat
ceftibuten
flomoxef
valnemulin
nemadektin
tigemonam
daptomycin
cefempidon
cefditoren
cefklidin
faropenem
cefmepidklorid
tilmikosin
pirazmonam
nemorubicin
evernimicin
amrubicin
rifamexil
terdekamycin
cefozopran
semduramicin
ganefromycin
cefluprenam
cefetekol
doramektin
ardacin
bekatekarin
kinupristin
biapenem
sulopenem
valspodar
mideplanin
cefoselis
eprinomektin
basifungin
abafungin
rifalazil
ceftizoxime alapivoxil
cefkapen
cefmatilen
galarubicin
gamitromycin
doripenem
lenapenem
patupilon
ertapenem
dimadektin
sanfetrinem
orientiparcin
tebipenempivoxil
kaspofungin
anidulafungin
ladirubicin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 961
▼B
BILAGA 3

KN-nr

2941 90 00

2942 00 00
3001 20 10
3001 20 90

3001 90 91

3001 90 98
3002 12 00

CAS RN

Namn
(forts.)

171099-57-3
171500-79-1
191114-48-4
193811-33-5
205110-48-1
209467-52-7
211100-13-9
219989-84-1
222400-20-6
224452-66-8
229016-73-3
234096-34-5
235114-32-6
305841-29-6
318498-76-9
325965-23-9
328898-40-4
372151-71-8
376653-43-9
400046-53-9
467214-20-6
677017-23-1
857402-23-4
926308-28-3
217500-96-4 tulatromy
cin A + 280755-12-6
tulat. B
16037-91-5
123774-72-1
83712-60-1
99283-10-0
121547-04-4
127757-91-9
0-00-0
0-00-0
0-00-0
0-00-0
0-00-0
0-00-0
0-00-0
9005-49-6
9041-08-1
9041-08-1
9041-08-1
9041-08-1
9041-08-1
54182-59-1
120993-53-5
0-00-0
0-00-0
9000-94-6
9001-27-8
80295-38-1
84720-88-7
98530-76-8

oritavancin
dalbavancin
telitromycin
takapenem
cetromycin
ceftobiprol
sabarubicin
ixabepilon
tomopenem
retapamulin
ceftarolinfosamil
cefovecin
mikafungin
sagopilon
flopristin
linopristin
tildipirosin
telavancin
ceftobiprolmedokaril
ozogamicin
alvespimycin
berubicin
retaspimycin
latidektin
tulatromycin

natriumstiboglukonat
sargramostim
defibrotid
molgramostim
mirimostim
regramostim
certoparinnatrium
livaraparinkalcium
minolteparinnatrium
nadroparinkalcium
parnaparinnatrium
reviparinnatrium
tinzaparinnatrium
heparinnatrium
ardeparinnatrium
dalteparinnatrium
deligoparinnatrium
enoxaparinnatrium
semuloparinnatrium
sulglikotid
desirudin
hemoglobinglutamer
fibrin, bovint
antitrombin III, humant
beroktokog alfa
konestat alfa
antitrombin-alfa
drotrecogin-alfa (aktiverat)

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 962
▼B
BILAGA 3
KN-nr

3002 12 00

3002 13 00

CAS RN

Namn
(forts.)

100209-30-1
102786-61-8
113478-33-4
120313-91-9
139076-62-3
142261-03-8
148363-16-0
148883-56-1
154248-96-1
154725-65-2
197462-97-8
209810-58-2
261356-80-3
284036-24-4
465540-87-8
604802-70-2
606138-08-3
762263-14-9
869858-13-9
879555-13-2
897936-89-9
931101-84-7
0-00-0
0-00-0
0-00-0
0-00-0
9008-11-1
9008-11-1
9008-11-1
59865-13-3
62304-98-7
94948-59-1
112721-39-8
117276-75-2
117305-33-6
118390-30-0
121181-53-1
124146-64-1
126132-83-0
127757-92-0
134088-74-7
135968-09-1
137463-76-4
137487-62-8
138660-96-5
138660-97-6
138661-01-5
140608-64-6
141410-98-2
141483-72-9
141752-91-2
142298-00-8
142864-19-5
143090-92-0
143631-61-2
143653-53-6
144058-40-2
145832-33-3
145941-26-0
147191-91-1

fibrin, humant
eptakog alfa (aktiverad)
nonakog alfa
trombomodulin-alfa
oktokog alfa
hemoglobin krosfumaril
epoetin omega
tifakogin
iroplact
epoetin epsilon
hemoglobinraffimer
darbepoetin-alfa
epoetin-delta
moroktokog alfa
taneptacogin-alfa
epoetin-zeta
katridekakog
epoetin theta
trombin alfa
epoetin kappa
vatreptakog alfa (aktiverad)
troplasminogen alfa
biciromab
epitumomab
ziralimumab
dorlimomab aritox
interferon alfa
interferon beta
interferon gamma
ciklosporin
tymalfasin
tasonermin
pifonakin
lanimostim
telimomabaritox
interferon alfakon-1
filgrastim
mobenakin
imciromab
maslimomab
nartograstim
lenograstim
milodistim
alvirceptsudotox
sevirumab
tuvirumab
nebacumab
muromonab-CD3
edobakomab
zolimomabaritox
pegaldesleukin
emoktakin
enlimomab
anakinra
atexakin alfa
abciximab
satumomab
detumomab
oprelvekin
priliximab
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3002 13 00

CAS RN

Namn
(forts.)

148189-70-2
148637-05-2
148641-02-5
149824-15-7
150631-27-9
151763-64-3
152923-56-3
152981-31-2
153101-26-9
154361-48-5
156227-98-4
156586-89-9
156586-90-2
156586-92-4
156679-34-4
157238-32-9
158318-63-9
159445-64-4
161753-30-6
162774-06-3
163545-26-4
163796-60-9
166089-32-3
166089-33-4
167747-19-5
167747-20-8
167816-91-3
169802-84-0
170277-31-3
171656-50-1
174722-30-6
174722-31-7
178823-49-9
179045-86-4
180288-69-1
182912-58-9
185243-69-0
187139-68-0
187348-17-0
188039-54-5
189261-10-7
192391-48-3
193700-51-5
195158-85-1
195189-17-4
196078-29-2
198153-51-4
199685-57-9
202833-07-6
202833-08-7
204565-76-4
205923-56-4
205923-57-5
206181-63-7
207137-56-2
208265-92-3
211323-03-4
213327-37-8
214559-60-1
214745-43-4

votumumab
cilmostim
muplestim
ilodekakin
nakolomabtafenatox
kapromab
daklizumab
inolimomab
regavirumab
arcitumomab
afelimomab
edrekolomab
cedelizumab
altumomab
lenercept
cetermin
bektumomab
odulimomab
daniplestim
nerelimomab
ancestim
bifarcept
lintuzumab
nagrestipen
sulesomab
felvizumab
faralimomab
enlimomab pegol
infliximab
igovomab
keliximab
rituximab
tiplimotid
basiliximab
trastuzumab
klenoliximab
etanercept
pegacaristim
edodekin-alfa
palivizumab
natalizumab
tositumomab
leridistim
vepalimomab
minretumomab
mepolizumab
peginterferon alfa-2a
onercept
morolimumab
atorolimumab
pegnartograstim
cetuximab
epratuzumab
ibritumomabtiuxetan
binetrakin
pegfilgrastim
erlizumab
oregovomab
bivatuzumab
efalizumab
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CAS RN

Namn
(forts.)

215647-85-1
216503-57-0
216503-58-1
216669-97-5
216974-75-3
219649-07-7
219685-50-4
219685-93-5
219716-33-3
220578-59-6
220651-94-5
220712-29-8
222535-22-0
235428-87-2
241473-69-8
242138-07-4
244096-20-6
244130-01-6
246861-96-1
250242-54-7
250710-65-7
252662-47-8
263547-71-3
267227-08-7
267639-76-9
272780-74-2
285985-06-0
287096-87-1
288392-69-8
292819-64-8
299423-37-3
305391-49-5
326859-36-3
331243-22-2
331731-18-1
332348-12-6
336801-86-6
339086-79-2
339086-80-5
339177-26-3
339186-68-4
339986-90-2
347396-82-1
356547-88-1
357613-77-5
357613-86-6
372075-37-1
375348-49-5
375823-41-9
380610-22-0
380610-27-5
395639-53-9
400010-39-1
428863-50-7
433922-67-9
468715-71-1
472960-22-8
476181-74-5
477202-00-9
479198-61-3

peginterferon alfa-2b
alemtuzumab
mitumomab
sibrotuzumab
bevacizumab
labetuzumab
ekulizumab
pexelizumab
visilizumab
gemtuzumab
ruplizumab
tadekinig-alfa
alefacept
taplitumomabpaptox
reslizumab
omalizumab
gavilimomab
mirostipen
garnocestim
lemalesomab
adargileukin-alfa
toralizumab
epitumomabcituxetan
apolizumab
romiplostim
metelimumab
lerdelimumab
delmitid
siplizumab
ekromeximab
teneliximab
ardenermin
fontolizumab
paskolizumab
adalimumab
abatacept
vapaliximab
rovelizumab
tadocizumab
panitumumab
matuzumab
tukotuzumabcelmoleukin
ranibizumab
belimumab
galiximab
lumiliximab
sontuzumab
bertilimumab
tocilizumab
talizumab
pertuzumab
aselizumab
kantuzumabmertansin
certolizumabpegol
edratid
elsilimomab
albinterferon alfa-2b
golimumab
ipilimumab
iboktadekin
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3002 13 00

CAS RN

Namn
(forts.)

499212-74-7
501081-76-1
502496-16-4
503605-66-1
507453-82-9
509077-98-9
509077-99-0
521079-87-8
537694-98-7
558480-40-3
565451-13-0
569658-79-3
569658-80-6
595566-61-3
615258-40-7
635715-01-4
637334-45-3
640735-09-7
648895-38-9
648904-28-3
652153-01-0
658052-09-6
667901-13-5
676258-98-3
677010-34-3
679818-59-8
680188-33-4
698389-00-3
705287-60-1
706808-37-9
716840-32-3
728917-18-8
745013-59-6
762260-74-2
780758-10-3
792921-10-9
815610-63-0
845264-92-8
845816-02-6
862111-32-8
869881-54-9
876387-05-2
880266-57-9
880486-59-9
881191-44-2
892553-42-3
896731-82-1
899796-83-9
903512-50-5
909110-25-4
910649-32-0
914613-48-2
918127-53-4
934216-54-3
944548-37-2
944548-38-3
945228-49-9
949142-50-1
1017276-51-5
1043556-46-2

pritumumab
rilonacept
urtoxazumab
adekatumumab
mirokocept
katumaxomab
ertumaxomab
tefibazumab
besilesomab
volociximab
raxibakumab
libivirumab
exbivirumab
pagibaximab
denosumab
inotuzumabozogamicin
okrelizumab
iratumumab
bapineuzumab
bavituximab
zanolimumab
mapatumumab
zalutumumab
naptumomabestafenatox
motavizumab
ofatumumab
ibalizumab
rolipoltid
stamulumab
belatacept
denenikokin
veltuzumab
tremelimumab
efungumab
nimotuzumab
abagovomab
ustekinumab
atacicept
lexatumumab
aflibercept
briobacept
teplizumab
tanezumab
dacetuzumab
otelixizumab
etaracizumab
konatumumab
milatuzumab
lukatumumab
baminercept
anrukinzumab
kanakinumab
tigatuzumab
alacizumabpegol
rafivirumab
foravirumab
citatuzumabbogatox
obinutuzumab
pitrakinra
gantenerumab
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KN-nr

3002 13 00

3002 20 00

3002 90 90

CAS RN

Namn
(forts.)

1370261-50-9

anatumomab mafenatox

1412891-40-7

tenatumomab

181477-43-0

disomotid

181477-91-8

ovemotide

295371-00-5

verpasepkaltespen

915019-08-8

tertomotid

86596-25-0

tendamistat

223577-45-5

aviskumin

372075-36-0

cintredekinbesudotox

473553-86-5

alferminogentadenovek

600735-73-7

kontusugenladenovec

721946-42-5

transferrinaldifitox

851199-59-2

linaklotid

898830-54-1

sitimagenceradenovec

929881-05-0

alipogentiparvovec

3003 20 00

123760-07-6

3003 31 00

8049-62-5

insulinzinksuspension (amorft)

8049-62-5

insulinzinksuspension (beredning)

8049-62-5

insulinzinksuspension (kristallint)

8063-29-4

bifasiskt insulin för injektion

3003 39 00
3003 49 00

53027-39-7

isofaninsulin

0-00-0

plusonermin

8049-55-6

kortikotropinzinkhydroxid

8012-34-8

merkurofyllin

8069-64-5

merallurid

60135-06-0
3003 90 00

0-00-0

merkumatilinnatrium
sucralox

5779-59-9

alazanintriklofenat

8002-90-2

kiniofon

8026-10-6

natriumkloridlösning

8026-79-7

natriumlaktatlösning

8031-09-2

natriummorruat

9014-67-9

aloxiprin

13051-01-9

karbazokromsalicylat

18673-08-0

glucalox

66813-51-2
205537-83-3
3004 31 00

zinostatinstimalamer

alexitolnatrium
fuladektin

9004-10-8

neutralt insulin för injektion

9004-17-5

protaminzinkinsulin för injektion

9004-21-1

globinzinkinsulin för injektion

3203 00 10

547-17-1

xantofylpalmitat

3204 12 00

3861-73-2

anazolennatrium

15722-48-2
3204 13 00

3204 19 00

olsalazin

61-73-4

metyltioninklorid

92-31-9

tolonklorid

548-62-9

metylrosanilinklorid

7232-51-1

pararosanilinembonat

7235-40-7

betakaroten
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KN-nr

3204 90 00
3402 12 00
3402 13 00

3504 00 90
3507 90 30
3507 90 90

CAS RN

1461-15-0
8001-54-5
104-31-4
8007-43-0
9002-92-0
9002-93-1
9003-11-6
9003-11-6
9004-95-9
9005-64-5
9005-64-5
9005-65-6
9005-65-6
9005-66-7
9005-67-8
9005-67-8
9005-70-3
9009-51-2
9016-45-9
9017-37-2
57821-32-6
154362-61-5
9009-65-8
9074-07-1
0-00-0
0-00-0
9000-99-1
9001-01-8
9001-09-6
9001-54-1
9001-62-1
9001-74-5
9002-01-1
9002-04-4
9004-07-3
9004-09-5
9026-00-0
9031-11-2
9039-53-6
9039-61-6
9046-56-4
9054-89-1
9074-87-7
12211-28-8
37312-62-2
37326-33-3
37340-82-2
50936-59-9
51899-01-5
63551-77-9
81669-57-0
99149-95-8
99821-44-0
99821-47-3
104138-64-9
104138-64-9
105857-23-6

Namn

oftascein
bensalkonklorid
bensonatat
sorbitanseskvioleat
lauromakrogol 400
oktoxinol
poloxalen
poloxamer
cetomakrogol 1000
polysorbat 20
polysorbat 21
polysorbat 80
polysorbat 81
polysorbat 40
polysorbat 60
polysorbat 61
polysorbat 85
polysorbat 8
nonoxinol
polysorbat 1
menfegol
polysorbat 120
protaminsulfat
promelas
bromelains
eufauseras
brinas
kallidinogenas
kymopapain
hyaluronidas
rizolipas
penicillinas
streptokinas
trombin, bovint
kymotrypsin
fibrinolysin, humant
bucelipas alfa
tilaktas
urokinas
batroxobin
ankrod
orgotein
glukarpidas
sutilains
serrapeptas
hyalosidas
streptodornas
idursulfas
okras
sferikas
anistreplas
saruplas
nasaruplas
urokinas alfa
agalsidas-alfa
agalsidas-beta
alteplas
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KN-nr

3507 90 90

3808 94 10
3824 99 64

CAS RN

Namn
(forts.)

110294-55-8

sudismas

120608-46-0

duteplas

130167-69-0

pegaspargas

131081-40-8

silteplas

133652-38-7

reteplas

134774-45-1

rasburikas

136653-69-5

nasaruplas-beta

143003-46-7

algluceras

143831-71-4

dornas alfa

145137-38-8

desmoteplas

149394-67-2

ledismas

151912-11-7

amediplas

151912-42-4

pamiteplas

154248-97-2

imigluceras

155773-57-2

pegorgotein

156616-23-8

monteplas

159445-63-3

nateplas

191588-94-0

tenekteplas

196488-72-9

ranpirnas

208576-22-1

epafipas

210589-09-6

laronidas

259074-76-5

alfimepras

420784-05-0

alglukosidas-alfa

552858-79-4

galsulfas

884604-91-5

velagluceras alfa

885051-90-1

peglotikas

505-86-2

cetrimid

69235-50-3

akriflavinklorid

87806-31-3

porfimernatrium

3824 99 93

107667-60-7

3901 90 80

25053-27-4

natriumapolat

3902 90 90

71251-04-2

surfomer

3905 99 90

9003-39-8

krospovidon

9003-39-8

povidon

3906 90 90

9003-97-8

polykarbofil

3907 10 00

54531-52-1

polybensarsol

9005-71-4

polysorbat 65

3907 20
3907 20 20
3907 20 99

330988-75-5
0-00-0
186638-10-8

3907 30 00

9003-23-0

polaprezink

pegsunercept
pegaptanib
pegmusirudin
polyetaden

3907 99

26009-03-0

polyglykolsyra

3907 99 80

41706-81-4

poliglekapron

3908 90 00

263351-82-2

3909 10 00

9011-05-6

paklitaxelpoliglumex
polynoxylin
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KN-nr

3909 40 00
3911 90
3911 90 19
3911 90 99

3912 31 00
3912 39 85
3912 90 10
3913 90 00

3914 00 00

CAS RN

101418-00-2
75345-27-6
31512-74-0
95522-45-5
28210-41-5
32289-58-0
41385-14-2
52757-95-6
54063-44-4
56959-18-3
67832-40-0
82230-03-3
90409-78-2
182815-43-6
892497-01-7
9000-11-7
0-00-0
9004-67-5
9004-36-8
9004-38-0
0-00-0
9004-51-7
9004-54-0
9012-76-4
9015-73-0
9050-67-3
37209-31-7
39464-87-4
53973-98-1
56087-11-7
57459-72-0
57680-55-4
57821-29-1
64440-87-5
66455-30-9
110042-95-0
140207-93-8
11041-12-6
50925-79-6
54182-62-6
56227-39-5

Namn

polikresulen
polidronklorid
polixetoniumklorid
kolestilan
tolevamer
polihexanid
leuciglumer
sevelamer
ferropolimaler
glusoferron
maletamer
karbetimer
polifeprosan
kolesevelam
azoximerbromid
kroskarmellos
celukloral
metylcellulosa
cellaburat
cellacefat
danaparoidnatrium
dextriferron
dextran
poliglusam
kolextran
sizofiran
detralfat
betasizofiran
poligeenan
dextranomer
suleparoidnatrium
gleptoferron
sulodexid
cideferron
polygeline
acemannan
pentosan polysulfatnatrium
kolestyramin
kolestipol
polakrilin
polidexidsulfat
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BILAGA 4
FÖRTECKNING
ÖVER
DE
PREFIX
OCH
SUFFIX
SOM
KOMBINERADE MED DE INTERNATIONELLA
GENERISKA
BENÄMNINGARNA I BILAGA 3 BESKRIVER DE SENARES SALTER,
ESTRAR ELLER HYDRATER. DESSA SALTER, ESTRAR OCH
HYDRATER ÄR BEFRIADE FRÅN TULL PÅ VILLKOR ATT DE
KAN KLASSIFICERAS UNDER SAMMA SEXSIFFRIGA HSUNDERNUMMER SOM MOTSVARANDE INN
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Prefix och suffix kan kombineras (t.ex. hydrokloridfosfat). De kan föregås av
prefix av typen bi, bis, di, hemi, hepta, hexa, mono, penta, sesqui, tetra, tri, tris
… (t.ex. diacetat). Synonymer och systematiska namn får också användas på
samma sätt.
INN står för internationella generiska benämningar för farmaceutiska ämnen,
Världshälsoorganisationen.
INNRG står för International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical
substances, names for radicals, groups and others (internationella generiska be
nämningar [INN] för farmaceutiska ämnen, radikaler och grupper, fullständig
förteckning från 2007).
INNCN står för kemiska eller systematiska namn i International Nonproprietary
Names (INN) for pharmaceutical substances, names for radicals, groups and
others (internationella generiska benämningar [INN] för farmaceutiska ämnen,
radikaler och grupper, fullständig förteckning från 2007).
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Rekommenderat prefix eller
suffix

Synonymer

Systematiskt namn (om avvikande)

Ferro-

acetat (ester), furan-2-karboxilat (ester) (INNCN)

acefurat (INNRG)
aceglumat (INNRG)

rac-väte N-acetylglutamat (INNCN)

aceponat (INNRG)

acetat (ester), propanoat (ester) (INNCN)

acetat
acetofenid

acetofenid

1-fenyletan-1,1-diylbis(oxi)

acetonid (INNRG)

propan-2,2-diylbis(oxi) (INNCN)

1-acetoxietyl

1-(acetyloxi)etyl

aceturat (INNRG)

N-acetylglycinat (INNCN)

acetylsalicylat

2-(acetyloxi)bensoat

acibutat (INNRG)

acetat (ester), 2-metylpropanoat (ester) (INNCN)

acistrat (INNRG)

acetat (ester), oktadekanoat (ester) (INNCN)

adipat

hexanedioat

akoxil (INNRG)

(acetyloxi)metyl (INNCN)

alanetil (INNRG)

[(S)-1-etoxi-1-oxo-propan-2-yl]amino (INNCN)

alaninat (INNRG)

L-alaninat (INNCN)

alapivoxil (INNRG)

L-alanyl, [(2,2-dimetylpropanoyl)oxi]metyl (INNCN)

aldifitox (INNRG)

(4-iminobutan-1,4-diyl)sulfandiyl[(3RS)-2,5-dioxopyr
rolidin-1,3-diyl]-1,3-fenylenkarbonyl och som bildar
ett N-bensoylderivat med en primär aminogrupp hos
difteri-[550-L-fenylalanin]toxin från Corynebacterium
diphtheriae-(26-560)-peptid (INNCN)

alfoscerat (INNRG)

(2R)-2,3-dihydroxipropyl väte fosfat (INNCN)

alideximer (INNRG)

poly([oxi(2-hydroxietan-1,1-diyl)]{oxi[1-(hydroxime
tyl)etan-1,2-diyl]}) delvis O-företrad med karboxime
tylgrupper, med några karboxilgrupper amidbundna
till tetrapeptidrester (glycylglycyl-L-fenylalanylglycyl)
(INNCN)

allylbromid
allyljodid

allylobromid
allylojodid

allyl

N-allyl, bromid (salt)
N-allyl, jodid (salt)
prop-2-en-1-yl

aluminium
4-aminosalicylat

aminosalicylat

2-hydroxi-4-aminobensoat

ammonium
amsonat (INNRG)

2,2′-eten-1,2-diylbis(5-aminobensen-1-sulfonat)
(INNCN)

anisatil (INNRG)

2-(4-metoxifenyl)-2-oxoetyl (INNCN)
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Rekommenderat prefix eller
suffix

Synonymer

Systematiskt namn (om avvikande)

antipyrat
arbamel (INNRG)

2-(dimetylamino)-2-oxoetyl (INNCN)

argin (INNRG)

30Bα-L-arginin-30Bβ-L-arginin (INNCN)

arginin (INN)
ricin A kedja (INNCN)

aritox (INNRG)
askorbat
aspart (INNRG)

28B-L-aspartinsyra- (INNCN)

aspartat
axetil (INNRG)

rac-1-(acetyloxi)etyl (INNCN)

barbiturat

2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidintrion

benetonid (INNRG)

N-benzoyl-2-metyl-β-alanin (ester), acetonid (INNCN)

bensatin

N,N′-dibenzyletylendiammonium

bensoacetat
bensoat (INNRG)
bensyl
bensylbromid
bensyljodid
besilat (INNRG)

bensylobromid
bensylojodid
besylat

N-bensyl, bromid (salt)
N-bensyl, jodid (salt)
bensensulfonat (INNCN), bensensulfonat

besudotox (INNRG)

L-lysyl-L-alanyl-L-serylglycylglycin (linker) fusions
protein med des-(365-380)-[Asn364,Val407,Ser515,
Gln590,Gln606,Arg613]exotoxin A (Pseudomonas ae
ruginosa)-(251-613)-peptid (toxin med region IA och
de första 16 resterna av region IB borttagna) (INNCN)

bezomil (INNRG)

(bensoyloxi)metyl (INNCN)

borat
bromid (INNRG)
buciklat (INNRG)

trans-4-butylcyklohexankarboxilat (INNCN)

bunapsilat (INNRG)

3,7-di-tert-butylnaftalen-1,5-disulfonat (INNCN)

buteprat (INNRG)

butyrat (ester), propionat (ester) (INNCN)

butyl
butylbromid

butylobromid

N-butyl, bromid (salt)
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Rekommenderat prefix eller
suffix

tert-butyl
tert-butyl ester

Systematiskt namn (om avvikande)

Synonymer

t-butyl, tertiärbutyl
t-butylester, tertiärbutylester

butyl ester
butyrat

butylat

ceribat (INNRG)
ciklotat (INNRG)

butanoat
rac-2,3-dihydroxipropylkarbonat (ester) (INNCN)

cyklotat

4-metylbicyklo[2.2.2]okt-2-en-1-karboxilat (INNCN)

cilexetil (INNRG)

rac-1-{[(cyklohexyloxi)karbonyl]oxi}etyl (INNCN)

cinnamat

3-fenylprop-2-enoat

cipecilat (INNRG)

cyklohexankarboxylat (ester), cyklopropankarboxylat
(ester) (INNCN)

cipionat (INNRG)

cypionat, cyklopentanpropionat

3-cyklopentylpropanoat (INNCN), 3-cyklopentylpro
pionat

citrat

2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxilat

cituxetan (INNRG)

N-(4-{2(RS)-2-[bis(karboximetyl)amino)]-3-({2[bis(karboximetyl)=amino]etyl}(karboximetyl)ami
no)propyl}fenyl)tiokarbamoyl (INNCN)

cyklamat (INNRG)

N-cyklohexylsulfamat

cyklohexylsulfamat (INNCN)

cyklohexylamin
cyklohexylammonium
cyklohexylpropionat

cyklohexanpropionat

cyklohexylpropanoat

dalanated (INNRG)

des-B30-alanin (INNCN)

daloxat (INNRG)

L-alaninat (ester), (5-metyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)me
tyl (INNCN)

daropat (INNRG)

dapropat

3-(dimetylamino)propanoat (INNCN)

deanil (INNRG)

2-(dimetylamino)etyl (INNCN)

decil (INNRG)

decyl (INNCN)

defalan (INNRG)

des-1B-L-fenylalanin-insulin (INNCN)

dekanoat
detemir (INNRG)

tetradekanoyl (INNCN)

dibudinat (INNRG)

2,6-di-tert-butylnaftalen-1,5-disulfonat (INNCN)

dibunat (INNRG)

2,6-di-tert-butylnaftalen-1-sulfonat (INNCN)

dicibat (INNRG)

dicyklohexylmetyl karbonat (INNCN)
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Rekommenderat prefix eller
suffix

Synonymer

Systematiskt namn (om avvikande)

dicyklohexylamin
dicyklohexylammo
nium
dietylamin
dietylammonium
diftitox (INNRG)

N-L-metionyl-387-L-histidin-388-L-alanin-1-388-toxin
(Corynebacterium diphtheriae-stam C7) (388→2′)protein (INNCN)

digolil (INNRG)

2-(2-hydroxietoxi)etyl (INNCN)

dihydroxibensoat
N,N-dimetyl-β-alanin

N,N-dimetyl-beta-alanin

dinitrobensoat
diolamin (INNRG)
disulfid

dietanolamin

2,2′-azandiyldietanol (INNCN)

disulfid

dofosfat (INNRG)

octadecyl vätefosfat (INNCN)

dokosil (INNRG)

dokosyl (INNCN)

edamin (INNRG)

etan-1,2-diamin (INNCN)

edisilat (INNRG)

edisylat, 1,2-etandisulfonat,

ekamat (INNRG)
embonat (INNRG)

N-etylkarbamat (INNCN)
pamoat, 4,4′-metylenbis(3-hyd
roxi-2-naftoat)

enakarbil (INNRG)
enantat (INNRG)

etan-1,2-disulfonat (INNCN)

4,4′-metylenbis(3-hydroxinaftalen-2-karboxilat)
(INNCN)
{rac-1-[(2-metylpropanoyl)oxi]etoxi}karbonyl
(INNCN)

enantat

enbutat (INNRG)

heptanoat (INNCN)
acetat (ester), butanoat (ester) (INNCN)

epolamin (INNRG)

1-pyrrolidinetanol

erbumin (INNRG)

tert-butylamin, t-butylamin, ter
tiär butylamin

2-metylpropan-2-amin (INNCN)

esilat (INNRG)

esylat, etanesulfonat, etansulfo
nat

etanesulfonat (INNCN)

estafenatox (INNRG)

estolat (INNRG)

2-(pyrrolidin-1-yl)etanol (INNCN)

glycylglycyl-L-prolin (linker) fusionsprotein med en
terotoxin typ A (Staphylococcus aureus)-(1-33)-pep
tidyl-L-seryl[Ser36,Ser37,Glu38,Lys39,Ala41,Thr46,
Thr71,Ala72,Ser75,Glu76,Glu78,Ser80,Ser81,Thr214,
Ser217,Thr219,Ser220,Ser222,Ser224]enterotoxin typ E
(Staphylococcus aureus)-(32-230)-peptid (syntetisk
superantigen SEA/E-120) (INNCN)
propionatdodecylsulfat, propio
natlaurylsulfat

propanoat (ester), dodecyl sulfat (salt) (INNCN)

etabonat (INNRG)

etylkarbonat (INNCN)

etexilat (INNRG)

etyl, (hexyloxi)karbonyl

etilsulfat (INNRG)
etyl

etylsulfat

etyl sulfat (INNCN)
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Rekommenderat prefix eller
suffix

Synonymer

Systematiskt namn (om avvikande)

etylamin
etylammonium
etylbromid

etobromid

etylenantat

etylheptanoat

etylendiamin

N-etyl, bromid (salt)

etan-1,2-diamin

etylester
etylhexanoat
etyljodid

etyloiodid

N-etyl, jodid (salt)

etylsuccinat
farnesil (INNRG)

(2E,6E)-3,7,11-trimetyldodeca-2,6,10-trien-1-yl
(INNCN)

fendisoat (INNRG)

2-(6-hydroxibifenyl-3-karbonyl)bensoat (INNCN)

fenylpropionat
fluorid
fluorosulfonat

fluorosulfonat

format
fosamil (INNRG)

fosfono (INNCN)

fosfatex
fosfat

ortofosfat

fosfit
fostedat (INNRG)

tetradecylvätefosfat (INNCN)

ftalat

bensen-1,2-dikarboxilat

fumarat

(2E)-but-2-enedioat

furetonid (INNRG)

1-bensofuran-2-karboxilat (ester), propan-2,2-diyl
bis(oxi) (INNCN)

furoat

furan-2(eller 3)-karboxilat

fusidat
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Rekommenderat prefix eller
suffix

Synonymer

Systematiskt namn (om avvikande)

gadolinium
gamolenat (INNRG)

(6Z,9Z,12Z)-oktadeka-6,9,12-trienoat (INNCN)

glargin (INNRG)

21A-glycin-30Bα-L-arginin-30Bβ-L-arginin (INNCN)

glukarat

glukeptat (INNRG)

sackarat

glukoheptonat

(2R,3S,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxihexandioat, D-glu
karat
D-glycero-D-gulo-heptonat (INNCN)

glukonat
glukosid
glukuronid (INNRG)

β-D-glukopyranosiduronsyra [-osid] (INNCN)

glulisin (INNRG)

3B-L-lysin,29B-L-glutaminsyra (INNCN)

glutamer (INNRG)

glutaraldehydpolymer (INNCN)

glykolat

hydroxiacetat

glyoxilat

oxoacetat

guacil (INNRG)

2-metoxifenyl (INNCN)

guanidin
guld
hemisuccinat (INNRG)

vätesuccinat

3,3-dimetylbutanoat (ester), propan-2,2-diylbis(oxi)
(INNCN)

hexacetonid (INNRG)

hibensat (INNRG)

vätebutandioat (INNCN)

hybenzat

hippurat

4-(4-hydroxibensoyl)bensoat (INNCN)
N-bensoylglycinsalt

hydrat
hydroxibensoat
2-(4-hydroxibenzoyl)
bensoat

o-(4-hydroxibenzoyl) bensoat

hydroxid
hydroxinaftoat
(INNRG)

hydroxinaftoat

hyklat (INNRG)
isetionat (INNRG)

3-hydroxinaftalen-2-karboxilat (INNCN)

etanol – väteklorid – vatten (0,5/1/0,5) (INNCN)
isetionat, 2-hydroxietansulfonat

2-hydroxietan-1-sulfonat (INNCN)

isobutyrat

2-metylpropanoat

isoftalat

bensen-1,3-dikarboxilat

isokaproat

4-metylpentanoat
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Rekommenderat prefix eller
suffix

Synonymer

Systematiskt namn (om avvikande)

isonikotinat

pyridin-4-karboxilat

isopropionat
isopropyl

propan-2-yl

järnklorid
jod-131
jodid (INNRG)
kalcium
kalium (INNRG)

kalium (INNCN)

kamferat

1,2,2-trimetyl-1,3-cyklopentandikarboxilat

kamsilat (INNRG)

kamsilat, kamfersulfonat, kam
fersulfonat, R-kamfersulfonat, Skamfer-10-sulfonat, kamfer-10sulfonat

kaproat (INNRG)

(7,7-dimetyl-2-oxobicyklo[2.2.1]heptan-1-yl)metansul
fonat (INNCN)

hexanoat (INNCN)

karbamat
karbesilat (INNRG)

4-sulfobenzoat (INNCN)

karbonat
kinat

1,3,4,5-tetrahydroxicyklohexankarboxilat

klofibrol (INNRG)

2-(4-klorofenoxi)-2-metylpropyl (INNCN)

klorid (INNRG)
klosilat (INNRG)

klosylat, p-klorobensensulfonat,
p-klorobensensulfonat

4-klorobensen-1-sulfonat (INNCN), 4-klorobensensul
fonat

kolin

(2-hydroxietyl)trimetylammonium

krobefat (INNRG)

rac-{3-[(3E)-4-metoxibenzyliden]-2-(4-metoxife
nyl)kroman-6-yl fosfat(2-)} (INNCN)

kromacat (INNRG)

2-[(6-hydroxi-4-metyl-2-oxo-2H-kromen-7yl)oxi]ace
tat (INNCN)

kromesilat (INNRG)

(6,7-dihydroxi-2-oxo-2H-kromen-4-yl)metansulfonat
(INNCN)

krosfumaril (INNRG)

(2E)-but-2-enedioyl (INNCN)

laktat

2-hydroxipropanoat

laktobionat

4-O-(β-D-galaktopyranosyl)-D-glukonat

laurat (INNRG)

dodekanoat (INNCN)

lauril (INNRG)
laurilsulfat (INNRG)
levulinat

lauryl
laurilsulfat, laurylsulfat

dodecyl (INNCN)
dodecylsulfat (INNCN)
4-oxopentanoat

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 979
▼B
BILAGA 4

Rekommenderat prefix eller
suffix

Synonymer

Systematiskt namn (om avvikande)

lisetil (INNRG)

L-lysinat (ester), dietyl (ester) (INNCN)

lisikol (INNRG)

{N-[(5S)-5-karboxi-5-(3α,7α,12α-trihydroxi-5β-kolan24-amido)pentyl]karbamotioyl}amino (INNCN)

lispro (INNRG)

28B-L-lysin-29B-L-prolin (INNCN)

litium
lutetium
lysinat

lysin (INN)

mafenatox (INNRG)

enterotoxin A (227-alanin) (Staphylococcus aureus)
(INNCN)

magnesium
malat

hydroxibutandioat

maleat

(Z)-but-2-enoat

malonat

propanedioat

mandelat

2-hydroxi-2-fenylacetat, α-hydroxibensenacetat

medokaril (INNRG)

[(5-metyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)metoxi]karbonyl
(INNCN)

medoxomil (INNRG)

(5-metyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)metyl (INNCN)

megallat (INNRG)

3,4,5-trimetoxibensoate (INNCN)

meglumin (INN)

N-metylglukamin

1-deoxi-1-metylamino-D-glucitol

merpentan (INNRG)

{N,N′-[1-(3-oxopropyl)etan-1,2-diyl]bis(2-sulfanylace
tamidato)}(4-) (INNCN)

mertansin (INNRG)

tetrakis{(4RS)-4[(3-{[(1S)-2{[(1S,2R,3S,5S,6S,16E,18E,20R,21S)-11-kloro-21-hyd
roxi-12,20-dimetoxi-2,5,9,16-tetrametyl-8,23-dioxo4,24-dioxa-9,22-diazatetra
cyklo[19.3.1.110,14.03,5]hexacosa10,12,14(26),16,18-pentaen-6-yl]oxi}-1-metyl-2-ox
oetyl]metylamino}-3-oxopropyl)disulfanyl]pentanoyl}
(INNCN)

mesilat (INNRG)

mesylat, metansulfonat, metan
sulfonat

metembonat (INNRG)
metjodid (INNRG)

4,4′-metylenbis(3-metoxinaftalen-2-karboxilat)
(INNCN)
metyljodid

metonitrat (INNRG)
metylbromid (INNRG)

metansulfonat (INNCN)

N-metyl, jodid (salt) (INNCN)
N-metyl, nitrat (salt) (INNCN)

metobromid

N-metyl, bromid (salt) (INNCN)
metylenbis(2-hydroxibensoat)

metylendisalicylat
metylester
metylsulfat (INNRG)

metilsulfat, metylsulfat, metyl
sulfate

2-(morfolin-4-yl)etyl (INNCN)

mofetil (INNRG)
mucat

metylsulfat (INNCN)

galaktarat, meso-galaktarat

2,3,4,5-tetrahydroxihexan-1,6-dioat
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Rekommenderat prefix eller
suffix

nafat
napadisilat (INNRG)

napsilat (INNRG)

Synonymer

Systematiskt namn (om avvikande)

formatnatrium

formyloxi (ester), natrium (salt)

napadisylat, 1,5-naftalendisulfo
nat

naftalen-1,5-disulfonat (INNCN)

napsylat, 2-naftalensulfonat

naftalen-2-sulfonat (INNCN)

natrium (INNRG)
nikotinat (INNRG)

pyridin-3-karboxilat (INNCN)

nitrat
nitrobensoat
oktil (INNRG)
olamin (INNRG)

oktyl (INNCN)
etanolamin

2-aminoetanol (INNCN)

oleat (INNRG)

(9Z)-oktadek-9-enoat (INNCN)

orotat

1,2,3,6-tetrahydro-2,6-dioxopyrimidin-4-karboxilat

oxalat
oxid
oxoglurat (INNRG)

hydro 2-oxopentandioat (INNCN)

palmitat (INNRG)

hexadekanoat (INNCN)

pantotenat

N-(2,4-dihydroxi-3,3-dimetyl-1-oxobutyl)-β-alaninat

paptox (INNRG)

protein PAP (Phytolacca americana antiviral)
(INNCN)

pegol (INNRG)

α-(2-karboxietyl)-ω-metoxipoly(oxietan-1,2-diyl)
(INNCN)

pendetid (INN)
pentexil (INNRG)

pivetil

(RS)-1-[(2,2-dimetylpropanoyl)oxi]etyl (INNCN)

perklorat (INNRG)
pikrat
pivalat (INNRG)

2,4,6-trinitrobensen-1-olat
trimetylacetat

pivoxetil (INNRG)
pivoxil (INNRG)
plakarbil (INNRG)

2,2-dimetylpropanoat (ester) (INNCN)
rac-1-[(2-metoxi-2-metylpropanoyl)oxi]etyl (INNCN)

(pivaloyloxi)metyl

[(2,2-dimetylpropanoyl)oxi]metyl (INNCN)
(R)-2-metyl-1-[(2-metylpropanoyl)oxi]propoxi} karbo
nyl) (INNCN)
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Rekommenderat prefix eller
suffix

Synonymer

Systematiskt namn (om avvikande)

poliglumex (INNRG)

[poly(L-glutaminsyra)z—(L-glutamat-γ-ester)—po
ly(L-glutaminsyra)y]n (INNCN)

propionat

propanoat

propyl
propyl ester
proxetil (INNRG)

rac-1-{[(propan-2-yloxi)karbonyl]oxi}etyl (INNCN)

pyridylacetat

pyridinylacetat

raffimer (INNRG)

(2S,4R,6R,8S,11S,13S)-2,4,8,13-tetrakis(hydroxime
tyl)-4,6,11-tris(ylometyl)-3,5,7,10,12-pentaoxatetrade
kan-1,14-diyl (INNCN)

resinat

abietat

(1R,4aR,4bR,10aR)-1,4a-dimetyl-7-(1-methyletyl)1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-dekahydro-1-fenantrenkarbox
ilat

salicylat (INNRG)

2-hydroxibensoat (INNCN)

salicyloylacetat

2-hydroxibensoylacetat

seskvioleat (INNRG)

(9Z)-oktadek-9-enoat(1,5) (INNCN)

soproxil (INNRG)

{[(propan-2-yloxi)karbonyl]oxi}metyl (INNCN)

steaglat (INNRG)

2-(oktadekanoyloxi)acetat (ester) (INNCN)

stearat (INNRG)

oktadekanoat (INNCN)

stinoprat (INNRG)

N-acetylcysteinat (salt), propanoat (ester) (INNCN)

succinat

butanedioat

succinil (INNRG)

3-karboxipropanoyl (INNCN)

succinyl

butanedioyl

sudotox (INNRG)

248-L-histidin-249-L-metionin-250-L-alanin-251-Lglutaminsyra-248-613-exotoxin A (Pseudomonas ae
ruginosa reducerad) (INNCN)

suleptanat (INNRG)

8-[metyl(2-sulfoetyl)amino]-8-oxooktanoat (ester),
mononatrium-salt (INNCN)

sulfat (INNRG)
sulfinat
sulfit
sulfobensoat
3-sulfobensoat
sulfosalicylat
sulfoxilat (INNRG)

sulfat
sulfinat
sulfit
sulfobensoat
3-sulfobensoat
sulfosalicylat

2-hydroxisulfobensoat
sulfinometyl, mononatriumsalt (INNCN)
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Rekommenderat prefix eller
suffix

Synonymer

Systematiskt namn (om avvikande)

tafenatox (INNRG)

enterotoxin A (Staphylococcus aureus) (INNCN)

tannat
tartrat (INNRG)

L-tartrat

D-tartrat
tebutat (INNRG)

(2S,3S)-2,3-dihydroxibutandioat, D-tartarat
tert-butylacetat, t-butylacetat,
tertiär butylacetat

tenoat (INNRG)
teoklat (INNRG)

(2R,3R)-2,3-dihydroxibutandioat (INNCN), L-tartarat

3,3-dimetylbutanoat (INNCN)
tiofen-2-karboxilat (INNCN)

teoklat, 8-kloroteofyllinat

8-kloro-1,3-dimetyl-2,6-dioxo-3,6-dihydro-1H-purin7-(2H)-id (INNCN)

teprosilat (INNRG)

3-(1,3-dimetyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-7H-purin7-yl)propan-1-sulfonat (INNCN)

tetrahydroftalat

cyklohexen-1,2-dikarboxilat

tetraxetan (INNRG)

[4,7,10-tris(karboximetyl)-1,4,7,10-tetraazacyklodec-1yl]acetyl (INNCN)

tidoxil (INNRG)

rac-2-(decyloxi)-3-(dodecylsulfanyl)propyl (INNCN)

tiocyanat
tiuxetan (INNRG)

N-(4-{(2S)-2-[bis(karboximetyl)amino]-3-[(2RS)-{2[bis(karboximetyl)amino]propyl} (karboximetyl)ami
no]propyl}fenyl) tiokarbamoyl (INNCN)

tofesilat (INNRG)

3-(1,3-dimetyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-7H-purin7-yl)etan-1-sulfonat (INNCN)

tokoferyl (INNRG)

rac-(2R)-2,5,7,8-tetrametyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetylt
ridecyl]kroman-6-yl (INNCN)

tosilat (INNRG)

tosylat, p-toluensulfonat

4-metylbensen-1-sulfonat (INNCN)

triflutat (INNRG)

trifluoroacetat (INNCN)

triklofenat (INNRG)

2,4,5-triklorofenolat (INNCN)

trioleat (INNRG)

tris[(9Z)-oktadec-9-enoat] (INNCN)

tristearat (INNRG)

tris(oktadekanoat) (INNCN)

trolamin (INNRG)

trietanolamin

trometamol (INN)

trometamin

2,2′,2″-nitrilotrietanol (INNCN)
2-amino-2-(hydroximetyl)propan-1,3-diol, tris(hydrox
imetyl)metylamin

troxundat (INNRG)

[2-(2-etoxietoxi)etoxi]acetat (INNCN)

undecylat (INNRG)

undekanoat (INNCN)

undecylenat (INNRG)

undek-10-enoat (INNCN)

valerat (INNRG)

pentanoat (INNCN)

väte
vätebromid
väteklorid
vismut
xinafoat (INNRG)
zink

1-hydroxinaftalen-2-karboxilat (INNCN)
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HS-kod

INN

Salt, ester eller hydrat av INN

HS-kod

CAS RN

2925.29

arginin

2922.42

glutaminsyra

arginin-L-glutamat

2925.29

4320-30-3

2918.99

karbenoxolon

karbenoxolon, dikolinsalt

2923.10

74203-92-2

2909.49

klorfenesin

klorfenesinkarbamat

2924.29

886-74-8

2907.29

dienestrol

dienestroldi(acetat)

2915.39

84-19-5

2907.29

dietylstilbestrol

dietylstilbestroldibutyrat

2915.60

74664-03-2

dietylstilbestroldipropionat

2915.50.00

130-80-3

2918.99

enoxolon

enoxolondivätefosfat

2919.90

18416-35-8

2905.51

etklorvynol

etklorvynolkarbamat

2924.19

74283-25-3

2907.29

hexestrol

hexestroldibutyrat

2915.60

36557-18-3

hexestroldipropionat

2915.50.00

59386-02-6

fenmetrazinteoklat

2939.59

13931-75-4

2934.91

fenmetrazin

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 985
▼B

BILAGA 6
FÖRTECKNING ÖVER FARMACEUTISKA MELLANPRODUKTER,
DVS. SAMMANSÄTTNINGAR AV SÅDANA SLAG SOM ANVÄNDS
FÖR
FRAMSTÄLLNING
AV
FÄRDIGA
FARMACEUTISKA
PRODUKTER OCH SOM ÄR TULLFRIA

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 986
▼B
BILAGA 6
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CAS RN

Namn

2843 29 00

22199-08-2

[4-amino-N-(pyrimidin-2(1H)-yliden-κN1)bensensulfonamidato-κO]silver

2843 30 00

12192-57-3

(alfa-D-glukopyranosyltio)guld

2844 40 30

82407-94-1

1-[4-(2-dimetylaminoetoxi)[14 C]fenyl]-1,2-difenylbutan-1-ol

2902 19 00

6746-94-7

etynylcyklopropan

2903 89 80

7051-34-5

bromometylcyklopropan

2903 99 80

620-20-2

2904 99 00

2905 22 00

2905 29 90

alfa,3-diklorotoluen

3312-04-7

4,4-bis(4-fluorofenyl)-1-klorobutan

42074-68-0

1-kloro-2-(klorodifenylmetyl)bensen

76283-09-5

alfa,4-dibromo-2-fluorotoluen

121-17-5

3-amino-alfa,alfa,alfa-trifluoro-4-klorobensen

4714-32-3

1-nitro-4-(1,2,2,2-tetrakloroetyl)bensen

505-32-8

3,7,11,15-tetrametylhexadec-1-en-3-ol

1113-21-9

(6E,10E,14E)-3,7,11,15-tetrametylhexadeka-1,6,10,14-tetraen-3-ol

7212-44-4

3,7,11-trimetyldodeka-1,6,10-trien-3-ol

2914-69-4

(S)-but-3-yn-2-ol

173200-56-1

(E)-6,6-dimetylhept-2-en-4-yn-1-ol

2905 39 95

281214-27-5

(2R,3R)-2,3-dimetylbutan-1,4-diyl-bis(4-metylbensensulfonat)

2905 49 00

1947-62-2

2905 59 98

75-89-8
920-66-1

2906 29 00

(2R,3R)-1,4-bis(mesyloxi)butan-2,3-diol
2,2,2-trifluoroetanol
1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol

54322-20-2

natrium-4-kloro-1-hydroxibutan-1-sulfonat

57090-45-6

(R)-3-kloropropan-1,2-diol

60827-45-4

(2S)-3-klorpropan-1,2-diol

148043-73-6

4,4,5,5,5-pentafluoropentan-1-ol

441002-17-1

4-klorobutyl-2-nitrobensensulfonat

1570-95-2

2-fenylpropan-1,3-diol

104265-58-9

2-[(1S,2R)-6-fluoro-2-hydroxi-1-isopropyl-1,2,3,4-tetrahydro-2-naftyl]etylp-toluensulfonat

127852-28-2

(1R)-1-[3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]etan-1-ol

167155-76-2

1,1-difluor-1,1a,6,10b-tetrahydrodibenso[a,e]cyklopropa[c][7]annulen-6-ol

2907 19 90

27673-48-9

2907 29 00

700-13-0

2909 30 38

3259-03-8

1-(2-brometoxi)-2-etoxibensen eller 2-brometyl 2-etoxifenyleter

5111-65-9

6-bromo-2-naftyl(metyl)eter

3383-72-0

(2-kloroetyl)(4-nitrofenyl)eter

2909 30 90

5,8-dihydro-1-naftol
2,3,5-trimetylhydrokinon

31264-51-4

3-kloropropyl(2,5-xylyl)eter

92878-95-0

2-(3-kloropropoxi)-1-metoxi-4-nitrobensen

165254-21-7

1,2-bis{2-[2-(2-metoxietoxi)etoxi]etoxi}-4,5-dinitrobensen

461432-23-5

4-(5-bromo-2-klorobensyl)fenyletyleter

503070-57-3

2-({2-[(6-bromohexyl)oxi]etoxi}metyl)-1,3-diklorobensen
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2909 49 80

2909 50 00

CAS RN

Namn

85309-91-7

2-[(2,6-diklorobensyl)oxi]etanol

160969-03-9

2-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenoxi]etylmetansulfonat

170277-77-7

(3S)-3-[2-(mesyloxi)etoxi]-4-(trityloxi)butyl metansulfonat

185954-75-0

(3R)-3-metoxidekan-1-ol

63659-16-5

4-[2-(cyklopropylmetoxi)etyl]fenol

83682-27-3

natrium-2-hydroxi-1-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)propan-2-sulfonat

167145-13-3

2-[2-(3-metoxifenyl)etyl]fenol

2910 20 00

15448-47-2

(2R)-2-metyloxiran

2910 30 00

51594-55-9

(R)-2,3-epoxi-1-kloropropan

56718-70-8

2,3-epoxipropyl-4-(2-metoxietyl)fenyleter

2910 90 00

2911 00 00

62600-71-9

(2R)-2-(3-klorofenyl)oxiran

129940-50-7

(S)-[(trityloxi)metyl]oxiran

683276-64-4

[(2R)-2-metyloxiran-2-yl]metyl-4-nitrobensensulfonat

702687-42-1

(2R)-2-[(5-bromo-2,3-difluorofenoxi)metyl]oxiran

1132-95-2

1,1-diisopropoxicyklohexan

20627-73-0

alfa,alfa-dimetoxi-2-aminobensen

94158-44-8

1,1-dimetoxi-2-(2-metoxietoxi)etan

2912 29 00

38849-09-1

2912 49 00

1620-98-0

3,5-di-tert-butyl-4-hydroxibensaldehyd

2144-08-3

2,3,4-trihydroxibensaldehyd

3453-33-6

6-metoxi-2-naftaldehyd

2913 00 00
2914 39 00

80565-30-6

4′-klorbifenyl-4-karbaldehyd

90035-34-0

4′-(trifluorometyl)bifenyl-4-karbaldehyd

645-13-6
1210-35-1
2222-33-5

2914 40 90

80-75-1
17752-16-8
85700-75-0

2914 50 00

4-metylvalerofenon
10,11-dihydro-5H-dibenso[a,d]cyklohepten-5-on
5H-dibenso[a,d]cyklohepten-5-on
11-alfa-hydroxipregn-4-en-3,20-dion
(3β)-3-hydroxicholest-5-en-24-on
11-alfa,17,21-trihydroxi-16-beta-metylpregna-1,4-dien-3,20-dion

104-20-1

4-(4-metoxifenyl)butan-2-on

974-23-2

(3β,16α)-3-hydroxi-16,17-epoxipregn-5-en-20-on

981-34-0

9-beta,11-beta-epoxi-17-alfa,21-dihydroxi-16-beta-metylenpregna-1,4-dien3,20-dion

1078-19-9

6-metoxi-1,2,3,4-tetrahydro-1-nafton

2107-69-9

5,6-dimetoxiindan-1-on

4495-66-3

1-[4-(bensyloxi)fenyl]propan-1-on

17720-60-4

1-(2,4-dihydroxifenyl)-2-(4-hydroxifenyl)etan-1-on

24916-90-3

9-beta,11-beta-epoxi-17,21-dihydroxi-16-alfa-metylpregna-1,4-dien-3,20dion

28315-93-7

5-hydroxi-1,2,3,4-tetrahydro-1-nafton

82499-20-5
2914 79 00

3-(9,10-dihydro-9,10-etanoantracen-9-yl)akrylaldehyd

534-07-6

(1R)-1-hydroxi-1-(3-hydroxifenyl)aceton
1,3-dikloroaceton

2196-99-8

2-klor-1-(4-metoxifenyl)etan-1-on

2350-46-1

1-(2,3-diklor-4-hydroxifenyl)butan-1-on

3874-54-2

4′-fluoro-4-klorobutyrofenon

4252-78-2

2,2′,4′-trikloroacetofenon

10226-30-9

6-klorohexan-2-on

13054-81-4

4-kloroheptan-3,5-dion

26771-69-7

2-metoxi-1-[4-(trifluormetyl)fenyl]etan-1-on

43076-61-5

4′-tert-butyl-4-klorobutyrofenon
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2914 79 00

CAS RN

Namn
(forts.)

43229-01-2
62932-94-9
79560-19-3
83881-08-7
124379-29-9
135306-45-5
150587-07-8

2915 39 00

2915 50 00
2915 60 90
2915 90 70

2916 20 00

2916 31 00
2916 39 90

151265-34-8
153977-22-1
162548-73-4
190965-45-8
910-99-6
979-02-2
2243-35-8
10106-41-9
24085-06-1
24510-54-1
24510-55-2
37413-91-5
60176-77-4
127047-77-2
131266-10-9
158894-67-8
53064-79-2
638-41-5
1069-66-5
7693-41-6
18997-19-8
22328-90-1
3721-95-7
7077-05-6
122665-97-8
211515-46-7
381209-09-2
132294-16-7
132294-17-8
1716-12-7
2417-72-3
2444-36-2
2901-13-5
4276-85-1
17625-03-5
21900-39-0
29270-30-2
37742-98-6
49708-81-8
55332-37-1
110877-64-0
114772-40-6
119916-27-7

1-[4-(bensyloxi)-3-nitrofenyl]-2-brometan-1-on
2-brom-1-[4-hydroxi-3-(hydroximetyl)fenyl]etan-1-on
4-(3,4-diklorofenyl)-3,4-dihydronaftalen-1(2H)-on
21-kloro-9-beta,11-beta-epoxi-17-hydroxi-16-alfa-metylpregna-1,4-dien3,20-dion
(4S)-4-(3,4-diklorfenyl)-3,4-dihydronaftalen-1(2H)-on
1-(3,5-difluorfenyl)propan-1-on
21-bensyloxi-9-alfa-fluoro-11-beta,17-alfa-dihydroxi-16-alfa-metylpregna1,4-dien-3,20-dion
21-kloro-16-alfa-metylpregna-1,4,9(11)-trien-3,20-dion
trans-2-kloro-3-[4-(4-klorofenyl)cyklohexyl]-1,4-naftokinon
4,6-difluorindan-1-on
(2-brom-5-propoxifenyl)(2-hydroxi-4-metoxifenyl)metanon
17-alfa-hydroxi-16-beta-metyl-3,20-dioxopregna-1,4,9(11)-trien-21-ylace
tat
20-oxopregna-5,16-dien-3-beta-ylacetat
2-oxo-2-fenyletylacetat
17-hydroxi-16-alfa-metyl-3,20-dioxopregna-1,4,9(11)-trien-21-ylacetat
2-acetoxi-5-acetylbensylacetat
17-alfa-hydroxi-16-alfa-metyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylacetat
17-alfa-hydroxi-16-beta-metyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-ylacetat
3,20-dioxopregna-1,4,9(11),16-tetraen-21-ylacetat
(1S,4R)-4-hydroxicyklopent-2-en-1-yl acetat
2-(acetoximetyl)-4-iodobutylacetat
2-(acetoximetyl)-4-(bensyloxi)butylacetat
1-brom-2-metylpropyl propionat
jodmetylpivalat
pentylkloroformat
natrium-2-propylpentanoat
4-metoxifenyl klorformat
klorometylpivalat
(3R)-3-metylhexansyra
cyklobutankarboxylsyra
trans-4-(propan-2-yl)cyklohexankarboxylsyra
4,4-difluorcyklohexan-1-karboxylsyra
1-(2-etylbutyl)cyklohexankarbonylklorid
1-(2-etylbutyl)cyklohexankarboxylsyra
(2S,3S)-2,3-bis(bensoyloximetyl)cyklobutanon
(1S,2S,3S)-2,3-bis(bensoyloximetyl)cyklobutanol
natrium 4-fenylbutanoat
metyl-4-(bromometyl)bensoat
(2-klorfenyl)ättiksyra
etyl 2-metyl-2-fenylpropanoat
2-(2,4,6-triisopropylfenyl)ättiksyra
natriumväte-3-sulfonatobensoat
5-fluoro-2-metylbensoylklorid
2-bromo-2-(2-klorofenyl)ättiksyra
4-bromo-2,2-difenylsmörsyra
trans-4-(p-klorofenyl)cyklohexankarboxylsyra
(S)-2-(4-fluorofenyl)-3-metylsmörsyra
4,5-difluoro-2-klorobensoesyra
tert-butyl 4′-(brommetyl)bifenyl-2-karboxylat
4,6-dibromo-3-fluoro-o-tolylsyra
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2917 19 10
2917 19 80

2917 39 95

CAS RN

Namn

0-00-0
76-72-2

dietyldipropylmalonat

28868-76-0

dimetylkloromalonat

48059-97-8

(E)-okt-4-en-1,8-disyra

71170-82-6

trietyl-3-bromopropan-1,1,1-trikarboxylat

21601-78-5

fenylvätefenylmalonat

27932-00-9
2743-38-6

2918 16 00

11116-97-5

2918 30 00

kalciumglukonatlaktat

138-59-0

(3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxicyklohex-1-ene-1-karboxylsyra
D-mandelsyra

774-40-3

etyl-DL-mandelat

3976-69-0

metyl-(R)-3-hydroxibutyrat

4335-77-7

cyklohexyl(hydroxi)fenylättiksyra

20585-34-6

(2S)-cyklohexyl(hydroxi)fenylättiksyra

29169-64-0

(R)-alfa-(klorokarbonyl)bensylformat

36394-75-9

(S)-alfa-kloroformyletylacetat

52950-18-2

(2R)-(2-klorfenyl)hydroxiättiksyra

56188-04-6

{(1R,3R,5S)-3,5-dihydroxi-2-[(E)-(3S)-3-hydroxiokt-1-enyl]cyklopentyl}
ättiksyra

77550-67-5

ammonium-(3R,5R)-7-{(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-2,6-di
metyl-8-[(2S)-2-metylbutyryloxi]-1-naftyl}-3,5-dihydroxiheptanoat

90315-82-5

etyl-(R)-4-fenyl-2-hydroxibutyrat

111969-64-3

(1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-metylcyklohexyldihydroxiacetat eller tymolgly
oxilat

139893-43-9

ammonium-(3R,5R)-7-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-dimetylbutyryloxi)1,2,6,7,8,8a-hexahydro-2,6-dimetyl-1-naftyl]-3,5-dihydroxiheptanoat

3943-89-3

dinatrium-(2S,3R)-2-hydroxi-3-isobutylsuccinat
etyl-3,4-dihydroxibensoat

167678-46-8

3-kloroformyl-o-tolylacetat

168899-58-9

3-acetoxi-o-tolylsyra

376592-58-4

5′-kloro-2′-hydroxi-3′-nitrobifenyl-3-karboxylsyra

302-97-6
1944-63-4

3-oxoandrost-4-en-17-beta-karboxylsyra
3-[(3aS,4S,7aS)-7a-metyl-1,5-dioxooktahydro-1H-inden-4-yl]propionsyra

22071-15-4

ketoprofen (INN) ((RS)-2-(3-bensoylfenyl)propionsyra)

39562-16-8

etyl (E)-2-(3-nitrobensyliden)-3-oxobutanoat

39562-17-9

metyl-2-(3-nitrobensylidene)-3-oxobutyrat

39562-22-6

2-metoxietyl (E)-2-(3-nitrobensyliden)-3-oxobutanoat

39562-27-1

metyl (2E)-2-(2-nitrobensyliden)-3-oxobutanoat

56105-81-8

(R)-2-(3-bensoylfenyl)propionsyra

64920-29-2

etyl-2-oxo-4-fenylbutyrat

78834-75-0

etyl-7-kloro-2-oxoheptanoat

121873-00-5

etyl-3-(4,5-difluoro-2-klorofenyl)-3-hydroxiakrylat

134176-18-4

etyl 2-oxobicyklo[3.1.0]hexan-6-karboxylat

149437-76-3
2918 99 90

indan-5-yl-vätefenylmalonat
dibensoyl-L-vinsyra

611-71-2

157604-22-3
2918 29 00

dietyl-etyl(pentan-2-yl)propandioat

6065-63-0

2918 13 00
2918 19 98

magnesiumbis(4-nitrobensylmalonat)dihydrat

87-13-8

5-(4-fluorfenyl)-5-oxopentansyra
dietyl(etoximetylenmalonat)

1217-67-0

(4-butyryl-2,3-diklorfenoxi)ättiksyra

4651-67-6

3α,5β-hydroxi-7-oxocholan-24-syra

13335-71-2

(2,6-dimetylfenoxi)ättiksyra

23981-80-8

(RS)-2-(6-metoxi-2-naftyl)propionsyra
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2918 99 90

CAS RN

Namn
(forts.)

28416-82-2

6-alfa,9-difluoro-11-beta,17-alfa-dihydroxi-16-alfa-metyl-3-oxoandrosta1,4-dien-17-beta-karboxylsyra

29754-58-3

metyl-5-glyoxiloylsalicylatmonohydrat

30131-16-9

4-(4-fenylbutoxi)bensoesyra

33924-48-0

metyl-5-kloro-o-anisat

35480-52-5

2,5-bis(2,2,2-trifluoroetoxi)bensoesyra

40098-26-8

metyl-7-[(3RS)-3-hydroxi-5-oxocyklopent-1-enyl]heptanoat

52179-28-9

etyl-2-[4-(2,2-diklorocyklopropyl)fenoxi]-2-metylpropanoat

70264-94-7

2920 90 10

isobutyl-3,4-epoxibutyrat

105560-93-8

metyl-(2R,3S)-2,3-epoxi-3-(4-metoxifenyl)propionat

150726-89-9

dimetyl (2-metoxifenoxi)malonat

204254-96-6

etyl (1S,5R,6S)-5-(1-etylpropoxi)-7-oxabicyklo[4.1.0]hept-3-ene-3-karbox
ylat

530141-60-7

metyl-3-(5-{[4-(cyklopentyloxi)-2-hydroxifenyl]karbonyl}-2-hydroxife
nyl)propanoat

709031-28-7

(3-hydroxitricyklo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)(oxo)ättiksyra

16606-55-6

(R)-propylenkarbonat

35180-01-9

isopropylklorometylkarbonat

80841-78-7

4-(klormetyl)-5-metyl-1,3-dioxol-2-on

91526-18-0
208338-09-4
2920 90 70

metyl-4-(bromometyl)-m-anisat

100181-71-3

55-91-4
89729-09-9

4-(hydroximetyl)-5-metyl-1,3-dioxol-2-on
(4R,5R)-4,5-bis(mesyloximetyl)-1,3,2-dioxatiolan-2,2-dioxid
diisopropylfosforofluoridat
5,7-dioxa-6-tiaspiro[2.5]oktan 6-oxid

2921 14 00

4261-68-1

(2-kloroetyl)diisopropylaminhydroklorid

2921 19 99

5407-04-5

3-kloropropyldimetylammoniumklorid

2921 29 00

100-36-7

2-aminoetyldietylamin

156886-85-0

N,N′-bis[3-(etylamino)propyl]propan-1,3-diamintetrahydroklorid

2921 30 10

167944-94-7

cyklohexylammonium-1-[(S)-2-(tert-butoxikarbonyl)-3-(2-metoxietoxi)pro
pyl]cyklopentankarboxylat

2921 42 00

671-89-6

2921 43 00

393-11-3

2921 49 00

89-97-4

2-klorobensylamin

103-67-3

bensyl(metyl)amin

328-93-8

4-amino-6-klorobensen-1,3-di(sulfonylklorid)
alfa,alfa,alfa-trifluoro-4-nitro-m-toluidin

alfa,alfa,alfa,alfa′,alfa′,alfa′-hexafluoro-2,5-xylidin

1614-57-9

3-(5H-dibenso[a,d]cyklohepten-5-ylpropyl)dimetylammoniumklorid

3789-59-1

(1S)-1-fenylpropan-1-amin

54396-44-0

alfa′,alfa′,alfa′-trifluoro-2,3-xylidin

69385-30-4

2,6-difluorobensylamin

79617-99-5

trans-(±)-4-(3,4-diklorofenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl(metyl)ammoni
umklorid

81972-27-2

3-(triklorovinyl)anilinhydroklorid

84467-54-9

1-[1-(4-klorfenyl)cyklobutyl]-3-metylbutan-1-amin

107195-00-6

trietylanilin

129140-12-1

1-etyl-1,4-difenylbut-3-enylamin

132173-07-0

(Z)-N-[3-(4-cyklohexyl-3-klorofenyl)prop-2-enyl]-N-etylcyklohexylamin
hydroklorid

166943-39-1

metyl(4′-nitrofenetyl)aminhydroklorid

259729-93-6

(1R)-1-[1-(4-klorfenyl)cyklobutyl]-3-metylbutan-1-amin D-tartrat (1:1)

334477-60-0

(1R)-1-[3,5-bis(trifluorometyl)fenyl]-N-metyletanamin

376608-71-8

(1R,2S)-2-(3,4-difluorofenyl)cyklopropanaminium-(2R)-hydroxi(fenyl)eta
noat
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389056-74-0

(1S)-1-[1-(4-klorfenyl)cyklobutyl]-3-metylbutan-1-amin D-tartrat (1:1)

945717-05-5

2-(4-kloro-3-etylfenyl)etanamin-hydroklorid

945717-43-1

N-(4-tert-butylbensyl)-2-(4-kloro-3-etylfenyl)etanamin

1034457-07-2
2921 59 90

122-75-8
140-28-3
150812-21-8

2922 19 00

133-51-7
534-03-2
1159-03-1

antimonsyra–1-deoxi-1-(metylamino)-D-glucitol (1:1)
2-aminopropan-1,3-diol
5-(3-dimetylaminopropyl)-10,11-dihydrodibenso[a,d]cyklohepten-5-ol
1-deoxi-1-(oktylamino)-D-glucitol
(2R)-2-aminopropan-1-ol

38345-66-3

(2S,3R)-4-dimetylamino-3-metyl-1,2-difenylbutan-2-ol

39068-94-5

2-(dimetylamino)-2-fenylbutan-1-ol

42142-52-9

3-(metylamino)-1-fenylpropan-1-ol

54527-65-0

2-[bensyl(metyl)amino]etylacetoacetat

56796-66-8

4-(bensyloxi)-α1-[(tert-butylamino)metyl]bensen-1,3-dimetanol

68047-07-4

4′-[2-(dimetylamino)etoxi]-2-fenylbutyrofenon
3-{(Z)-1-[4-(2-dimetylaminoetoxi)fenyl]-2-fenylbut-1-enyl}fenol

114247-09-5

(3R)-N-metyl-3-fenyl-3-[4-(trifluormetyl)fenoxi]propan-1-aminhydroklorid

115287-37-1

N-metyl-N-(4-nitrofenetyl)-2-(4-nitrofenoxi)etan-1-amin

126456-43-7

(1S,2R)-1-aminoindan-2-ol

151807-53-3

(1RS,2RS,3SR)-2,3-bis(bensoyloximetyl)cyklobutylamin

151851-75-1

(R)-2-amino-2-etylhexan-1-ol

168960-19-8

((1S,4R)-4-aminocyklopent-2-en-1-yl)metanolhydroklorid

209414-27-7

(S)-2-(2-amino-5-klorofenyl)-4-cyklopropyl-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-ol

214353-17-0

1-(2-amino-5-klorfenyl)-2,2,2-trifluoretan-1,1-diolhydroklorid

467426-34-2

(2S)-2-(2-amino-5-klorfenyl)-4-cyklopropyl-1,1,1-trifluorbut-3-yn-2-ol me
tansulfonat (1:1.5)

702686-97-3

etyl-3-(3-{[(2R)-3-{[1-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-2-metylpropan-2-yl]a
mino}-2-hydroxipropyl]oxi}-4,5-difluorofenyl)propanoat-hydroklorid

1035455-87-8

etyl-(2E)-3-(3-{[(2R)-3-{[1-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-2-metylpropan-2yl]amino}-2-hydroxipropyl]oxi}-4,5-difluorofenyl)prop-2-enoat-hydroklo
rid

1035455-90-3

(2R)-1-(5-bromo-2,3-difluorofenoxi)-3-{[1-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-2metylpropan-2-yl]amino}propan-2-ol-hydroklorid

1260403-55-1

[2-(klorometyl)-4-(dibensylamino)fenyl]metanol-hydroklorid

120-20-7
55174-61-3

3,4-dimetoxifenetylamin
2-[4-(aminometyl)fenoxi]-N,N-dimetyletanamin
3,4-dimetoxi-beta-metylfenetylamin

115256-13-8

4-(1-{[2-(4-aminofenoxi)etyl]metylamino}etyl)anilin

188690-84-8

(2S)-hydroxi(fenyl)ättiksyra—(2R)-N-bensyl-1-(4-metoxifenyl)propan-2amin (1:1) (salt)

202197-26-0

3-klor-4-[(3-fluorbensyl)oxi]anilin

784-38-3

2-amino-5-kloro-2′-fluorobensofenon

2011-66-7

2-amino-2′-kloro-5-nitrobensofenon

2958-36-3

2-amino-2′,5-diklorobensofenon

14189-82-3
2922 41 00

N,N′-dibensyletan-1,2-diamin
N4-[(4-fluorofenyl)metyl]-2-nitro-1,4-bensendiamin

35320-23-1

20059-73-8

2922 39 00

N,N′-dibensyletylendiammoniumdi(acetat)

23323-37-7

83647-29-4

2922 29 00

2-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)propan-2-amin-hydroklorid

(2E)-3-(N-metylanilino)akrylaldehyd

156732-13-7

(S)-5-amino-2-(dibensylamino)-1,6-difenylhex-4-en-3-on

113403-10-4

dexibuprofenlysin(INNM)
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2922 50 00

CAS RN

56-12-2
875-74-1
949-99-5
961-69-3
1118-89-4
13291-96-8
14205-39-1
20763-30-8
26774-89-0
34582-65-5
35453-19-1
37441-29-5
39068-93-4
39878-87-0
42854-62-6
54527-73-0
67299-45-0
81677-60-3
82717-96-2
82834-12-6
94133-84-3
119916-05-1
128013-69-4
143785-86-8
154772-45-9
168619-25-8
209216-09-1
223445-75-8
610300-00-0
610300-07-7
848133-35-7
848949-85-9
0-00-0
7206-70-4
16589-24-5
22818-40-2
24085-03-8
24085-08-3
26787-84-8
35205-50-6
50293-90-8
59338-84-0
62023-62-5
69416-61-1
71786-67-9
79814-47-4
90005-55-3
96072-82-1
121524-09-2

Namn

4-aminosmörsyra
D-alfa-fenylglycin
3-(4-nitrofenyl)-L-alanin
kalium-(R)-N-(3-etoxi-1-metyl-3-oxoprop-1-enyl)-2-fenylglycin
dietyl-L-glutamathydroklorid
natrium(R)-N-(3-metoxi-1-metyl-3-oxoprop-1-enyl)-2-fenylglycinat
metyl-3-aminokrotonat
2-cyklohexa-1,4-dienylglycin
natrium
2-(cyklohexa-1,4-dien-1-yl)-2-[((E)-1-metoxi-1-oxobut-2-en-2yl)amino]acetat
kalium(R)-N-(3-metoxi-1-metyl-3-oxoprop-1-enyl)-2-fenylglycinat
5-amino-2,4,6-trijodoisoftalsyra
5-amino-2,4,6-trijodoisoftaloyldiklorid
metyl-2-(dimetylamino)-2-fenylbutanoat
(-)-alfa-(kloroformyl)bensylammoniumklorid
bensyl-L-alaninat-p-toluensulfonsyra (1:1)
2-(N-metylbensylamino)etyl-3-aminobut-2-enoat
cis-4-(bensyloxikarbonyl)cyklohexylammoniumtosylat
metyl-(4-nitrofenyl)-L-alaninat
(S,S)-N-(1-etoxikarbonyl-3-fenylpropyl)alanin
N-[(2S)-1-etoxi-1-oxopentan-2-yl]-L-alanin
natrium-2-amino-2-fenylbutanoat
metyl-3-amino-4,6-dibromo-o-toluat
3-(aminometyl)-5-metylhexansyra
4-(1-aminocyklopropyl)-2,3,5-trifluorobensoesyra
etyl-(S)-3-aminopent-4-ynoathydroklorid
metyl-3′-aminobifenyl-3-karboxylat
2-aminobicyklo[3.1.0]hexan-2,6-dikarboxylsyrahydrat
[(3S,4S)-1-(aminometyl)-3,4-dimetylcyklopentyl]ättiksyra
(3S,5R)-3-amino-5-metyloktansyra-hydroklorid
(3S,5R)-3-amino-5-metyloktansyra
(2E)-4-(dimetylamino)but-2-ensyra-hydroklorid
4-fluoro-L-leucin-etylvätesulfat (1:1)
metyl N-(bensyloxikarbonyl)valyl-D-alloisoleucyltreonylnorvalinat
4-amino-5-kloro-2-metoxibensoesyra
4-[1-hydroxi-2-(metylamino)etyl]fenol-L-vinsyra (2:1)
D-2-(4-hydroxifenyl)glycin
2-[bensyl(tert-butyl)amino]-1-(alfa,4-dihydroxi-m-tolyl)etanol
bensyl(tert-butyl)(4-hydroxi-3-hydroxietyl-4-oxofenetyl)ammoniumkorid
natrium(R)-2-(4-hydroxifenyl)-N-(3-metoxi-1-metyl-3-oxoprop-1-enyl)gly
cinat
4′-bensyloxi-2-[(1-metyl-2-fenoxietyl)amino]propiofenonhydroklorid
4-[(1R)-2-(tert-butylamino)-1-hydroxietyl]-2-(hydroximetyl)fenolhydroklo
rid
metyl-4-amino-5-nitro-o-anisat
(2S,3S)-3-amino-2-hydroxi-4-fenylsmörsyra
kalium(R)-2-(4-hydroxifenyl)-N-(3-metoxi-1-metyl-3-oxoprop-1-enyl)gly
cinat
2-[bensyl(metyl)amino]-1-(3-hydroxifenyl)etan-1-onhydroklorid
metylväte(2S,3R)-3-amino-2-[(S)-(1-hydroxietyl)]glutarat
3′-amino-2′-hydroxiacetofenonhydroklorid
1-[4-(bensyloxi)fenyl]-2-[(4-fenylbutan-2-yl)amino]propan-1-on
etyl-((7S)-7-{[(2R)-2-hydroxi-2-(3-klorofenyl)etyl]amino}-5,6,7,8-tetra
hydro-2-naftyloxi)acetathydroklorid
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KN-nr

2922 50 00

CAS RN

Namn
(forts.)

141451-70-9
174607-68-2
196810-09-0
503070-58-4
2923 20 00
2924 19 00

2924 29 70

4235-95-4
77286-66-9
590-63-6
5422-34-4
5794-13-8
7355-58-0
62009-47-6
89182-60-5
90303-36-9
116833-20-6
125496-24-4
153758-31-7
162537-11-3
186193-10-2
228706-30-7
121-60-8
1142-20-7
1149-26-4
1584-62-9
1939-27-1
3588-63-4
4093-29-2
4093-31-6
6485-67-2
13255-50-0
22316-45-6
22871-58-5
24201-13-6
27313-65-1
28197-66-2
30566-92-8
32981-85-4
35661-39-3
35661-60-0
40187-51-7
40188-45-2
40371-50-4
41526-21-0
41844-71-7
49705-98-8
50978-11-5
52806-53-8
53947-84-5
65864-22-4
71989-14-5
71989-18-9
71989-20-3
71989-23-6

(etyl)-2-(2-kloro-4,5-difluorobensoyl)-3-(2,4-difluoroanilino)akrylat
(1R)-1-[4-(bensyloxi)-3-(hydroximetyl)fenyl]-2-(tert-butylamino)etan-1-ol
metyl N-(2-bensoylfenyl)-L-tyrosinat
trifenylättiksyra-4-{(1R)-2-[(6-{2-[(2,6-diklorobensyl)oxi]etoxi}hexyl)ami
no]-1-hydroxietyl}-2-(hydroximetyl)fenol (1:1)
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-fosfokolin
2-O-metyl-1-O-oktadekyl-sn-glycero-3-fosfokolin
2-karbamoyloxipropyltrimetylammoniumklorid
N-(2-hydroxietyl)laktamid
L-asparaginmonohydrat
N-(2-kloroetyl)acetamid
2-aminomalonamid
1-deoxi-1-formamidohexitol
N-[N-(tert-butoxikarbonyl)-L-alanyl]-L-alaninhydrat
2-(etylmetylamino)acetamid
(S)-3-formamido-2-formyloxipropionsyra
(2S)-2-amino-3-hydroxi-N-pentylpropionamid-oxalsyra (1:1)
N-(metoxikarbonyl)-3-metyl-L-valin
(2S)-2-{[3-(tert-butoxikarbonyl)-2,2-dimetylpropanoyl]oxi}-4-metylpentan
syra
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-fosfo[N-(4-karboxibutanoyl)etanolamin]
N-acetylsulfanilylklorid
N-bensyloxikarbonyl-L-alanin
N-(bensyloxikarbonyl)-L-valin
2-bromo-2′-(2-fluorobensoyl)-4′-kloroacetanilid
2-metyl-N-(alfa,alfa,alfa-trifluoro-m-tolyl)propionamid
N-bensyloxikarbonyl-DL-valin
metyl-4-acetamido-o-anisat
metyl-4-acetamido-5-kloro-o-anisat
(2R)-2-amino-2-fenylacetamid
4-formyl-N-isopropylbensamid
etyl-3-[(5-kloro-2-nitrofenyl)(fenyl)amino]-3-oxopropanoat
3-amino-5-[(2-hydroxietyl)karbamoyl]-2,4,6-triiodobensonsyra
4-acetamido-5-kloro-o-anissyra
N-acetyl-3-(3,4-dimetoxifenyl)-DL-alanin
N-[3-acetyl-4-(oxiran-2-ylmetoxi)fenyl]butanamid
5-(N,N-dibensylglycyl)salicylamid
metyl-(2R,3S)-3-bensamido-3-fenyl-2-hydroxipropionat
N-[(9H-fluoren-9-ylmetoxi)karbonyl]-L-alanin
N-[(9H-fluoren-9-ylmetoxi)karbonyl]-L-leucin
5-acetylsalicylamid
3′-acetyl-4′-hydroxibutyranilid
(2S)-4-{[(bensyloxi)karbonyl]amino}-2-hydroxismörsyra
2′-bensoyl-2-bromo-4′-kloroacetanilid
metyl-N-(metoxikarbonyl)-L-fenylalaninat
bensyl ((1S,2R)-1-karbamoyl-2-hydroxipropyl)karbamat
3,5-diacetamido-2,4,6-trijodobensoesyradihydrat
2-hydroxi-2-metyl-4′-nitro-3′-(trifluorometyl)propionanilid
2-(karboxiacetamido)bensoesyra
L-fenylalaninamid
4-tert-butyl N-[(9H-fluoren-9-ylmetoxi)karbonyl]-L-aspartat
5-tert-butyl N-[(9H-fluoren-9-ylmetoxi)karbonyl]-L-glutamat
N2-[(9H-fluoren-9-ylmetoxi)karbonyl]-L-glutamin
N-[(9H-fluoren-9-ylmetoxi)karbonyl]-L-isoleucin
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71989-26-9

N6-(tert-butoxikarbonyl)-N2-[(9H-fluoren-9-ylmetoxi)karbonyl]-L-lysin

71989-33-8

O-tert-butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmetoxi)karbonyl]-L-serin

71989-35-0

O-tert-butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmetoxi)karbonyl]-L-treonin

71989-38-3

O-tert-butyl-N-[(9H-fluoren-9-ylmetoxi)karbonyl]-L-tyrosin

75885-58-4

2,2-dimetylcyklopropankarboxamid

76801-93-9

5-amino-N,N′-bis(2,3-dihydroxipropyl)-2,4,6-trijodoisoftalamid

80082-51-5

3-amino-2-{[(bensyloxi)karbonyl]amino}-1-metyl-3-oxopropylmetansulfo
nat

84996-93-0

N-cyklohexyl-5-hydroxipentanamid

91558-42-8

bensyl-(1-karbamoyl-2-hydroxipropyl)karbamat

98737-29-2

tert-butyl-{(S)-alfa-[(S)-oxiranyl]fenetyl}karbamat

98760-08-8

tert-butyl [1-((2S)-oxiran-2-yl)-2-fenyletyl]karbamat

108166-22-9

4-{[(2-metylfenyl)karbonyl]amino}bensoesyra

116661-86-0

(2S,3S)-3-(tert-butoxikarbonylamino)-4-fenyl-2-hydroxismörsyra

125971-96-2

2-[alfa-(4-fluorobensoyl)bensyl]-4-metyl-3-oxovaleranilid

132327-80-1

N2-[(9H-fluoren-9-ylmetoxi)karbonyl]-N5-trityl-L-glutamin

132388-59-1

N2-[(9H-fluoren-9-ylmetoxi)karbonyl]-N4-trityl-L-asparagin

136450-06-1

3′-acetyl-2′-hydroxi-4-(4-fenylbutoxi)bensanilid

137246-21-0

N-(1-etyl-1,4-difenylbut-3-enyl)cyklopropankarboxamid

141862-47-7

5-glyoxyloylsalicylamidmonohydrat

143785-84-6

4-(1-karbamoylcyklopropyl)-2,3,5-trifluorobensoesyra

143785-87-9

4-[1-(acetylamino)cyklopropyl]-2,3,5-trifluorobensoesyra

144163-85-9

tert-butyl-[(1S,3S,4S)-4-amino-1-bensyl-5-fenyl-3-hydroxipentyl]karbamat

148051-08-5

5-amino-N,N′-bis[2-acetoxi-1-(acetoximetyl)etyl]-2,4,6-trijodoisoftalamid

149451-80-9

tert-butyl-[(1S,2S)-1-bensyl-2,3-dihydroxipropyl]karbamat

150812-23-0

etyl-{4-[(4-fluorobensyl)amino]-2-nitrofenyl}karbamat

153441-77-1

metyl-N-(fenoxikarbonyl)-L-valinat

168080-49-7

2-kloro-4-{[(5-fluoro-2-metylfenyl)karbonyl]amino}bensoesyra

168960-18-7

tert-butyl-(1R,4S)-4-(hydroximetyl)cyklopent-2-enylkarbamat

170361-49-6

N-(3,4-diklorfenyl)-N-{3-[(2,3-dihydroinden-2-yl)metylamino]propyl}5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-karboxamid

176972-62-6

metyl-(1S,2S)-1-bensyl-2-hydroxi-3-kloropropylkarbamat

180854-85-7

2-kloro-N-[2-(2-klorobensoyl)-4-nitrofenyl]acetamid

244191-94-4

N-[(9H-fluoren-9-ylmetoxi)karbonyl]-α-L-glutamyl-N6-(tert-butoxikarbo
nyl)-L-lysyl-N-trityl-L-asparaginyl-α-L-glutamyl-N-trityl-L-glutaminyl-αL-glutamyl-L-leucyl-L-leucyl-α-L-glutamyl-L-leucin, 1,4,6,9-tetra-tert-bu
tylester

266993-72-0

2,3-diaminobensamid-dihydroklorid

316173-29-2

metyl-(1S,2S,3S,4R)-3-[(1S)-1-amino-2-etylbutyl]-4-[(tert-butoxikarbo
nyl)amino]-2-hydroxicyklopentankarboxylat

317374-08-6

2-metyl-4-{[(2-metylfenyl)karbonyl]amino}bensoesyra

325715-13-7

N-(3-acetylfenyl)-N-metylacetamid

361442-00-4

{2-[(tert-butoxikarbonyl)amino]-3-hydroxitricyklo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl}ät
tiksyra

376348-76-4

etyl (3S)-3-(4,4-difluorcyklohexan-1-karboxamido)-3-fenylpropanoat

376348-77-5

4,4-difluor-N-((1S)-3-hydroxi-1-fenylpropyl)cyklohexan-1-karboxamid

376348-78-6

4,4-difluor-N-((1S)-3-oxo-1-fenylpropyl)cyklohexan-1-karboxamid

481659-97-6

tert-butyl {(1S)-2-[bensyl(metyl)amino]-2-oxo-1-fenyletyl}karbamatehyd
roklorid

579494-66-9

propyl-{4-[2-(dietylamino)-2-oxoetoxi]-3-etoxifenyl}acetat

667937-05-5

3-[4-(trifluormetyl)anilino]pentanamid
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CAS RN

1075-89-4
3197-25-9
84803-46-3
88784-33-2
94213-26-0
97338-03-9
151860-15-0
265136-65-0

2925 29 00

3382-63-6
149177-92-4
249561-98-6

2926 90 70

94-05-3
13338-63-1
14818-98-5
15760-35-7
20099-89-2
20850-49-1
28049-61-8
31915-40-9
32852-95-2
36622-33-0
39186-58-8
56326-98-8
58311-73-2
79370-78-8
114772-53-1
114772-54-2
123632-23-5
133481-10-4
139481-28-0
151338-11-3
152630-47-2
152630-48-3
186038-82-4
192869-10-6
192869-24-2
474554-45-5
474645-97-1
591769-05-0
604784-44-3
846023-24-3
855425-38-6
618-26-8
16390-07-1
55819-71-1
84080-68-2
84080-70-6
89766-91-6
94213-23-7
95759-10-7
130580-02-8

2928 00 90

Namn

8-azaspiro[4.5]dekan-7,9-dion
2-(4-oxopentyl)-1H-isoindol-1,3(2H)-dion
4-(4-klorofenyl)piperidin-2,6-dion
1-bensylväte-(S)-4-ftalimidoglutarat
etyl-(S)-3-{4-[bis(2-kloroetyl)amino]fenyl}-2-ftalimidopropionathydroklo
rid
etyl-(S)-3-(4-aminofenyl)-2-ftalimidopropionathydroklorid
meso-N-bensyl-3-nitrocyklopropan-1,2-dikarboximid
etyl-3-amino-4-[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)etoxi]but-2enoat
4-{(E)-[(4-fluorfenyl)imino]metyl}fenol
4′-amidinosuccinanilsyrahydroklorid
tris{[(2Z)-2-klor-3-(dimetylamino)prop-2-en-1-yliden]dimetylammonium}
hexafluorfosfat(3-)
etyl-2-cyano-3-etoxiakrylat
3,4,5-trimetoxifenylacetonitril
L-N-(1-cyano-1-vanillyletyl)acetamid
3-metylencyklobutankarbonitril
4-(bromoacetyl)bensonitril
3-metyl-2-(3,4-dimetoxifenyl)butyronitril
1-(4-klorfenyl)cyklobutan-1-karbonitril
N-[1-cyano-2-(4-hydroxifenyl)-1-metyletyl]acetamid
2-(3-fenoxifenyl)propiononitril
3-metyl-2-(3,4,5-trimetoxifenyl)butyronitril
4-bromo-2,2-difenylbutannitril
1-(4-fluorofenyl)-4-oxocyklohexankarbonitril
(Z)-(2-cyanovinyl)trimetylammonium-p-toluensulfonat
5-hydroxibensen-1,3-dikarbonitril
4′-metylbifenyl-2-karbonitril
4′-(brommetyl)bifenyl-2-karbonitril
4-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxi)cinnamonitril
etyl-(1-cyanocyklohexyl)acetat
metyl-2-{[(2′-cyanobifenyl-4-yl)metyl]amino}-3-nitrobensoat
(17β)-N-tert-butyl-3-cyanoandrosta-3,5-dien-17-karboxamid
1-[3-(cyklopentyloxi)-4-metoxifenyl]-4-oxocyklohexan-1-karbonitril
dimetyl 4-cyano-4-[3-(cyklopentyloxi)-4-metoxifenyl]heptanedioat
dietyl-(1-cyano-3-metylbutyl)malonat
2-iodo-3,4-dimetoxi-6-nitrobensonitril
6-amino-2-jod-3,4-dimetoxibensonitril
4,5-dietoxi-3-fluorobensen-1,2-dikarbonitril
(3R)-3-aminopentannitrilmetansulfonat
3-cyklopentylprop-2-ennitril
tert-butylammonium (Z)-3-cyano-5-metylhex-3-enoat
2-cyano-N-(2,4-dikloro-5-metoxifenyl)acetamid
1-(2-etylbutyl)cyklohexankarbonitril
1-metyl-1-fenylhydrazinsulfat (2:1)
4-kloro-1′-(4-metoxifenyl)bensohydrazid
(RS)-serinohydrazidhydroklorid
tert-butyl-(2Z)-2-[(2-metoxi-2-oxoetoxi)imino]-3-oxobutanoat
4-kloro-2-[(Z)-(metoxikarbonyl)metoxiimino]-3-oxosmörsyra
1-karboxi-1-metyletoxiammoniumklorid
(Z)-[cyano(2,3-diklorofenyl)metylene]karbazamidin
4-kloro-2-[(2-metoxi-2-oxoetoxi)imino]-3-oxobutansyra
trans-2′-fluoro-4-hydroxichalkon-O-[(Z)-2-(dimetylamino)etyl]oxim-fumar
syra (2:1)
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158671-29-5

N,2-dihydroxi-4-metylbensamid

192802-28-1

(S)-O-bensyllaktaldehyd-N-(tert-butoxikarbonyl)hydrazon

212631-79-3

2-(2-klor-4-jodoanilino)-N-(cyklopropylmetoxi)-3,4-difluorbensamid

253605-31-1

N-hydroxi-2-metylpropan-2-aminacetat (salt) eller tert-butylhydroxilamina
cetat (salt)

268544-50-9

tert-butyl 2-[(2-metoxi-2-oxoetoxi)imino]-3-oxobutanoat

473927-63-8

etyl-(2Z)-kloro[2-(4-metoxifenyl)hydrazinyliden]etanoat

860035-10-5

1-({[(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxi]karbonyl}oxi)etyl-2-metylpropanoat

910656-45-0
2929 90 00

2188-18-3
92050-02-7

2930 90 16

2930 90 98

2-hydroxi-2-(trifluorometyl)butanhydrazid
N′-alfa-(tert-butoxikarbonyl)-N′-omega-nitro-L-arginin
2,6-diisopropylfenylsulfamat

139976-34-4

N′-alfa-(tert-butoxikarbonyl)-N-metoxi-N-metyl-N′-omega-nitro-L-argini
namid

204254-98-8

etyl (3R,4S,5R)-5-azido-3-(1-etylpropoxi)-4-hydroxicyklohex-1-en-1-kar
boxylat

204255-06-1

etyl
(3R,4R,5S)-4-acetamido-5-azido-3-(1-etylpropoxi)cyklohex-1-en-1karboxylat

105996-54-1

N,N′-bis(trifluoroacetyl)-DL-homocystin

153277-33-9

metyl N-[(bensyloxi)karbonyl]-S-fenyl-L-cysteinat

159453-24-4

N-(bensyloxikarbonyl)-S-fenyl-L-cystein

1134-94-7

2-(fenyltio)anilin

3483-12-3

(2R,3S)-1,4-disulfanylbutan-2,3-diol eller ditiotreitol

4274-38-8

2-merkapto-5-(trifluorometyl)aniliniumklorid

6320-03-2

o-klorotiofenol

10191-60-3

dimetyl-cyanokarbonimidoditioat

10506-37-3

O-2-naftylklorotioformat

13459-62-6

{2-[(4-klorofenyl)sulfanyl]fenyl}ättiksyra

15570-12-4

3-metoxibensen-1-tiol

16188-55-9

[4-(metylsulfanyl)fenyl]ättiksyra

21048-05-5

N-metylbensenkarbotiohydrazid

27366-72-9

2-(dimetylaminotio)acetamidhydroklorid

33174-74-2

2,2′-ditiodibensonitril

40248-84-8

3-sulfanylfenol

49627-27-2

(Z)-5-fluoro-2-metyl-1-(4-metyltiobensyliden)-1H-inden-3-ylättiksyra

50413-24-6

2-brom-1-(4-mesylfenyl)etan-1-on

51458-28-7

(1R,2R)-2-amino-1-(4-metylsulfonylfenyl)propan-1,3-diol

51521-75-6

2,4-diklor-5-mesylbensoesyra

56724-21-1

(1R,2R)-2-amino-1-(4-metylsulfonylfenyl)propan-1,3-diolhydroklorid

60759-00-4

3,4-dietoxibensenkarbotioamid

61832-41-5

metyl(1-metyltio-2-nitrovinyl)amin

62140-67-4

metyl-5-(etylsulfonyl)-o-anisat

63484-12-8

metyl-2-metoxi-5-metylsulfonylbensoat

67305-72-0

N-(2-merkaptoetyl)propionamid

74345-73-6

(D)-(-)-3-acetyltio-2-metylpropionylklorid

76497-39-7

(D)-(-)-3-acetyltio-2-metylpropionsyra

87483-29-2

4-fluorobensyl-4-(metyltio)fenylketon

90536-66-6

(4-mesylfenyl)ättiksyra

104458-24-4

2-mesyletan-1-aminhydroklorid

136511-43-8

etyl-N-{2-[(acetyltio)metyl]-3-(o-tolyl)-1-oxopropyl}-L-metioninat

148757-89-5

9-bromononyl-4,4,5,5,5-pentafluoropentylsulfid

157521-26-1

(S)-2-(acetyltio)-3-fenylpropionsyra-dicyklohexylamin (1:1)

159878-02-1

bensyl-(1R,2S)-1-(fenyltiometyl)-2-hydroxi-3-kloropropylkarbamat

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 997
▼B
BILAGA 6

KN-nr

2930 90 98

2931 39 90

CAS RN

Namn
(forts.)

162515-68-6

2-[1-(merkaptometyl)cyklopropyl]ättiksyra

182149-25-3

N,N′-[ditiobis(o-fenylenkarbonyl)]bis-L-isoleucin

211513-21-2

1-(2-etylbutyl)-N-(2-sulfanylfenyl)cyklohexankarboxamid

225652-11-9

1-(4-klorfenoxi)-4-(metylsulfanyl)bensen eller 4-klorfenyl 4-(metylsulfa
nyl)fenyleter

289717-37-9

N,N-dimetyl-2-[4-(metylsulfanyl)fenoxi]bensylaminhydroklorid

346413-00-1

1-(4-etoxifenyl)-2-(4-mesylfenyl)etan-1-on

364323-64-8

2-[4-(metylsulfanyl)fenoxi]bensaldehyd

860035-07-0

1-{[(metylsulfanyl)karbonyl]oxi}etyl-2-metylpropanoat

893407-18-6

2,2,2-trifluoro-1-[4′-(metylsulfonyl)bifenyl-4-yl]etanon

1660-95-3

4-karboxybutyl)trifenylfosfoniumbromid

27784-76-5

tert-butyl (dietoxifosforyl)acetat

31618-90-3

dietyl-(tosyloxi)metylfosfonat

35000-38-5

tert-butyltrifenylfosforanylidenacetat

86552-32-1

(4-fenylbutyl)fosfinsyra

87460-09-1

2931 90 00

2932 19 00

tetraisopropylmetylendifosfonat

17814-85-6

bensylhydroxi(4-fenylbutyl)fosfinoylacetat

123599-78-0

[(2-metyl-1-propionyloxipropoxi)(4-fenylbutyl)fosfinoyl]ättiksyra

123599-82-6

{[2-metyl-1-(propionyloxi)propoxi](4-fenylbutyl)fosforyl}ättiksyra

128948-01-6

{(S)-[(R)-2-metyl-1-propionyloxipropoxi](4-fenylbutyl)fosfinoyl}ättiksyra

13682-94-5

(2-bromoetenyl)(trimetyl)silan

89694-48-4

(5-kloro-2-metoxifenyl)borsyra

172732-52-4

2-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)bensonitril

185411-12-5

metyl-3-(trimetylsilyl)pent-4-enoat

649761-22-8

(1R,5S)-5-[dimetyl(fenyl)silyl]-2-(hydroximetyl)cyklopent-2-en-1-karbox
ylsyre-(1R,2R)-2-amino-1-(4-nitrofenyl)propan-1,3-diol (1:1) (salt)

701278-08-2

[(1R,5S)-5-[dimetyl(fenyl)silyl]-2-{[(2-metoxipropan-2-yl)oxi]metyl}
cyklopent-2-en-1-yl]metanol

701278-09-3

{(4S,5R)-5-[(bensyloxi)metyl]-4-[dimetyl(fenyl)silyl]cyklopent-1-en-1-yl}
metanol

796967-18-5

1-(2-fluoro-5-metylfenyl)-3-[4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2yl)fenyl]urea

871355-80-5

(4R)-2-bromo-7-{[tert-butyl(difenyl)silyl]oxi}hept-1-en-4-yl-4-metylben
sensulfonat

914922-88-6

(2R,4R)-4-{[tert-butyl(dimetyl)silyl]oxi}-N-metoxi-N,2-dimetylokt-7-ena
mid

914922-89-7

(2R,4R)-4-[[(1,1-dimetyletyl)dimetylsilyl]oxi]-N-metoxi-N,2-dimetyl-7-ox
oheptanamid

27329-70-0

(5-formyl-2-furyl)borsyra

37076-71-4

1,2,3-tri-O-acetyl-5-deoxi-D-ribofuranos

37743-18-3

3,3-difenyltetrahydrofuran-2-yliden(dimetyl)ammoniumbromid

66356-53-4

5-(2-aminoetyltiometyl)furfuryldimetylamin

86087-23-2

(S)-tetrahydrofuran-3-ol

87392-07-2

(2S)-tetrahydrofuran-2-karboxylsyra

97148-39-5

ammonium-(Z)-2-metoxiimino-2-(2-furyl)acetat

253128-10-8

(1S)-1,5:7,10-dianhydro-12,13-bis-O-[tert-butyl(dimetyl)silyl]-2,3,4,6,8,11hexadeoxi-1-{2-[(2S,5S)-5-(3-hydroxipropyl)-3-metylidentetrahydrofuran2-yl]etyl}-3-metyl-9-O-metyl-4-metyliden-8-[(fenylsulfonyl)metyl]-D-ara
bino-D-altro-tridecitol

441045-17-6

(1S,3S,6S,9S,12S,14R,16R,18S,20R,21R,22S,26R,29S,31R ,32S,33R,35R,
36S)-20-[(2S)-3-amino-2-hydroxipropyl]-21-metoxi-14-metyl-8,15-bis(me
tylen)-2,19,30,34,37,39,40,41-oktaoxanona
cyklo[24.9.2.13,32.13,33.16,9.112,16.018,22.029 ,36.031,35]hentetrakon
tan-24-on-metansulfonat
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79-50-5
298-81-7
482-44-0
517-23-7
599-04-2
976-70-5
6559-91-7
7734-80-7
23363-33-9
39521-49-8
39746-01-5
51559-36-5
63106-93-4
73726-56-4
95716-70-4
96829-59-3
104872-06-2
122111-01-7
142680-85-1
145667-75-0
192704-56-6
220119-16-4

2932 99 00

221129-55-1
916069-80-2
947408-90-4
947408-91-5
1229617-79-1
96-82-2
467-55-0
533-31-3
3308-94-9
7512-17-6
7772-94-3
15826-37-6
32981-86-5
33659-28-8
40591-65-9
57999-49-2
65293-32-5
69999-16-2
79944-37-9
88128-61-4
99541-23-8

99541-26-1

Namn

DL-alfa-hydroxi-beta,beta-dimetyl-gamma-butyrolakton
9-metoxifuro[3,2-g]kromen-7-on
9-(3-metylbut-2-enyloxi)-7H-furo[3,2-g]kromen-7-on
alfa-acetyl-gamma-butyrolakton
D-(-)-alfa-hydroxi-beta,beta-dimetyl-gamma-butyrolakton
3-oxopregn-4-en-21,17-alfa-karbolaktone
4′-demetylepipodofyllotoxin
2-oxo-2H-kromen-6-karboxylsyra
4′-(bensyloxikarbonyl)-4′-demetylepipodofyllotoxin
(3aR,4bS,4R,4aS,5aS)-4-(5,5-dimetyl-1,3-dioxolan-2-yl)hexahydrocyklo
propa[3,4]cyklopenta[1,2-b]furan-2(3H)-on
(3aR,4R,5R,6aS)-4-formyl-2-oxohexahydro-2H-cyklopenta[b]furan-5-yl
bensoat
5-metoxi-2H-kromen-2-on
1-fenyl-3-oxabicyklo[3.1.0]hexan-2-on
11-alfa-hydroxi-3-oxopregna-4,6-dien-21,17-alfa-karbolakton
7α-(metoxikarbonyl)-3-oxo-17α-pregna-4,9(11)-dien-21,17-karbolakton
(1S,3E,6E)-1-[((2S,3S)-3-hexyl-4-oxooxetan-2-yl)metyl]dodeka-3,6-dien1-yl N-formyl-L-leucinat
(3S,4S)-3-hexyl-4-[(R)-2-(hydroxitridecyl)]oxetan-2-on
[(2R)-2-(bensoyloxi)-4,4-difluor-5-oxotetrahydrofuran-2-yl]metylbensoat
(25S)-25-cyklohexyl-25-de(sek-butyl)-5-O-demetyl-22,23-dihydroaver
mektin A1a
(3aR,4R,5R,6aS)-5-hydroxi-4-((3R)-3-hydroxi-5-fenylpentyl)hexahydro
cyklopenta[b]furan-2-on
11-alfa-hydroxi-7-alfa-(metoxikarbonyl)-3-oxopregn-4-en-21,17-alfa-kar
bolakton
(25S)-cyklohexyl-25-de(sek-butyl)- 5-demetoxi-5-oxo-22,23-dihydroaver
mektin A1a
(6R)-4-hydroxi-6-fenetyl-6-propyl-5,6-dihydro-2H-pyran-2-on
(4S)-4-(fluorometyl)dihydrofuran-2(3H)-on
6-[(2,4-dimetoxifenyl)karbonyl]-2H-kromen-2-on
6-[(2,4-dihydroxifenyl)karbonyl]-2H-kromen-2-on
4-(4-fluorofenyl)-7-(isotiocyanatometyl)-2H-kromen-2-on
4-O-beta-D-galaktopyranosyl-D-glukonsyra
3-beta-hydroxi-5-alfa-spirostan-12-on
3,4-(metylendioxi)fenol
2-(3-kloropropyl)-2-(4-fluorofenyl)-1,3-dioxolan
2-acetamido-2-deoxi-D-glukos
2-acetamido-2-deoxi-β-D-mannopyranos
dinatrium-5,5′-[(2-hydroxipropan-1,3-diyl)bis(oxi)]bis(4-oxo-4H-kromen2-karboxylat)
10-deacetylbakatin III
kalciumbis(4-O-(beta-D-galaktopyranosyl)-D-glukonat)-kalciumbromid
(1:1)
2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glukopyranosyl(carbamimidotioathydrobro
mid)
2-(3-bromofenoxi)tetrahydropyran
N-β-D-glukopyranosylformamid
(2,3-dihydrobensofuran-5-yl)ättiksyra
trans-6-amino-2,2-dimetyl-1,3-dioxepan-5-ol
(3aS,9aS,9bR)-3a-metyl-6-[2-(2,5,5-trimetyl-1,3-dioxan-2-yl)etyl]1,2,4,5,8,9,9a,9b-oktahydro-3aH-cyklopenta[a]naftalen-3,7-dion
(1R,2S,3R,4R,5R)-4-azido-2-{[(4aR,6S,7R,8S,8aR)-7,8-bis(bensyloxi)-2fenylhexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl]oxi}-6,8-dioxabi
cyklo[3.2.1]okt-3-yl-acetat
metyl-(2S,3S,4S,5S,6S)-6-{[(1S,2S,3S,4R,5R)-3-(acetyloxi)-4-azido-6,8dioxabicyklo[3.2.1]okt-2-yl]metyl}-4,5-bis(bensyloxi)-3-hydroxitetrahyd
ro-2H-pyran-2-karboxylat
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107188-34-1

2,5,7,8-tetrametyl-2-(4-nitrofenoximetyl)-4-oxokroman-6-ylacetat

107188-37-4

2-(4-aminofenoximetyl)-2,5,7,8-tetrametyl-4-oxokroman-6-ylacetat

110638-68-1

kalciumbis(4-O-(beta-D-galaktopyranosyl)-D-glukonat)dihydrat

114869-97-5

metyl-6-O-acetyl-4-O-(2-O-acetyl-3-O-bensyl-6-metyl-α-L-idopyranurono
syl)-3-O-bensyl-2-{[(bensyloxi)karbonyl]amino}-2-deoxi-α-D-glukopyra
nosid

115437-18-8

(2α,4α,5β,7β,10β,13β)-4-acetoxi-1,10,13-trihydroxi-9-oxo-7-[(trietylsi
lyl)oxi]-5,20-epoxitax-11-en-2-yl bensoat

115437-21-3

(4α)-4,10-diacetoxi-1,13-dihydroxi-9-oxo-7-[(trietylsilyl)oxi]-5,20-epox
itax-11-en-2-yl bensoat

117661-72-0

5-(klorometyl)-6-metyl-1,3-bensodioxol

124655-09-0

tert-butyl [(4R,6S)-6-(hydroximetyl)-2,2-dimetyl-1,3-dioxan-4-yl]acetat

125971-94-0

tert-butyl-[(4R,6R)-6-(cyanometyl)-2,2-dimetyl-1,3-dioxolan-4-yl]acetat

130064-21-0

1-{2-hydroxi-4-[(tetrahydropyran-2-yl)oxi]fenyl}-2-{4-[(tetrahydropyran2-yl)oxi]fenyl}etan-1-on

130525-58-5

metyl 5-acetamido-7,8,9-O-triacetyl-2,6-anhydro-4-azido-3,4,5-trideoxi-Dglycero-D-galakto-non-2-enonat

130525-62-1

(4S,5R,6R)-5-acetamido-4-amino-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxipropyl]-5,6dihydropyran-2-karboxylsyra

136172-58-2

1,6-di-O-acetyl-2-azido-3,4-di-O-bensyl-2-deoxi-D-glukopyranos

149107-93-7

(2α,4α,5β,7β,10β,13α)-4,10-diacetoxi-13-{[(2R,3S)-3-bensamido-2-(1-me
toxi-1-metyletoxi)-3-fenylpropanoyl]oxi}-1-hydroxi-9-oxo-7-[(trietylsi
lyl)oxi]-5,20-epoxitax-11-en-2-yl bensoat

157518-70-2

(2R)-2-[(S)-2,2-dimetyl-5-oxo-1,3-dioxolan-4-yl]-4-metylvaleriansyra

167256-05-5

metyl (1S,2S)-1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-3-(2-hydroxi-4-metoxifenyl)-5-pro
poxiindan-2-karboxylat

170242-34-9

(S)-2-amino-5-(1,3-dioxolan-4-yl)valeriansyra

185954-98-7

[6(2Z,3R)]-3-O-decyl-2-deoxi-6-O-[2-deoxi-3-O-(3-metoxidecyl)-6-metyl2-[(1-oxo-11-oktadekenyl)amino]-4-O-fosfono-β-D-glukopyranosyl]-2[(1,3-dioxotetradecyl)amino]-α-D-glukopyranos-1-(divätefosfat)tetranatri
umsalt

191106-49-7

metyl (1S,2S)-1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-3-[2-(bensyloxi)-4-metoxifenyl]-5propoxiindan-2-karboxylat

192201-93-7

2-({3-[5-(6-metoxi-1-naftyl)-1,3-dioxan-2-yl]propyl}metylamino)-N-mety
lacetamid

196303-01-2

(7S)-7-metyl-5-(4-nitrofenyl)-7,8-dihydro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isokro
men

196597-79-2

(2E)-1,2,6,7-tetrahydro-8H-indeno[5,4-b]furan-8-ylidenetannitril

196597-80-5

2-[(8S)-1,6,7,8-tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-yl]etanamin-hydroklo
rid

199796-52-6

(2α,4α,7β,10β,13α)-4,10-diacetoxi-13-({(2R,3S)-3-bensamido-2[((4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-dokosa-4,7,10,13,16 ,19-hexaenoyl)oxi]-3-fe
nylpropanoyl}oxi)-1,7-dihydroxi-9-oxo-5,20-epoxitax-11-en-2-yl bensoat

204254-84-2

etyl-(3aR,7R,7aR)-2,2-dimetyl-7-[(metylsulfonyl)oxi]-3a,6,7,7a-tetrahydro1,3-bensodioxol-5-karboxylat

274693-53-7

bensyl [(3aS,4R,6S,6aR)-6-hydroxi-2,2-dimetyltetrahydro-3aH-cyklopen
ta[d][1,3]dioxol-4-yl]karbamat

452342-08-4

(1R)-2-(bensylamino)-1-(2,2-dimetyl-4H-1,3-bensodioxin-6-yl)etanol

461432-25-7

(1S)-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1,5-anhydro-1-[4-kloro-3-(4-etoxibensyl)fenyl]D-glucitol

666860-59-9

2-amino-2-oxoetyl
propyl}karbamat

959624-24-9

6-(hydroximetyl)-4-fenyl-3,4-dihydro-2H-kromen-2-ol

960404-59-5

but-2-yn-1,4 diol-metyl-1-C-[4-kloro-3-(4-etoxibensyl)fenyl]-α-D-glukopy
ranosid (1:1)

6150-97-6

{3-[trans-5-(6-metoxinaftalen-1-yl)-1,3-dioxan-2-yl]

magnesiumbis[(2-fenyl-2,3-dihydro-1,5-dimetyl-3-oxo-1H-pyrazol-4yl)metylamino]metansulfonat
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3736-92-3

1,2-difenyl-4-(2-fenyltioetyl)pyrazolidin-3,5-dion

4023-02-3

pyrazol-1-karboxamidinhydroklorid

18048-64-1

2-(3,4-dimetylfenyl)-5-metyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-on

27511-79-1

3-aminopyrazol-4-karboxamidhemisulfat

59194-35-3

N′1-metyl-1H-pyrazol-1-karboxamidinhydroklorid

139756-01-7

1-metyl-4-nitro-3-propylpyrazol-5-karboxamid

334828-10-3

4-amino-5-etyl-1-(2-metoxietyl)pyrazol-3-karboxamid

473921-12-9

5-{[3,5-dietyl-1-(2-hydroxietyl)-1H-pyrazol-4-yl]oxi}bensen-1,3-dikarbo
nitril

1028026-83-6

5-metyl-1-(propan-2-yl)-4-[4-(propan-2-yloxi)bensyl]-1,2-dihydro-3H-py
razol-3-on

1035675-24-1

3-(4-klorofenyl)-N-metyl-4-fenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-karboximida
mid

1035677-60-1

(4S)-3-(4-klorofenyl)-N-metyl-4-fenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-karbox
imidamid-2,3-dihydroxibutandioat

186462-71-5

(1R,2R,5S,6R)-2′,5′-dioxospiro[bicyklo[3.1.0]hexan-2,4′-imidazolidin]-6karboxylsyra

696-23-1
822-36-6
4897-25-0

2-metyl-4-nitroimidazol
4-metylimidazol
5-kloro-1-metyl-4-nitroimidazol

24155-42-8

1-(2,4-diklorofenyl)-2-imidazol-1-yletanol

57531-37-0

2-kloro-4-nitro-1H-imidazol

65902-59-2

2-bromo-4-nitro-1H-imidazol

68282-49-5

2-butylimidazol-5-karbaldehyd

68283-19-2

(2-butylimidazol-5-yl)metanol

83857-96-9

2-butyl-5-kloro-1H-imidazol-4-karbaldehyd

99614-02-5

ondansetron (INN) (1,2,3,4-tetrahydro-9-metyl-3-(2-metyl-1H-imidazol-1ylmetyl)karbazol-4-on)

109425-51-6

N2-[(9H-fluoren-9-ylmetoxi)karbonyl]-N-trityl-L-histidin

130804-35-2

1-[5-(4,5-difenylimidazol-2-yltio)pentyl]-1-heptyl-3-(2,4-difluorofenyl)kar
bamid

133909-99-6

2-butyl-4-kloro-1-[2′(2-trityl-2H-tetrazol-5-yl)bifenyl-4-ylmetyl]-1H-imida
zol-5-ylmetanol

138401-24-8

4′-[(2-butyl-4-oxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-3-yl)metyl]bifenyl-2-karbo
nitril

150097-92-0

metyl-5-pentafluoroetyl-2-propylimidazol-4-karboxylat

151012-31-6

3-(4-bromobensyl)-2-butyl-4-kloro-1H-imidazol-5-ylmetanol

151257-01-1

2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-onhydroklorid

152074-97-0

L-α-aspartyl-L-α-glutamyl-L-asparaginyl-L-prolyl-L-valyl-L-valyl-L-histid
yl-L-fenylalanyl-L-fenylalanyl-L-lysyl-L-asparaginyl-L-isoleucyl-L-valylL-treonyl-L-prolyl-L-arginyl-L-treonin

152146-59-3

4-(2-butyl-5-formylimidazo1-ylmetyl)bensoesyra

178982-67-7

2-[(bensyloxi)metyl]-4-isopropylimidazol

244191-88-6

N-acetyl-O-tert-butyl-L-tyrosyl-O-tert-butyl-L-treonyl-O-tert-butyl-L-serylL-leucyl-L-isoleucyl-N1-trityl-L-histidyl-O-tert-butyl-L-seryl-L-leucyl-Lisoleucyl-α-L-glutamyl-α-L-glutamyl-O-tert-butyl-L-seryl-N-trityl-L-gluta
minyl-N-trityl-L-asparaginyl-N-trityl-L-glutaminyl-L-glutamin, 10,11-ditert-butylester

244244-26-6

N-acetyl-O-tert-butyl-L-tyrosyl-O-tert-butyl-L-treonyl-O-tert-butyl-L-serylL-leucyl-L-isoleucyl-N1- trityl-L-histidyl-O-tert-butyl-L-seryl-L-leucyl-Lisoleucyl-α-L-glutamyl-α-L-glutamyl-O-tert-butyl-L-seryl-N-trityl-L-gluta
minyl-N-trityl-L-asparaginyl-N-trityl-L-glutaminyl-L-glutaminyl-α-L-gluta
myl-N6-(tert-butoxikarbonyl)-L-lysyl-N-trityl-L-asparaginyl-α-L-glutamylN-trityl-L-glutaminyl-α-L-glutamyl-L-leucyl-L-leucyl-α-L-glutamyl-L-leu
cyl-α-L-aspartyl-N6-(tert-butoxikarbonyl)-L-lysyl-N1-(tert-butoxikarbonyl)L-tryptofyl-L-alanyl-O-tert-butyl-L-seryl-L-leucyl-N1-(tert-butoxikarbo
nyl)-L-tryptofyl-N-trityl-L-asparaginyl-N1-(tert-butoxikarbonyl)-L-trypto
fyl-L-fenylalaninamid, hepta-tert-butylester
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451470-33-0
781666-30-6

1000164-35-1
2933 39 99

0-00-0
0-00-0
100-76-5
875-35-4
1072-98-6
1452-94-4
1609-66-1
1619-34-7
2008-75-5
2147-83-3
2942-59-8
3613-73-8
4021-07-2
4046-24-6
4783-86-2
5005-36-7
5223-06-3
5326-23-8
5382-23-0
5421-92-1
5424-11-3
5435-54-1
6298-19-7
6622-91-9
6935-27-9
7379-35-3
19130-96-2
19395-39-2
19395-41-6
20662-53-7
21472-89-9
22065-85-6
25333-42-0
26815-04-3
27262-47-1
29976-53-2
31255-57-9
32998-95-1
35794-11-7
37699-43-7
38092-89-6
39512-49-7
40807-61-2
43076-30-8
43200-82-4
49608-01-7

metyl-3′-(2-metyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)bifenyl-3-karboxylat
L-α-aspartyl-L-α-glutamyl-L-asparaginyl-L-prolyl-L-valyl-L-valyl-L-histid
yl-L-fenylalanyl-L-fenylalanyl-L-lysyl-L-asparaginyl-L-isoleucyl-L-valylL-treonyl-L-prolyl-L-arginyl-L-treonin-tetraacetat
3-(1,1-dimetyletyl)-N-[(9H-fluoren-9-ylmetoxi)karbonyl]-1-(trifenylmetyl)L-histidyl-2-metylalanyl-L-α-glutamylglycin
11-etyl-5-metyl-8-{2-[(1-oxo-1λ4-kinolin-4-yl)oxi]etyl}-11H-dipyrido[3,2b:2′,3′-e][1,4]diazepin-6(5H)-on
3-etyl-5-metyl (±)-4-(2-klorofenyl)-1,4-dihydro-2-[2-(1,3-dioxoisoindolin2-yl)etoximetyl]pyridin-3,5-dikarboxylat
kinuklidin
2,6-dikloro-4-metylnikotinonitril
5-kloropyridin-2-amin
etyl-2-kloronikotinat
N-fenyl-N-(4-piperidyl)propionamid
kinuklidin-3-ol
1-(2-kloroetyl)piperidiniumklorid
1-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridyl)-1H-bensimidazol-2(3H)-on
2-kloronikotinsyra
2,8-dimetyl-5-[2-(6-metylpyridin-3-yl)etyl]-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyri
do[4,3-b]indol
3-metylpyridin-2-karboxylsyra
5-(1-metyl-4-piperidyl)-5H-dibenso[a,d]cyklohepten-5-olhydroklorid
4-fenoxipyridin
2-fenyl-2-pyridylacetonitril
2-(5-etyl-2-pyridyl)etanol
6-kloronikotinsyra
4-kloro-1-metylpiperidinhydroklorid
1-(pyridin-4-yl)pyridiniumklorid-hydroklorid
2,2-difenyl-4-piperidinovaleronitril
3-nitro-4-pyridon
2-kloro-3-pyridylamin
4-pyridylättiksyrahydroklorid
bensyl(2-pyridyl)amin
4-kloropyridinhydroklorid
(2R,3R,4R,5S)-2-(hydroximetyl)piperidin-3,4,5-triol
2-fenyl-2-piperidin-2-ylacetamid
2-fenyl-2-(2-piperidyl)ättiksyra
1-(4-piperidyl)-1H-bensimidazol-2(3H)-on
(±)-1-azabicyklo[2.2.1]heptan-3-on
1-bensylpiperidin-4-karbaldehyd
(3R)-kinuklidin-3-ol
4-(2-piperidin-1-yletoxi)bensaldehyd
(S)-1-butyl-N-(2,6-dimetylfenyl)piperidin-2-karboxamid
etyl-4-oxopiperidin-1-karboxylat
3-[2-(3-klorofenyl)etyl]pyridin-2-karbonitril
N-(tert-butyl)-3-metylpyridin-2-karboxamid
3,5-dimetylpiperidin
2,3-dimetyl-4-nitropyridin-1-oxid
6,11-dihydro-8-kloro-11-(1-metyl-4-piperidyliden)-5H-benso[5,6]cyklo
hepta[1,2-b]pyridin
4-(4-klorofenyl)piperidin-4-ol
4-fenylpiperidin-4-ol
1-(4-tert-butylfenyl)-4-[4-(alfa-hydroxibenshydryl)piperidino]butan-1-on
6-(5-klorpyridin-2-yl)-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5,7(6H)-dion
etyl-6-kloronikotinat
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53786-28-0
53786-45-1
53786-46-2
56488-00-7
56880-11-6
57988-58-6
58859-46-4
61380-02-7
65326-33-2
70708-28-0
77145-61-0
78750-61-5
78750-68-2
82671-06-5
83556-85-8
83949-32-0
84100-54-9
84196-16-7
84449-80-9
84449-81-0
84501-68-8
86604-78-6
87848-95-1
88150-62-3
100238-42-4
101904-56-7
103577-66-8
104860-26-6
104860-73-3
105812-81-5
107256-31-5
108555-25-5
118175-10-3
120014-06-4
120014-07-5
122321-04-4
127293-57-6
139781-09-2
139886-04-7
142034-92-2
142034-97-7
153050-21-6
157688-46-5
158878-47-8
159813-78-2
160588-45-4
161417-03-4
171764-07-1

5-kloro-1-(4-piperidyl)-1H-bensimidazol-2(3H)-on
etyl-4-(2-amino-4-kloroanilino)piperidin-1-karboxylat
etyl-4-(5-kloro-2,3-dihydro-2-oxo-1H-bensimidazol-2-yl)piperidin-1-kar
boxylat
3-(cyanoimino)-3-piperidinopropiononitril
etyl-[(3-endo)-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]okt-3-yl]acetat
4-(4-bromofenyl)piperidin-4-ol
etyl 4-aminopiperidin-1-karboxylat
1-bensyl-4-(metoximetyl)-N-fenyl-4-piperidylamin
2-amino-3-pyridylmetylketon
1-(2-pyridyl)-3-(pyrrolidin-1-yl)-1-(p-tolyl)propan-1-ol
1-(6-kloro-2-pyridyl)-4-piperidylaminhydroklorid
4-[(3-nitropyridin-2-yl)amino]fenol
4-[(3-aminopyridin-2-yl)amino]fenol
2,6-dikloro-5-fluoronikotinsyra
1-(3-kloropropyl)-2,6-dimetylpiperidiniumklorid
4-fenyl-4-karboxypiperidinium-p-toluensulfonat
4-(etylamino)piperidin-4-karboxamid
N-[4-(metoximetyl)-4-piperidyl]-N-fenylpropionamidhydroklorid
1-[2-(4-karboxyfenoxy)etyl]piperidiniumklorid
4-(2-piperidin-1-yletoxi)bensoylkloridhydroklorid
etyl-4-[1-(4-fluorobensyl)-1H-bensimidazol-2-ylamino]piperidin-1-karbox
ylat
4-metoxi-3,5-dimetyl-2-pyridylmetanol
6-bromo-2-pyridyl-p-tolylketon
3-etyl 5-metyl 4-(2-klorofenyl)-2-{[2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol2-yl)etoxi]metyl}-6-metyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat
4-(2-piperidin-1-yletoxi)fenol
4-(5H-dibenso[a,d]cyklohepten-5-yl)piperidin
3-metyl-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)-2-pyridylmetanol
cis-1-[3-(4-fluorofenoxi)propyl]-3-metoxi-4-piperidylamin
4-amino-5-kloro-N-{1-[3-(4-fluorofenoxi)propyl]-3-metoxi-4-piperidyl}-2metoxibensamid
[(3S,4R)-4-(4-fluorofenyl)-1-metylpiperidin-3-yl]metanol
3-[2-(3-klorofenyl)etyl]-2-pyridyl-1-metyl-4-piperidylketonhydroklorid
1-[2-(4-metoxifenyl)etyl]-4-piperidylamindihydroklorid
[4-(3-metoxipropoxi)-3-metyl-2-pyridyl]metanol
donepezil (INN) ((RS)-2-[(1-bensyl-4-piperidyl)metyl]-5,6-dimetoxiindan1-on)
2-[(1-bensyl-4-piperidyl)metylen]-5,6-dimetoxiindan-1-on
2-[metyl(pyridin-2-yl)amino]etanol
(1R)-1-(4-klorfenyl)-2-[4-(4-fluorbensyl)piperidin-1-yl]etan-1-ol
5,5-bis(4-pyridylmetyl)-5H-cyklopenta[2,1-b:3,4-b']dipyridinhydrat
1-metyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-3-karbaldehyd-(E)-O-metyloximhydrok
lorid
(1S,3S,4S)-1-azabicyklo[2.2.1]heptan-3-ol
(1R,4S)-1-azabicyklo[2.2.1]heptan-3-on
(S)-1-{2-[3-(3,4-diklorofenyl)-1-(3-isopropoxifenacil)-3-piperidyl]etyl}-4fenyl-1-azoniabicyklo[2.2.2]oktanklorid
2-[1-(tert-butoxikarbonyl)-4-piperidyl]ättiksyra
(3R,5R)-3-{(E)-2-[4-(4-fluorfenyl)-2,6-diisopropyl-5-(metoximetyl)pyridin3-yl]vinyl}-5-hydroxicyklohexan-1-on
(3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorfenyl)-2,6-diisopropyl-5-(metoximetyl)pyridin-3yl]-3,5-dihydroxihept-6-ensyra
10,10-bis[(2-fluoro-4-pyridyl)metyl]antron
2-metyl-3-((2S)-pyrrolidin-2-ylmetoxi)pyridin
(S)-2-amino-3,3-dimetyl-N-2-pyridylbutyramid
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173050-51-6
176381-97-8
177964-68-0
178460-82-7
178981-89-0
179024-48-7
179687-79-7
180050-34-4
180250-77-5
188396-54-5
188591-61-9
189894-57-3
192329-80-9
192330-49-7
193275-85-3
198904-85-7
198904-86-8
213839-64-6
221180-26-3
221615-75-4
230615-52-8
230615-59-5
272776-12-2
280129-82-0
298692-34-9
319460-94-1
329003-65-8
334618-23-4
370882-57-8
414909-98-1
414910-13-7
423165-13-3
429659-01-8
440634-25-3
548797-97-3

(R)-N-(1-{3-[1-bensoyl-3-(3,4-diklorofenyl)-3-piperidyl]propyl}-4-fenyl-4piperidyl)-N-metylacetamidhydroklorid
(S)-N-[4-(4-acetamido-4-fenyl-1-piperidyl)-2-(3,4-diklorofenyl)butyl]-Nmetylbensamid-fumarsyra (1:1)
3-[4-(4-fluorfenyl)-2,6-diisopropyl-5-(metoximetyl)pyridin-3-yl]akrylalde
hyd
(1R)-1-(4-klorfenyl)-2-[4-(4-fluorbensyl)piperidin-1-yl]etan-1-olhydroklo
rid
{5-[(3,5-diklorfenyl)sulfanyl]-4-isopropyl-1-(pyridin-4-ylmetyl)imidazol-2yl}metanol
N-[(R)-1-fenyl-9-metyl-4-oxo-3,4,6,7-tetrahydro[1,4]diazepino[6,7,1-hi]
indol-3-yl]isonikotinamid
2-[(2-kloro-4-nitrofenoxi)metyl]pyridin
(1S,4R)-1-azabicyklo[2.2.1]heptan-3-on-O-[(Z)-(3-metoxifenyl)etynyl]ox
im-maleinsyra(1:1)
(2S,3S)-3-amino-2-etoxi-N-nitropiperidin-1-karboxamidinhydroklorid
1-(2-bifenyl-4-yletyl)-4-[3-(trifluormetyl)fenyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridin
hydroklorid
1-(4-bensyloxifenyl)-2-(4-fenyl-4-hydroxi-1-piperidyl)propan-1-on
4-fenyl-1-[(1S,2S)-2-hydroxi-2-(4-hydroxifenyl)-1-metyletyl]piperidin-4olmethansulfonattrihydrat
4-(4-pyridyloxi)bensensulfonsyra
4-(4-pyridyloxi)bensensulfonylkloridhydroklorid
4-{4-[(11S)-3,10-dibromo-8-kloro-5,6-dihydro-11H-benso[5,6]cyklohep
ta[1,2-b]pyridin-11-yl]piperidinokarbonylmetyl}piperidin-1-karboxamid
tert-butyl 2-(4-pyridin-2-ylbensyl)hydrazin-1-karboxylat
tert-butyl 2-{(2S,3S)-3-[(tert-butoxikarbonyl)amino]-2-hydroxi-4-fenylbu
tyl}-2-[4-(pyridin-2-yl)bensyl]hydrazin-1-karboxylat
N-{2-[5-(aminoiminometyl)-2-hydroxifenoxi]-3,5-difluor-6-[3-(1-metyl4,5-dihydroimidazol-2-yl)fenoxi]pyridin-4-yl]-N-metylglycindihydroklorid
4-amino-5-klor-2-metoxi-N-(3-metoxipiperidin-4-yl)bensamid
2-(4-mesylfenyl)-1-(6-metylpyridin-3-yl)etan-1-on
2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-metano-3-bensazepinhydroklorid
7,8-dinitro-3-(trifluoracetyl)-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,5-metano-3-bensaze
pin
1,1′-binaftalen-2,2′-diol-5-metoxi-2-{(S)-[(4-metoxi-3,5-dimetylpyridin-2yl)metyl]sulfinyl}-1H-bensimidazol (1:1)
4-({2-[(bensyloxi)metyl]-4-isopropylimidazol-1-yl}metyl)pyridinoxalat
(1:2)
6-(kloroacetyl)pyridin-2-karboxylsyra
N-(2-fluor-5-{[3-((E)-2-pyridin-2-ylvinyl)-1H-indazol-6-yl]amino}fenyl)1,3-dimetylpyrazol-5-karboxamid
natriumväte[1-hydroxi-1-fosfono-2-(pyridin-3-yl)etyl]fosfonat-hemipenta
hydrat
(3R)-piperidin-3-amin-dihydroklorid
(3aR,6aR)-1-(pyridin-3-yl)oktahydropyrrolo[3,4-b]pyrrol-dihydroklorid
bensyl-2-(4-fluoro-2-metylfenyl)-4-oxo-3,4-dihydropyridin-1(2H)-karbox
ylat
(2S)-hydroxi(fenyl)etansyra-(2R)-2-(4-fluoro-2-metylfenyl)piperidin-4-on
(1:1)
8-bensyl-3-exo-(3-isopropyl-5-metyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)-8-azabi
cyklo[3.2.1]oktan
etyl N-[4-(metylamino)-3-nitrobensoyl]-N-pyridin-2-yl-ß-alaninat
tert-butyl 4-{2-[4-(mesyloxi)piperidin-1-yl]-2-oxoetyl}piperidin-1-karbox
ylat
N-(2-{[(2S)-3-{[1-(4-klorobensyl)piperidin-4-yl]amino}-2-hydroxi-2-me
tylpropyl]oxi}-4-hydroxifenyl)acetamid
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550349-58-1

7-kloro-3-(6-metoxipyridin-3-yl)-N,N,5-trimetyl-4-oxo-4,5-dihydro-3H-py
ridazino[4,5-b]indol-1-karboxamid

691882-47-0

4-hydroxibensoesyra- (2S,4E)-N-metyl-5-[5-(propan-2-yloxi)pyridin-3-yl]
pent-4-en-2-amin (1:1)

741705-70-4

(2R)-fenyl[(2R)-piperidin-2-yl]etansyra-hydroklorid

850409-34-6

N-[(S)-1-azabicyklo[2.2.2]okt-2-yl(fenyl)metyl]-2,6-dikloro-3-(trifluorome
tyl)bensamid-hydroklorid

866109-93-5

4-{4-[4-(trifluorometoxi)fenoxi]piperidin-1-yl}fenol-4-metylbensensulfonat

871022-14-9

1-({4-[({[2-oxo-3-(propan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-bensimidazol-1-yl]karbo
nyl}amino)metyl]piperidin-1-yl}metyl)cyklobutankarboxylsyra

871022-19-4

1-[(4-{[(tert-butoxikarbonyl)amino]metyl}piperidin-1-yl)metyl]cyklobut
ankarboxylsyra

873546-30-6

4,4′-[piperidin-1,4-diylbis(propan-3,1-diyloxi)]bis(N′-hydroxibensenkar
boximidamid)

873546-38-4

4,4′-[piperidin-1,4-diylbis(propan-3,1-diyloxi)]dibensenkarboximidamidtrihydrokloridpentahydrat

873546-74-8

4,4′-[piperidin-1,4-diylbis(propan-3,1-diyloxi)]bis[N′-(acetyloxi)bensenkar
boximidamid]

873546-80-6

4,4′-[piperidin-1,4-diylbis(propan-3,1-diyloxi)]dibensonitril

876068-46-1

5,6-dikloro-N-(2,2-dimetoxietyl)pyridin-3-amin

876068-51-8

[(3S,4S)-4-amino-1-(5,6-dikloropyridin-3-yl)pyrrolidin-3-yl]metanol

876170-44-4

(1S,5S)-3-(5,6-dikloropyridin-3-yl)-3,6-diazabicyklo[3.2.0]heptan-bensen
sulfonat

925978-49-0

(+)-5-[6-(1-metyl-1H-pyrazol-4-yl)pyridin-3-yl]-1-azabicyklo[3.2.1]oktan

927889-51-8

4-bromo-2,6-dietylpyridin-4-metylbensensulfonat

936637-40-0

3,3′-piperidin-1,4-diyldipropan-1-ol-4-metylbensensulfonat

945405-37-8

2-metyl-3-[(2S)-pyrrolidin-2-ylmetoxi]pyridin-2,3-dihydroxibutandioat

1062580-52-2

(3R,4R)-1-bensyl-N,4-dimetylpiperidin-3-amin-dihydroklorid

1253735-20-4

(3aR,6aR)-1-(pyridin-3-yl)oktahydropyrrolo[3,4-b]pyrrol-4-metylbensen
sulfonat

1280135-64-9

4-(4-fluorobensoyl)pyridinium-p-toluensulfonat

68077-26-9

1-etyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-klorokinolin-3-karboxylsyra

86393-33-1

1-cyklopropyl-6-fluoro-7-kloro-4-oxo-1,4-dihydrokinolin-3-karboxylsyra

93107-30-3

1-cyklopropyl-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxokinolin-3-karboxylsyra

98105-79-4

6-fluoro-1-(4-fluorofenyl)-1,4-dihydro-7-kloro-4-oxokinolin-3-karboxylsy
ra

98349-25-8

etyl-1-cyklopropyl-6,7-difluoro-4-oxo-1,4-dihydrokinolin-3-karboxylat

100501-62-0

(etyl)-1-etyl-6,7,8-trifluoro-1,4-dihydro-4-oxokinolin-3-karboxylat

103995-01-3

1-(2,4-difluorofenyl)-6,7-difluoro-1,4-dihydro-4-oxokinolin-3-karboxylsyra

105956-96-5

7-[3-(tert-butoxikarbonylamino)pyrrolidin-1-yl]-1-cyklopropyl-6-fluoro-8kloro-4-oxo-1,4-dihydrokinolin-3-karboxylsyra

112811-72-0

1-cyklopropyl-6,7-difluoro-8-metoxi-4-oxo-1,4-dihydrokinolin-3-karbox
ylsyra

119916-34-6

7-bromo-1-cyklopropyl-6-fluoro-5-metyl-4-oxo-1,4-dihydrokinolin-3-kar
boxylsyra

136465-99-1

N-(2-kinolylkarbonyloxi)succinimid

170143-39-2

3-metylväte-7-kloro-1,4-dihydro-4-oxokinolin-2,3-dikarboxylat

194804-45-0

etyl 1-cyklopropyl-8-(difluormetoxi)-7-((1R)-1-metyl-2-tritylisoindolin-5yl)-4-oxo-1,4-dihydrokinolin-3-karboxylat

194805-07-7

etyl 7-brom-1-cyklopropyl-8-(difluormetoxi)-4-oxo-1,4-dihydrokinolin-3karboxylat
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0-00-0
1087-69-0
4965-33-7
6340-55-2
10500-57-9
22982-78-1
64228-78-0
74163-81-8
77497-97-3
79276-06-5
103733-32-0
104832-01-1
106635-86-3
118864-75-8
120578-03-2
134388-95-7
136465-81-1
136465-98-0
136522-17-3
142522-81-4
149057-17-0
149182-72-9
149968-11-6
159878-04-3
159989-65-8

172649-40-0
178680-13-2
181139-72-0
186537-30-4
189279-58-1
189746-15-4
189746-19-8
189746-21-2
209909-03-5
220998-08-3
287930-77-2
287930-78-3
417716-92-8
474645-93-7

metyl-2-[(3R)-3-{3-[(E)-2-(7-klorokinolin-2-yl)etenyl]fenyl}-3-({[1-(hyd
roximetyl)cyklopropyl]metyl}sulfanyl)propyl]bensoat-hydroklorid
(9S,13S,14S)-3-metoximorfinanhydroklorid
7-kloro-2-metylkinolin
2,6-dimetoxi-4-metylkinolin
5,6,7,8-tetrahydrokinolin
1,2,3,4-tetrahydro-2-isopropylaminometyl-6-metyl-7-nitrokinolinmetansul
fonat
pentametylenbis{3-[1-(3,4-dimetoxibensyl)-6,7-dimetoxi-1,2,3,4-tetrahyd
ro-2-isokinolyl]propionat}-oxalsyra(1:2)
(S)-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-3-karboxylsyra
(S)-3-bensyloxikarbonyl-1,2,3,4-tetrahydroisokinolinium p-toluensulfonat
tert-butyl (3S)-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-3-karboxylat-4-metylbensensul
fonat
bensyl-(3S)-6,7-dimetoxi-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-3-karboxylat-hyd
roklorid
(R)-6,7-dimetoxi-2-metyl-1-(3,4,5-trimetoxibensyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoki
nolin-dibensoyl-L-vinsyra (1:1)
2,6-dimetoxi-4-metyl-5-[3-(trifluormetyl)fenoxi]kinolin-8-amin
(1S)-1-fenyl-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin
3-[(E)-2-(2-kinolyl-7-kloro)vinyl]bensaldehyd
(3S,4aS,8aR)-2-(metoxikarbonyl)-6-oxodekahydroisokinolin-3-karboxylsy
ra-(1R)-1-fenyletanamin (1:1)
(3S,4aS,8aS)-N-tert-butyldekahydroisokinolin-3-karboxamid
N-(2-kinolylkarbonyl)-L-asparagin
(3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3S)-3-amino-4-fenyl-2-hydroxibutyl]-N-tert-butylde
kahydroisokinolin-3-karboxamid
natrium-(R)-1-{3-[2-(1-hydroxi-1-metyletyl)fenyl]-1-{3-[2-(2-kinolyl-7kloro)vinyl]fenyl}propylthiometyl}cyklopropylacetat
(S)-N-tert-butyl-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-3-karboxamidhydroklorid
(S)-N-tert-butyl-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-3-karboxamid
metyl-2-(3-{(E)-3-[2-(7-kloro-2-kinolyl)vinyl]fenyl}-3-oxopropyl)bensoat
bensyl-(1S,2S)-3-[(3S,4aS,8aS)-3-tert-butylkarbamoylperhydro-2-isokino
lyl]-1-(fenyltiometyl)-2-hydroxipropylkarbamat
(3S,4aS,8aS)-N-(tert-butyl)-2-[(2S,3S)-4-(fenyltio)-2-hydroxi-3-(3-hydroxi2-metylbensamido)butyl]perhydroisokinolin-3-karboxamid-metansulfon
syra (1:1)
3-[(4S)-5-oxo-2-(trifluormetyl)-1,4,5,6,7,8-hexahydrokinolin-4-yl]bensonit
ril
metyl-{(1S,2R)-1-bensyl-3-[(3S,4aS,8aS)-3-(tert-butylkarbamoyl)dekahyd
ro-2-isokinolyl]–2-hydroxipropyl}karbamat
metyl-2-[(S)-3-hydroxi-3-{(E)-3-[2-(7-kloro-2-kinolyl)vinyl]fenyl}propyl]
bensoat
(S)-N-tert-butyl-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-3-karboxamidsulfat
1-(6-amino-3,5-difluorpyridin-2-yl)-8-klor-6-fluor-7-(3-hydroxiazetidin-1yl)-4-oxo-1,4-dihydrokinolin-3-karboxylsyra
2,6-dimetoxi-4-metyl-8-nitro-5-[3-(trifluormetyl)fenoxi]kinolin
5-klor-2,6-dimetoxi-4-metylkinolin
5-klor-2,6-dimetoxi-4-metyl-8-nitrokinolin
(2-klor-6,7-difluorkinolin-3-yl)metanol
{2,7-diklor-6-metyl-4-[(4-metylpiperidin-1-yl)metyl]kinolin-3-yl}metanol
(1S)-1-{3-[(E)-2-(7-klorkinolin-2-yl)vinyl]fenyl}-3-[2-(1-hydroxi-1-metyle
tyl)fenyl]propan-1-ol
metyl 2-((3S)-3-{3-[(E)-2-(7-klorkinolin-2-yl)vinyl]fenyl}-3-hydroxipro
pyl)bensoathydrat
4-{3-kloro-4-[(cyklopropylkarbamoyl)amino]fenoxi}-7-metoxikinolin-6karboxamid
metyl [2-etyl-6-(trifluormetyl)-1,2,3,4-tetrahydrokinolin-4-yl]karbamat
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503290-66-2
503291-53-0
503293-98-9
848133-76-6
868210-14-4
936359-25-0

2933 59 95

939820-92-5
56-06-4
65-71-4
66-22-8
68-94-0
71-30-7
487-21-8
696-07-1
707-99-3
841-77-0
1780-26-3
2210-93-7
3056-33-5
3680-69-1
3934-20-1
5018-45-1
5081-87-8
5464-78-8
6928-85-4
7139-02-8
7280-37-7
7597-60-6
10310-21-1
13078-15-4
13889-98-0
14047-28-0
14080-23-0
16064-08-7
19690-23-4
19916-73-5
20535-83-5
20980-22-7
23680-84-4
27469-60-9
28888-44-0
35386-24-4
41078-70-0
41202-32-8
41202-77-1
52605-52-4
55112-42-0
55293-96-4
56177-80-1
57061-71-9
59703-00-3
59878-63-6

(3S,4aS,6S,8aR)-6-[3-kloro-2-(2H-tetrazol-5-yl)fenoxi]dekahydro-3-isoki
nolinkarboxylsyra-hydroklorid
2-etylbutyl-(3S,4aS,6S,8aR)-6-[3-kloro-2-(1H-tetrazol-5-yl)fenoxi]deka
hydro-3-isokinolinkarboxylat-4-metylbensensulfonat
(3S,4aS,6S,8aR)-6-hydroxi-2-(metoxikarbonyl)dekahydroisokinolin-3-kar
boxylsyra
N-(4-kloro-3-cyano-7-etoxikinolin-6-yl)acetamid
4-(4-{[(2S,4R)-4-[acetyl(4-klorofenyl)amino]-2-metyl-3,4-dihydrokinolin1(2H)-yl]karbonyl}fenoxi)-2,2-dimetylbutansyra
metyl-2-((R)-3-(3-((E)-2-(7-klorokinolin-2-yl)vinyl)fenyl)-3-(((1-(hydrox
imetyl)cyklopropyl)metyl)sulfanyl)propyl)bensoat
2-(etylamino)-5-[2-(kinolin-4-yloxi)etyl]nikotinsyra
2,6-diaminopyrimidin-4-ol
5-metyluracil
uracil
purin-6(1H)-on
cytosin
pteridin-2,4(1H,3H)-dion
5-jodouracil
6-amino-9H-purin-9-yletanol
1-benshydrylpiperazin
4,6-dikloro-2-metylpyrimidin
1-fenylpiperaziniumklorid
N-(9-acetyl-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-2-yl)acetamid
4-kloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin
2,4-dikloropyrimidin
5,6-dimetoxipyrimidin-4-ylamin
3-(2-kloroetyl)kinazolin-2,4(1H,3H)-dion
1-(2-metoxifenyl)piperazinhydroklorid
4-metylpiperazin-1-ylamin
2,6-diklor-4,8-dipiperidinpyrimid[5,4-d]pyrimidin
estropipat
6-amino-5-formamido-1,3-dimetyluracil
2-amino-6-kloropurin
1-(3-klorofenyl)piperazinhydroklorid
1-acetylpiperazin
(R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-metyletanol
pyrimidin-2-karbonitril
6-jodkinazolin-4(1H)-on
6-jodo-1H-purin-2-ylamin
6-(bensyloxi)-9H-purin-2-amin
6-metoxi-1H-purin-2-ylamin
2-(piperazin-1-yl)pyrimidin
4-amino-2-kloro-6,7-dimetoxikinazolin
1-(4,4′-difluorobenshydryl)piperazin
6,7-dimetoxikinazolin-2,4(1H,3H)-dion
1-(2-metoxifenyl)piperazin
3-(2-kloroetyl)-2-metyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-on
1-(2-klorofenyl)piperazinhydroklorid
1-(2,3-diklorofenyl)piperazin
1-(3-klorofenyl)-4-(3-kloropropyl)piperazinmonohydroklorid
4-metylpiperazin-1-karbonylklorid-hydroklorid
5,7-dimetyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-karbaldehyd
2-etoxi-5-fluoropyrimidin-4(1H)-on
1-(2-kloretyl)-4-[3-(trifluormetyl)fenyl]piperazindihydroklorid
4-etyl-2,3-dioxopiperazin-1-karbonylklorid
6-(5-klorpyridin-2-yl)-7-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl pi
perazin-1-karboxylat
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61379-64-4
64090-19-3
67914-60-7
67914-97-0
70849-60-4
75128-73-3
90213-66-4
93076-03-0
94021-22-4
97845-60-8
106461-41-0
111641-17-9
112733-28-5
112733-45-6
119532-26-2
124832-31-1
125224-62-6
132961-05-8
137234-74-3
137234-87-8
137281-39-1
140373-09-7
145012-50-6
145783-14-8
147149-89-1
147539-21-7
149062-75-9
150323-35-6
150728-13-5
156126-48-6
156126-53-3
156126-83-9
157810-81-6
160009-37-0
167465-36-3

171887-03-9
172015-79-1
179688-01-8
179688-29-0
183319-69-9
184177-81-9
188416-20-8

4-cyklopentylpiperazin-1-amin
1-(4-fluorofenyl)piperazindihydroklorid
4-(4-acetylpiperazin-4-yl)fenol
4-(4-isopropylpiperazin-1-yl)fenol
1-(o-tolyl)piperazinhydroklorid
2-[(2-acetamido-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-9-yl)metoxi]etylacetat
2,4-dikloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin
6,7,8,9-tetrahydro-3-(2-kloroetyl)-2-metyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-on
hydroklorid
2-piperazin-1-ylpyrimidindihydroklorid
2-(acetoximetyl)-4-(2-amino-6-kloropurin-9-yl)butylacetat
2-sek-butyl-4-{4-[4-(4-hydroxifenyl)piperazin-1-yl]fenyl}-2H-1,2,4-triazol3(4H)-on
4-(piperazin-1-yl)-2,6-bis(pyrrolidin-1-yl)pyrimidin
etyl-[3-(4-bromo-2-fluorobensyl)-7-kloro-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrokina
zolin-1-yl]acetat
etyl-(7-kloro-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydrokinazolin1-yl)acetat
1-(2,3-diklorfenyl)piperazinhydroklorid
2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)metoxi]etyl-N-(bensylox
ikarbonyl)-L-valinat
(1S)-2-metyl-2,5-diazabicyklo[2.2.1]heptandihydrobromid
(Z)-3-{2-[4-(2,4-difluoro-alfa-hydroxiiminobensyl)piperidino]etyl}-6,7,8,9tetrahydro-2-metyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-on
4-klor-6-etyl-5-fluorpyrimidin
6-etyl-5-fluoropyrimidin-4(1H)-on
4-[2-(2-amino-4-oxo-4,7-dihydro-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)etyl]
bensoesyra
4-{[(3-{[(2,2-dimetylpropanoyl)oxi]metyl}-2,7-dimetyl-4-oxo-3,4-dihydro
kinazolin-6-yl)metyl](prop-2-yn-1-yl)amino}-2-fluorbensoesyra
(7RS,9aRS)-perhydropyrido[1,2-a]pyrazin-7-ylmetanol
4,6-dikloro-5-nitro-2-(propylsulfanyl)pyrimidin
2-amino-5-bromo-6-metylkinazolin-4(1H)-on
isopropyl[2-(piperazin-1-yl)-3-pyridyl]amin
1,3-dikloro-6,7,8,9,10,12-hexahydroazepino[2,1-b]kinazolinhydroklorid
(3S)-1-(tert-butoxikarbonyl)-3-(tert-butylkarbamoyl)piperazin
4,6-dikloro-5-(2-metoxifenoxi)-2,2'-bipyrimidinyl
tetrabutylammonium-(6-jodo-1H-purin-2-yl)amid
(1R,2R,3S)-2-amino-9-[2,3-bis(bensoyloximetyl)cyklobutyl]-9H-purin-6on
(1R,2R,3S)-9-[2,3-bis(bensoyloximetyl)cyklobutyl]-6-jodo-9H-purin-2-yla
min
(2R,4S)-2-bensyl-5-[2-(tert-butylkarbamoyl)-4-(3-pyridylmetyl)piperazin1-yl]-4-hydroxi-N-[(1S,2R)-2-hydroxiindan-1-yl]valeramidsulfat
metyl 4-(4-fluorfenyl)-6-isopropyl-2-(N-metylmetansulfonamido)pyrimi
din-5-karboxylat
(2R)-1-[4-((1aR,10bS)-1,1-difluor-1,1a,6,10b-tetrahydrodibenso[a,e]cyklo
propa[c][7]annulen-6-yl)piperazin-1-yl]-3-[(kinolin-5-yl)oxi]propan-2-oltri
hydroklorid
N-(2-amino-4,6-dikloropyrimidin-5-yl)formamid
[(1S,4R)-4-(2-amino-6-kloro-9H-purin-9-yl)cyklopent-2-enyl]metanolhyd
roklorid
7-(bensyloxi)-6-metoxikinazolin-4(3H)-on
6,7-bis(2-metoxietoxi)kinazolin-4(1H)-on
(3-etynylfenyl)[6,7-bis(2-metoxietoxi)kinazolin-4-yl]aminhydroklorid
fenyl-{4-[4-(4-hydroxifenyl)piperazin-1-yl]fenyl}karbamat
3-(6-klor-5-fluorpyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorfenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1yl)butan-2-olhydroklorid
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188416-28-6

4-(1-brometyl)-6-klor-5-fluorpyrimidin

188416-34-4

(2RS,3SR)-2-(2,4-difluorofenyl)-3-(5-fluoropyrimidin-4-yl)-1-(1H-1,2,4triazol-1-yl)butan-2-ol-(1R,4S)-2-oxobornan-10-sulfonsyra(1:1)

192725-50-1

(2S)-3-metyl-2-(2-oxohexahydropyrimidin-1-yl)smörsyra

192726-06-0

(2S)-N-[(1S,3S,4S)-4-amino-1-bensyl-3-hydroxi-5-fenylpentyl]-3-metyl-2(2-oxotetrahydropyrimidin-1(2H)-yl)butanamid-5-oxopyrrolidine-2-karbox
ylsyra (1:1) (salt)

202138-50-9

bis[(isopropyloxikarbonyloxi)metyl-[(R)-2-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-me
tyletoxi]metylfosfonat-fumarsyra(1:1)

214287-88-4

(4S)-6-klor-4-(2-cyklopropyletynyl)-4-(trifluormetyl)-3,4-dihydrokinazolin2(1H)-on

214287-99-7

(4S)-6-klor-4-((E)-2-cyklopropylvinyl)-4-(trifluormetyl)-3,4-dihydrokina
zolin-2(1H)-on

225916-82-5

8-klor-5-((4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-dokosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoyl)11-(4-metylpiperazin-1-yl)-5H-dibenso[b,e][1,4]diazepin

231278-20-9

N-{3-klor-4-[(3-fluorbensyl)oxi]fenyl}-6-iodokinazolin-4-amin

247565-04-4

(4S)-6-klor-4-(cyklopropyletynyl)-3-((R)-1-fenyletyl)-4-(trifluormetyl)-3,4dihydrokinazolin-2(1H)-on

345217-02-9

1-[(1S,2S)-2-(bensyloxi)-1-etylpropyl]-N-{4-[4-(4-hydroxifenyl)piperazin1-yl]fenyl}hydrazin-1-karboxamid

356058-42-9

{2-[(4-fluorobensyl)sulfanyl]-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-cyklopenta[d]
pyrimidin-1-yl}ättiksyra

444731-74-2

N-(2-kloropyrimidin-4-yl)-2,3-dimetyl-2H-indazol-6-amin

451487-18-6

2-[(4-fluorobensyl)sulfanyl]-1,5,6,7-tetrahydro-4H-cyklopenta[d]pyrimidin4-on

518048-03-8

2-(1-amino-1-metyletyl)-N-(4-fluorbensyl)-5-hydroxi-1-metyl-6-oxo-1,6dihydropyrimidin-4-karboxamid

540737-29-9

3-{(3R,4R)-4-metyl-3-[metyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino]pipe
ridin-1-yl}-3-oxopropannitril-2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylat

599179-03-0

1-(4,6-dimetylpyrimidin-5-karbonyl)-4-((3S)-4-{(1R)-2-metoxi-1-[4-(triflu
ormetyl)fenyl]etyl}-3-metylpiperazin-1-yl)-4-metylpiperidinmaleat (1:1)

612494-10-7

1-{(1R)-2-metoxi-1-[4-(trifluormetyl)fenyl]etyl}-2-metylpiperazin-D-tarta
rat (1:1)

612543-01-8

1-(4,6-dimetylpyrimidin-5-karbonyl)piperidin-4-on

649761-23-9

(1S,2S,3S,5S)-5-[2-amino-6-(bensyloxi)-9H-purin-9-yl]-2-[(bensyloxi)me
tyl]-3-[dimetyl(fenyl)silyl]-1-(hydroximetyl)cyklopentan-1-ol

649761-24-0

2-amino-9-{(1S,3R,4S)-3-[(bensyloxi)metyl]-4-[dimetyl(fenyl)silyl]-2-me
tylidencyklopentyl}-9H-purin-6(1H)-on

654671-77-9

(2R)-4-oxo-4-[3-(trifluormetyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazol[4,3-a]pyra
zin-7-yl]-1-(2,4,5-trifluorfenyl)butan-2-aminfosfat (1:1)-hydrat

722543-31-9

2-{etyl[3-({4-[(5-{2-[(3-fluorofenyl)amino]-2-oxoetyl}-1H-pyrazol-3yl)amino]kinazolin-7-yl}oxi)propyl]amino}etyl-divätefosfat

865758-96-9

2-[(6-kloro-3-metyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)metyl]benso
nitril

869490-23-3

(3,3-difluoropyrrolidin-1-yl){(2S,4S)-4-[4-(pyrimidin-2-yl)piperazin-1-yl]
pyrrolidin-2-yl}metanon

934815-71-1

2-[3-(6-{[2-(2,4-diklorofenyl)etyl]amino}-2-metoxipyrimidin-4-yl)fenyl]-2metylpropansyrafosfat

941678-49-5

(3R)-3-cyklopentyl-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1yl]propannitril

941685-27-4

4-(1H-pyrazol-4-yl)-7-{[2-(trimetylsilyl)etoxi]metyl}-7H-pyrrolo[2,3-d]py
rimidin

941685-39-8

3-cyklopentyl-3-[4-(7-{[2-(trimetylsilyl)etoxi]metyl}-7H-pyrrolo[2,3-d]py
rimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]propannitril
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941685-40-1

(3R)-3-cyklopentyl-3-[4-(7-{[2-(trimetylsilyl)etoxi]metyl}-7H-pyrrolo[2,3d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]propannitril

941685-41-2

(3S)-3-cyklopentyl-3-[4-(7-{[2-(trimetylsilyl)etoxi]metyl}-7H-pyrrolo[2,3d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]propannitril

957187-34-7

[(8R)-8-(3,5-difluorofenyl)-10-oxo-6,9-diazaspiro[4.5]dec-9-yl]ättiksyra

1032066-96-8

2-amino-9-{(1S,3R,4S)-3-[(bensyloxi)metyl]-4-[dimetyl(fenyl)silyl]-2-me
tylidencyklopentyl}-1,9-dihydro-6H-purin-6-on metansulfonat (2:1)

1068967-96-3

N-(5-fluoro-3-metyl-1H-indol-1-yl)-4-metyl-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-5karboxamid

1137917-12-4

3-{[6-(etylsulfonyl)pyridin-3-yl]oxi}-5-{[(2S)-1-hydroxipropan-2-yl]oxi}
bensoesyra-1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktan (2:1)

1401419-78-0

2,3-dihydroxi-2,3-bis(fenylkarbonyl)butandisyra—etyl-[(8R)-8-(3,5-difluo
rofenyl)-10-oxo-6,9-diazaspiro[4.5]dec-9-yl]acetat (1:1)

1401420-08-3

5-(bensylamino)-2-(3-metoxifenyl)-7-(4-metylpiperazin-1-yl)[1,2,4]triazo
lo[1,5-a]kinolin-4-karbonitril—(2E)-but-2-endioat (2:1) hydrat

2933 69 80

58909-39-0

2933 79 00

4876-10-2

4-(bromometyl)kinolin-2(1H)-on

tetrahydro-2-metyl-3-tioxo-1,2,4-triazin-5,6-dion

5006-66-6

6-hydroxinikotinsyra

5057-12-5

4,6,7,8-tetrahydrokinolin-2,5(1H,3H)-dion

5162-90-3

3-(2-oxo-1,2-dihydrokinolin-4-yl)alanin

5342-23-4

6-metoxi-4-metylkinolin-2(1H)-on

15362-40-0

1-(2,6-diklorofenyl)indolin-2-on

17630-75-0

5-kloroindolin-2-on

20096-03-1

3,3-dietyl-5-(hydroximetyl)pyridin-2,4(1H,3H)-dion

22246-18-0

7-hydroxi-3,4-dihydrokinolin-2(1H)-on

43200-81-3

6-(5-klorpyridin-2-yl)-7-hydroxi-6,7-dihydro-5H-pyrrol[3,4-b]pyrazin-5-on

49805-30-3

(±)-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-on

54197-66-9

6-hydroxi-3,4-dihydrokinolin-2(1H)-on

56341-37-8

6-kloroindol-2(3H)-on

61516-73-2

etyl-2-oxopyrrolidin-2-ylacetat

71107-19-2

2-oxo-5-vinylpyrrolidin-3-karboxamid

75363-99-4

p-nitrobensyl-(2R,5R,6S)-6-[(R)-1-hydroxietyl]-3,7-dioxo-1-azabi
cyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylat

76855-69-1

(3R,4R)-4-acetoxi-3-[(R)-1-(tert-butyldimetylsilyloxi)etyl]azetidin-2-on

79200-56-9

(1R,4S)-2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-on

80082-62-8

tetrabutylammonium (2S,3S)-3-{[(bensyloxi)karbonyl]amino}-2-metyl-4oxoazetidin-1-sulfonat

80082-65-1

(2S,3S)-3-amino-2-metyl-4-oxoazetidin-1-sulfonsyra

90776-59-3

4-nitrobensyl-(4R,5R,6S)-3-(difenoxifosforyloxi)-6-[(R)-1-hydroxietyl]-4metyl-7-oxo-1-azabicyklo[3.2.0]hept-2-en-2-karboxylat

103335-41-7

metyl-3-oxo-4-aza-5-alfa-androst-1-en-17-beta-karboxylat

103335-54-2

3-oxo-4-azaandrost-5-en-17-beta-karboxylsyra

103335-55-3

3-oxo-4-aza-5-alfa-androstan-17-beta-karboxylsyra

105318-28-3

((2S,3S)-2-{(1R)-2-[(4-klorfenyl)sulfanyl]-1-metyl-2-oxoetyl}-3-((1R)-1hydroxietyl)-4-oxoazetidin-1-yl)ättiksyra

118289-55-7

6-kloro-5-(2-kloroetyl)indol-2(3H)-on

122852-75-9

5-metyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-on

132127-34-5

(3R,4S)-4-fenyl-3-hydroxiazetidin-2-on

133066-59-8

(3R,4S)-2-oxo-4-fenylazetidin-3-yl-acetat

135297-22-2

(3S,4R)-3-[(R)-1-(tert-butyldimetylsilyloxi)etyl]-4-[(1R,3S)-3-metoxi-2-ox
ocyklohexyl]azetidin-2-on

139122-76-2

4-(2-fenyl-2-metylhydrazino)-5,6-dihydro-2-pyridon
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141316-45-2
141646-08-4
148776-18-5
149107-92-6
159593-17-6
162142-14-5
175873-08-2
175873-10-6
198213-15-9
205881-86-3
244080-24-8
283173-50-2
303752-13-8
341031-54-7
425663-71-4
503614-91-3
536759-91-8
536760-29-9
586379-61-5
586414-48-4
813452-14-1
2933 99 80

0-00-0
58-00-4
256-96-2
494-19-9
1458-18-0
2380-94-1
2886-65-9
3641-08-5
4928-87-4
4928-88-5
5424-01-1
5521-55-1
6548-09-0
6969-71-7
7250-67-1
13183-79-4
13485-59-1
14907-27-8
16298-03-6
19686-05-6
21688-11-9

kalium-1-(1-hydroxietyl)-5-metoxi-2-oxo-1,2,5,6,7,8,8a,8b-oktahydroaze
to[2,1-a]isoindol-4-karboxylat
1-{[(cyklohexyloxi)karbonyl]oxi}etyl-1-(1-hydroxietyl)-5-metoxi-2-oxo1,2,5,6,7,8,8a,8b-oktahydroazeto[2,1-a]isoindol-4-karboxylat
(2-oxo-1-fenylpyrrolidin-3-yl)trifenylfosfonbromid
1-bensoyl-3-(1-metoxi-1-metyletoxi)-4-fenylazetidin-2-on
4-tert-butylbensyl-2-{(2R,3S)-3-[(R)-1-(tert-butyldimetylsilyloxi)etyl]-2[(1R,3S)-3-metoxi-2-oxocyklohexyl]–4-oxoazetidin-1-yl}-2-oxoacetat
1-cyklopentyl-3-etyl-1,4,5,6-tetrahydro-7H-pyrazol[3,4-c]pyridin-7-on
4-[(S)-3-amino-2-oxopyrrolidin-1-yl)bensonitrilhydroklorid
etyl-3-(3-{(S)-1-[4-(N′2-hydroxiamidino)fenyl]-2-oxopyrrolidin-3-yl}urei
do)propionat
natrium 3-(metoxikarbonyl)-2-oxo-1,2,5,6-tetrahydropyridin-4-olat
6-fluor-9-metyl-2-fenyl-4-(pyrrolidine-1-karbonyl)-9H-pyrido[3,4-b]indol1(2H)-on
1-etyl-9-metoxi-2,6,7,12-tetrahydroindol[2,3-a]kinolizin-4(3H)-on
8-fluor-2-{4-[(metylamino)metyl]fenyl}-1,3,4,5-tetrahydro-6H-azepi
no[5,4,3-cd]indol-6-on
1-cyklopentyl-3-etyl-6-(4-metoxibensyl)-1,4,5,6-tetrahydro-7H-pyrazo
lo[3,4-c]pyridin-7-on-4-metylbensen-1-sulfonat
N-[2-(dietylamino)etyl]-5-[(Z)-(5-fluor-2-oxo-1,2-dihydro-3H-indol-3-yli
den)metyl]-2,4-dimetylpyrrole-3-karboxamid-L-malat (1:1)
(1S)-1-amino-3-metyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-3-bensazepin-2-on-hydroklo
rid
etyl-1-(4-metoxifenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)fenyl]-4,5,6,7-tetra
hydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-karboxylat
etyl-1-(4-metoxifenyl)-6-(4-nitrofenyl)-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyra
zolo[3,4-c]pyridin-3-karboxylat
3-kloro-1-(4-nitrofenyl)-5,6-dihydropyridin-2(1H)-on
metyl-3-(4-hydroxi-6-metyl-2-oxopyridin-1(2H)-yl)-4-metylbensoat
(-)-3-{3-bromo-4-[(2,4-difluorobensyl)oxi]-6-metyl-2-oxopyridin-1(2H)yl}-N,4-dimetylbensamid
(4S)-1-[(2S,3S,11bS)-2-amino-9,10-dimetoxi-1,3,4,6,7,11b-hexahydro-2Hpyrido[2,1-a]isokinolin-3-yl]-4-(fluorometyl)pyrrolidin-2-on-dihydroklorid
(6-etyl-4,5-dioxohexahydropyridazin-3-karboxamido)(4-hydroxifenyl)ättik
syra
(6aR)-6-metyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4H-dibenso[de,g]kinolin-10,11-diol eller
apomorfin
5H-dibenso[b,f]azepin
10,11-dihydro-5H-dibenso[b,f]azepin
metyl-3-amino-5,6-dikloropyrazin-2-karboxylat
4-hydroxiindol
5-(2-fluorofenyl)-7-kloro-1H-1,4-bensodiazepin-2(3H)-on
1H-1,2,4-triazol-3-karboxamid
1H-1,2,4-triazol-3-karboxylsyra
metyl-1H-1,2,4-triazol-3-karboxylat
3-aminopyrazin-2-karboxylsyra
5-metylpyrazin-2-karboxylsyra
5-bromtryptofan
1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-on
N-(2-kloroetyl)pyrrolidinhydroklorid
1-metyltetrazol-5-tiol
L-alanyl-L-prolin
metyl D-tryptofanathydroklorid
metyl 3-aminopyrazin-2-karboxylat
2,8-dimetyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indol
N2-[(bensyloxi)karbonyl]-L-glutaminyl-L-asparaginyl-S-bensyl-L-cystei
nyl-L-prolyl-L-leucylglycinamid
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21732-17-2
22162-51-2
26116-12-1
27387-31-1
31251-41-9
31560-19-7
31560-20-0
32065-66-0
35681-40-4
36916-19-5
37052-78-1
38150-27-5
39968-33-7
41340-36-7
51077-14-6
51856-79-2
52099-72-6
52602-39-8
54196-61-1
54196-62-2
55321-99-8
55408-10-1
59032-27-8
59467-63-9
59467-64-0
59467-69-5
59468-44-9
59469-29-3
59469-63-5
61607-68-9
64137-52-6
64838-55-7
65632-62-4
66242-82-8
66635-71-0
69048-98-2
70890-50-5
71056-57-0
71208-55-4
73963-42-5
75302-98-6
80076-47-7
80875-98-5
83783-69-1
84946-20-3
85440-79-5
86386-73-4
86386-75-6

1H-tetrazol-1-ylättiksyra
1-(2-nitrobensyl)-1H-pyrrol-2-karbaldehyd
1-etylpyrrolidin-2-ylmetylamin
1,2,3,4-tetrahydro-9-metylkarbazol-4-on
8-kloro-5,6-dihydro-11H-benso[5,6]cyklohepta[1,2-b]pyridin-11-on
trans-1-bensoyl-4-hydroxiprolin
metyl trans-1-bensoyl-4-hydroxiprolinat
2-(dimetoximetyl)kinoxalin-1,4-dioxide
1-(propan-2-yl)-1,3-dihydro-2H-bensimidazol-2-on
5-kloro-2-(3-metyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)bensofenon
5-metoxibensimidazol-2-tiol
2-[3-(hydroximetyl)-5-metyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-5-klorobensofenon
3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridin-3-ol
2-(7-etyl-1H-indol-3-yl)etanol
(2S)-1-(tert-butoxikarbonyl)azetidin-2-karboxylsyra
metyl-1-metylpyrrol-2-ylacetat
1-isopropenyl-1H-bensimidazol-2(3H)-on
9H-karbazol-4-ol
2',5-dikloro-2-(3-metyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)bensofenon
2-[3-(hydroximetyl)-5-metyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-2',5-diklorobensofenon
3-oxo-3,4-dihydropyrazin-2-karboxamid
etyltetrazol-5-karboxylat
natrium-1,2,3-triazol-5-tiolat
5-(2-fluorofenyl)-7-kloro-2-(nitrometylen)-2,3-dihydro-1H-1,4-bensodiaze
pin
[5-(2-fluorofenyl)-7-kloro-2,3-dihydro-1H-1,4-bensodiazepin2-yl]metyla
min
6-(2-fluorofenyl)-8-kloro-1-metyl-3a,4-dihydro-3H-imidazo[1,5-a][1,4]ben
sodiazepin
6-(2-fluorofenyl)-8-kloro-1-metyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]bensodiazepin-3karboxylsyra
[5-(2-fluorofenyl)-7-kloro-2,3-dihydro-1H-1,4-bensodiazepin2-ylmetyl]am
moniumbis(maleat)
5-(2-fluorofenyl)-7-kloro-3-metyl-2-(nitrometylen)-2,3-dihydro-1H-1,4bensodiazepin-4-oxid
1-[2-(dimetylamino)etyl]-4,5-dihydro-1H-tetrazol-5-tion
[3-(1H-bensimidazol2-yl)propyl]metylamin
1-[(S)-3-(acetyltio)-2-metylpropionyl]-L-prolin
(S)-1-(bensyloxikarbonyl)hexahydropyridazin-3-karboxylsyra
dinatrium-2,5-dihydro-5-tiooxo-1H-tetrazol-1-ylmetansulfonat
isopropyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolisin-1-karboxylat
1-etyl-1,2-dihydro-5H-tetrazol-5-on
3-amino-5-fenyl-7-metyl-1H-1,4-bensodiazepin-2(3H)-on
etyl 1-metyl-5-nitroindol-2-karboxylat
dietyl-(6-kloro-9H-karbazol-2-yl)metylmalonat
5-(4-klorobutyl)-1-cyklohexyl-1H-tetrazol
2-tert-butoxi-2-oxoetyl [1-(4-klorbensoyl)-5-metoxi-2-metylindol-3-yl]ace
tat
8,9-difluoro-5-metyl-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]kinolin-2karboxylsyra
(2S,3aS,7aS)-oktahydro-1H-indol-2-karboxylsyra
4-fluorobensyl-1H-bensimidazol-2-ylamin
2-klor-1-(4-fluorbensyl)bensimidazol
2-metyl-1-nitrosoindolin
flukonazol (INN) (2-(2,4-difluorofenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pro
pan-2-ol)
2,4′-difluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetofenonhydroklorid
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86404-63-9
87269-87-2
90657-55-9
92992-17-1
95885-13-5
96034-57-0
96107-94-7
96314-26-0
99724-19-3
100361-18-0
100491-29-0
103201-78-1
103300-89-6
103300-91-0
103831-11-4
105152-95-2
105641-23-4
106928-72-7
112193-77-8
113963-68-1
114873-37-9
119192-10-8
120807-02-5
120851-71-0
122536-48-5
122536-66-7
122536-91-8

122665-86-5
124750-53-4
127105-49-1
130404-91-0

131707-24-9
132026-12-1
134575-17-0
137733-33-6
139481-44-0
139592-99-7
141113-41-9
143322-57-0
143722-25-2
143824-78-6
145641-35-6

1-(2,4-difluorfenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)etan-1-on
bensyl-(2S,3aS,6aS)-oktahydrocyklopenta[b]pyrrol-2-karboxylat-hydroklo
rid
trans-4-cyklohexyl-2-prolinhydroklorid
1-(metoxikarbonyl)-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-7-karboxylsyra
5-etyl-4-(2-fenoxyetyl)-4H-1,2,4-triazol-3(2H)-on
trans-4-hydroxi-1-(4-nitrobensyloxikarbonyl)-L-prolin
etyl-1H-tetrazol-5-karboxylatnatriumsalt
(4S)-4-fenyl-L-prolin
tert-butyl [(RS)-pyrrolidin-3-yl]karbamat
1-cyklopropyl-6-fluoro-7-kloro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naftyridin-3-karbox
ylsyra
(etyl)-7-kloro-1-(2,4-difluorofenyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxonaftyridin-3karboxylat
4-cyklohexylprolin
N′6-trifluoroacetyl-L-lysyl-L-prolin
1-{N′2-[(S)-1-etoxikarbonyl-3-fenylpropyl]-N′6-trifluoroacetyllysyl}prolin
pyrrolidin-3-ylamindihydroklorid
etyl-7-(3-aminopyrrolidin-1-yl)-1-(2,4-difluorofenyl)-6-fluoro-4-oxo-1,4-di
hydro-1,8-naftyridin-3-karboxylat
N′6-trifluoroacetyl-L-lysyl-L-prolin-p-toluensulfonat
tert-butyl-(1S,9S)-9-ftalimido-6,10-dioxooktahydropyridazo[1,2-a][1,2]di
azepin-1-karboxylat
1,4,7,10-tetraazoniacyklododekanbis(sulfat)
3,4-di(indol-3-yl)-1-metylpyrrol-2,5-dion
1,4,7,10-tetraazacyklododekan-1,4,7-triyltriättiksyra
4-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)metyl]anilin
(4S)-N-bensoyl-4-(mesyloxi)-L-prolin
trans-1-bensoyl-4-fenyl-L-prolin
3-[(S)-3-(L-alanylamino)pyrrolidin-1-yl]-1-cyklopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4dihydro-1,8-naftyridin-3-karboxylsyrahydroklorid
tert-butyl-{(S)-1-metyl-2-oxo-2-[(S)-pyrrolidin-3-ylamino]etyl}karbamat
7-{(S)-3-[(S)-2-(tert-butoxikarbonylamino)-1-oxopropylamino]pyrrolidin1-yl}-1-cyklopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naftyridin-3-karbox
ylsyra
etyl-[3-(cyanometyl)-4-oxo-3,4-dihydroftalazin-1-yl]acetat
5-(4′-metylbifenyl-2-yl)-1-trityl-1H-tetrazol
metyl-(S)-2-amino-4-(1H-tetrazol-5-yl)butyrat
N-[(R)-2-({(R)-2-[(2-adamantyloxikarbonyl)amino]-3-(1H-indol-3-yl)-2metyl-1-oxopropyl}amino)-1-fenyletyl]succinamidsyra-1-deoxi-1-metyla
mino-D-glucitol (1:1)
etyl-6-bromo-5-hydroxi-1-metyl-2-[(fenylsulfanyl)metyl]-1H-indol-3-kar
boxylat
4-(2-metyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-1-yl)bensoesyra
tert-butyl-meso-3-azabicyklo[3.1.0]hex-6-ylkarbamat
N′,N′-dietyl-N-(6-fenyl-5-propylpyridazin-3-yl)-2-metylpropan-1,2-diaminfumarsyra (2:3)
metyl-1-[(2′-cyanobifenyl-4-yl)metyl]-2-etoxi-1H-bensimidazol-7-karbox
ylat
(Z)-1-[3-(4-cyklohexyl-3-klorofenyl)prop-2-enyl]hexahydro-1H-azepinhyd
roklorid
(R)-2-(2,4-difluorofenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-1,2-diol
5-bromo-3-[(R)-1-metylpyrrolidin-2-ylmetyl]indol
2-(2-trityl-2H-tetrazol-5-yl)fenylboronsyra
N1-(tert-butoxikarbonyl)-N-[(9H-fluoren-9-ylmetoxi)karbonyl]-L-tryptofan
bensyl-(2S,3aR,7aS)-oktahydro-1H-indol-2-karboxylat-hydroklorid
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149365-59-3
149365-62-8
149715-95-7
151860-16-1
152628-02-9
152628-03-0
153139-56-1
153435-96-2
155322-92-2
160194-26-3
160194-39-8
163457-23-6
166170-15-6
170142-29-7
171964-73-1
172733-42-5
176161-55-0
177932-89-7
178619-89-1
179528-39-3
180637-89-2
180915-94-0
180915-95-1
181827-47-4
182073-77-4
185453-89-8
188113-71-5
188978-02-1
190791-29-8
193077-87-1
193274-37-2
194602-25-0
194602-27-2
197143-35-4
204255-02-7
210288-67-8
210558-66-0
219909-83-8
221030-56-4
221148-46-5

dibensyl 5,5′-[(3,4-dietylpyrrol-2,5-diyl)bis(metylen)]bis[4-(3-metoxi-3-ox
opropyl)-3-metylpyrrol-2-karboxylat]
5,5′-[(3,4-dietylpyrrol-2,5-diyl)bis(metylen)]bis[4-(3-hydroxipropyl)-3-me
tylpyrrol-2-karbaldehyd]
(E)-(+)-2-(2,4-difluorofenyl)-1-{3-[4-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxi)styryl]1H-1,2,4-triazol-1-yl}-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
meso-3-bensyl-6-nitro-3-azabicyklo[3.1.0]hexan
1,4′-dimetyl-2′-propyl-1H,1′H-2,6′-bibensimidazol
4-metyl-2-propylbensimidazol-6-karboxylsyra
3-dimetylaminometyl-1,2,3,4-tetrahydro-9-metylkarbazol-4-on
etyl-3-formyl-4,6-dikloroindol-2-karboxylat
(3R)-3-[(S)-1-(metylamino)etyl]pyrrolidin
2-jodo-4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)anilin
2-{5-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)metyl]indol-3-yl}etan-1-ol
3,3-difluoropyrrolidin-hydroklorid
1-(tert-butoxikarbonyl)-2-metyl-D-prolin
7-kloro-2-(4-metoxi-2-metylfenyl)-2,3-dihydro-5H-pyridazino[4,5-b]kino
lin-1,4,10-trion, natriumsalt
[N-(4-metoxibensoyl)-L-valyl]-N-[(1S)-3,3,3-trifluor-1-isopropyl-2-oxopro
pyl]-L-prolinamid
natrium [(1-bensyl-2-etyl-3-oxamoylindol-4-yl)oxi]acetat
(5,6-dikloro-1H-bensimidazo2-yl)isopropylamin
(4R,5S,6S,7R)-4,7-dibensyl-1,3-bis(3-aminobensyl)-5,6-dihydroxihexahyd
ro-2H-1,3-diazepin-2-ondimethansulfonat
6,7-dikloro-2,3-dimetoxikinoxalin-5-ylamin
N-(bifenyl-2-yl)-4-[(2-metyl-4,5-dihydro-1H-imidazo[4,5-d][1]bensazepin6-yl)karbonyl]bensamid
3-[((2R)-1-metylpyrrolidin-2-yl)metyl]-5-[(E)-2-(fenylsulfonyl)vinyl]indol
1-{2-[4-(6-metoxi-3,4-dihydro-1-naftyl)fenoxi]etyl}pyrrolidin
1-{2-[4-(2-brom-6-metoxi-3,4-dihydro-1-naftyl)fenoxi]etyl}pyrrolidin
[N-(metoxikarbonyl)-L-valyl]-L-prolin
N′-[N-metoxikarbonyl-L-valyl]-N-[(S)-3,3,3-trifluoro-1-isopropyl-2-ox
opropyl]-L-prolinamid
7-etyl-3-[2-(trimetylsilyloxi)etyl]indol
1-acetyl-3-[((2R)-1-metylpyrrolidin-2-yl)metyl]-5-[(E)-2-(fenylsulfonyl)vi
nyl]indol
(4R,5S,6S,7R)-1-[(3-amino-1H-indazol-5-yl)metyl]-4,7-dibensyl-3-butyl5,6-dihydroxihexahydro-2H-1,3-diazepin-2-on
(5R,6S)-6-fenyl-5-[4-(2-pyrrolidinoetoxi)fenyl]-5,6,7,8-tetrahydro-2-naftol(-)-vinsyra (1:1)
[(2S)-7-(2-metoxi-2-oxoetyl)-4-metyl-3-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-ben
sodiazepin-2-yl]ättiksyra
3a-bensyl-2-metyl-2,3a,4,5,6,7-hexahydro-3H-pyrazolo[4,3-c]pyridin-3-on
L-tartrat
dibensyl-1-(2,4-difluorofenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1-(1H-1,2,4-triazol1-ylmetyl)etylfosfat
difenyl[(S)-pyrrolidin-3-yl]acetonitrilhydrobromid
(3Z)-4-(aminometyl)pyrrolidin-3-on-O-metyloxim-dihydroklorid
etyl (1R,5R,6R)-5-(1-etylpropoxi)-7-azabicyklo[4.1.0]hept-3-en-3-karbox
ylat
[(2S)-7-iodo-4-metyl-3-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1,4-bensodiazepin-2-yl]
ättiksyra
(1R,2S)-1-fenyl-2-pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol-hydroklorid
3-((4S)-4-sulfanyl-L-prolinamido)bensoesyra-hydroklorid
2-(4-fluorfenyl)-4-(3-hydroxi-3-metylbutoxi)-5-(4-mesylfenyl)pyridazin3(2H)-on
2-(4-etoxifenyl)-3-(4-mesylfenyl)pyrazolo[1,5-b]pyridazin
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227025-33-4

1-bensyl-4H-imidazo[4,5,1-ij]kinolin-2(1H)-on

235106-62-4

2,2′-[(4-hydroxifenyl)metylen]bis(4-{(E)-[(5-metyl-1H-tetrazol-1-yl)imi
no]metyl}fenol)

239463-85-5

3-{5-[(2R)-2-aminopropyl]-7-cyano-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl}propylben
soat-(2R,3R)-2,3-dihydroxibutandioat

244191-95-5

α-L-aspartyl-N6-(tert-butoxikarbonyl)-L-lysyl-N1-(tert-butoxikarbonyl)-Ltryptofyl-L-alanyl-O-tert-butyl-L-seryl-L-leucyl-N1-(tert-butoxikarbonyl)L-tryptofyl-N-trityl-L-asparaginyl-N1-(tert-butoxikarbonyl)-L-tryptofyl-Lfenylalaninamid, tert-butylester

244191-96-6

N-[(9H-fluoren-9-ylmetoxi)karbonyl]-α-L-aspartyl-N6-(tert-butoxikarbo
nyl)-L-lysyl-N1-(tert-butoxikarbonyl)-L-tryptofyl-L-alanyl-O-tert-butyl-Lseryl-L-leucyl-N1-(tert-butoxikarbonyl)-L-tryptofyl-N-trityl-L-asparaginylN1-(tert-butoxikarbonyl)-L-tryptofan, 1-tert-butylester

244244-29-9

N-[(9H-fluoren-9-ylmetoxi)karbonyl]-α-L-glutamyl-N6-(tert-butoxikarbo
nyl)-L-lysyl-N-trityl-L-asparaginyl-α-L-glutamyl-N-trityl-L-glutaminyl-αL-glutamyl-L-leucyl-L-leucyl-α-L-glutamyl-L-leucyl-α-L-aspartyl-N6-(tertbutoxikarbonyl)-L-lysyl-N1-(tert-butoxikarbonyl)-L-tryptofyl-L-alanyl-Otert-butyl-L-seryl-L-leucyl-N1-(tert-butoxikarbonyl)-L-tryptofyl-N-trityl-Lasparaginyl-N1-(tert-butoxikarbonyl)-L-tryptofyl-L-fenylalaninamid, pentatert-butylester

244244-31-3

α-L-glutamyl-N6-(tert-butoxikarbonyl)-L-lysyl-N-trityl-L-asparaginyl-α-Lglutamyl-N-trityl-L-glutaminyl-α-L-glutamyl-L-leucyl-L-leucyl-α-L-gluta
myl-L-leucyl-α-L-aspartyl-N6-(tert-butoxikarbonyl)-L-lysyl-N1-(tert-butoxi
karbonyl)-L-tryptofyl-L-alanyl-O-tert-butyl-L-seryl-L-leucyl-N1-(tert-bu
toxikarbonyl)-L-tryptofyl-N-trityl-L-asparaginyl-N1-(tert-butoxikarbonyl)L-tryptofyl-L-fenylalaninamid, penta-tert-butylestermonohydroklorid

251579-55-2

(N-acetyl-N-metylglykyl)glykylvalyl-D-alloisoleucyltreonylnorvalylisoleu
cylarginyl(N-etylprolinamid)monoacetat (salt)

252742-72-6

5-(klormetyl)-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-on

259793-88-9

6-bromo-3-oxo-3,4-dihydropyrazin-2-karboxamid

261953-36-0

6-jod-1H-indazol

269731-84-2

(5R,6R)-1-bensyl-5-hydroxi-6-(metylamino)-5,6-dihydro-4H-imida
zo[4,5,1-ij]kinolin-2(1H)-on

272107-22-9

3,10-dibrom-8-klor-5,6-dihydro-11H-benso[5,6]cyklohepta[1,2-b]pyridin

288385-88-6

4-fluoro-2-metyl-1H-indol-5-ol

346412-97-3

1-aminopyridaziniumhexafluorfosfat(1-)

361440-67-7

tert-butyl-(1S,3S,5S)-3-karbamoyl-2-azabicyklo[3.1.0]hexan-2-karboxylat

442526-89-8

isoleucylarginyl(N-etylprolinamid)dihydroklorid

444731-72-0

2,3-dimetyl-2H-indazol-6-amin

481659-93-2

etyl 1-metyl-5-[4′-(trifluormetyl)bifenyl-2-karboxamido]indol-2-karboxylat

481659-96-5

kalium 1-metyl-5-[4′-(trifluormetyl)bifenyl-2-karboxamido]indol-2-karbox
ylat

503293-47-8

5-(2-kloro-6-fluorofenyl)-2H-tetrazol

557101-39-0

etyl-2-amino-9,10-dimetoxi-1,6,7,11b-tetrahydro-4H-pyrido[2,1-a]isokino
lin-3-karboxylat

606143-52-6

5-[(4-bromo-2-klorofenyl)amino]-4-fluoro-N-(2-hydroxietoxi)-1-metyl-1Hbensimidazol-6-karboxamid

631916-97-7

(2S)-N-{4-[(Z)-amino(metoxiimino)metyl]bensyl}-1-{(2R)-2-[3-kloro-5(difluorometoxi)fenyl]-2-hydroxietanoyl}azetidin-2-karboxamid-bensensul
fonsyra (1:1)

649735-46-6

(2R)-1-({4-[(4-fluoro-2-metyl-1H-indol-5-yl)oxi]-5-metylpyrrolo[2,1f][1,2,4]triazin-6-yl}oxi)propan-2-ol

709031-38-9

tert-butyl-(2S)-2-karbamoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-karboxylat
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709031-43-6

tert-butyl-[(1S)-2-[(1S,3S,5S)-3-cyano-2-azabicyklo[3.1.0]hex-2-yl]-1-(3hydroxitricyklo[3.3.1.1(3,7)]dec-1-yl)-2-oxoetyl]karbamat

709031-45-8

(1S,3S,5S)-2-azabicyklo[3.1.0]hexan-3-karboxamid-metansulfonat

796967-16-3

1-[4-(3-amino-1H-indazol-4-yl)fenyl]-3-(2-fluoro-5-metylfenyl)urea

872206-47-8

5-metyl-4-oxo-1,4-dihydropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-6-yl-2,2-dimetylpro
panoat

912444-00-9

2-[(2R)-2-metylpyrrolidin-2-yl]-1H-bensimidazol-4-karboxamid

912445-36-4

2-[(2S)-2-metylpyrrolidin-2-yl]-1H-bensimidazol-4-karboxamid-dihydrok
lorid

942436-93-3

4-amino-8-(2,5-dimetoxifenyl)-N-propylcinnolin-3-karboxamid

942437-37-8

4-amino-8-(2-fluoro-6-metoxifenyl)-N-propylcinnolin-3-karboxamid

948846-40-0

(2S,3S)-2,3-bis[(fenylkarbonyl)oxi]butandisyra-etyl-(3aR,6aR)-hexahydro
pyrrolo[3,4-b]pyrrol-5(1H)-karboxylat (1:1)

952490-01-6

4-[(4-fluoro-2-metyl-1H-indol-5-yl)oxi]-5-metylpyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin6-yl-2,2-dimetylpropanoat

1000164-36-2

(5S,8S,11S,14S,17S,20S,23S,26S,29S,32S,35S,38S )-5-(3-amino-3-oxopro
pyl)-20-bensyl-23-[(2S)-butan-2-yl]-14,38-bis{4-[(tert-butoxikarbonyl)ami
no]butyl}-29-{[1-(tert-butoxikarbonyl)-1H-indol-3-yl]metyl}-17-(3-tert-bu
toxi-3-oxopropyl)-1-(1H-fluoren-9-yl)-8,11,26,41,41-pentametyl-32-(2-me
tylpropyl)-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39-tridekaoxo -35-(propan-2yl)-2-oxa-4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40- tridekaazadotetrakontan42-syra

1137606-74-6

6-fluoro-3-oxo-3,4-dihydropyrazin-2-karbonitril-N-cyklohexylcyklohex
anamin (1:1)

1145655-58-8

1-[4-(3-amino-1H-indazol-4-yl)fenyl]-3-(2-fluoro-5-metylfenyl)urea-hyd
roklorid

1246733-24-3

metyl-1-tert-butyl-2-hydroxi-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-karboxylat

1253734-75-6

5-fluoro-1-(3-fluorobensyl)-N-(1H-indol-5-yl)-1H-indol-2-karboxamid

1256462-18-6

1,4,7,10-tetraazacyklododekan-1,4,7-triättiksyrasulfat

556-90-1
2295-31-0

2-imino-1,3-tiazol-4-on
tiazolidin-2,4-dion

29676-71-9

(2-amino-1,3-tiazol-4-yl)ättiksyra

34272-64-5

(4-metyl-2-sulfanyl-1,3-tiazol-5-yl)ättiksyra

38585-74-9

tiazol-5-ylmetanol

64485-82-1

(etyl)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-yl)-2-hydroxiiminoacetat

64485-88-7

etyl-(Z)-2-(2-aminotiazol-4-yl)-2-(metoxiimino)acetat

64486-18-6

(Z)-2-[2-(kloroacetamido)tiazol-4-yl]-2-(metoxiimino)ättiksyra

64987-03-7

etyl-(2-formamido-1,3-tiazol-4-yl)glyoxylat

64987-06-0

(2-formamido-1,3-tiazol-4-yl)glyoxylsyra

65872-41-5

(Z)-2-(2-aminotiazol-4-yl)-2-metoxiiminoättiksyra

65872-43-7

2-(2-formamido-1,3-tiazol-4-yl)-2-metoxiiminoättiksyra

66215-71-2

(Z)-2-metoxiimino-2-[2-(tritylamino)tiazol-4-yl]ättiksyra

66339-00-2

ethyl-2-(hydroxyimino)-2-[2-(tritylamino)thiazol-4-yl]acetathydrochlorid

68672-66-2

(2Z)-{[(1-tert-butoxi-2-metyl-1-oxopropan-2-yl)oxi]imino}[2-(tritylamino)1,3-tiazol-4-yl]etansyra

76823-93-3

1-{4-[(2-cyanoetyl)tiometyl]tiazol-2-yl}guanidin

88023-65-8

kalium 3-[(2-formamido-1,3-tiazol-4-yl)oxoacetamid]-2-metyl-4-oxoaze
tidin-1-sulfonat

88046-01-9

2-guanidinotiazol-4-ylmetylkarbamimidotioatdihydroklorid

102199-36-0

(2E)-2-(2-{[(bensyloxi)karbonyl]amino}-1,3-tiazol-4-yl)-5-[(3-metylbut-2en-1-yl)oxi]-5-oxopent-2-ensyra

105889-80-3

pivaloyloximetyl-7-{(Z)-2-[2-(tert-butoxikarbonylamino)tiazol-4-yl]pent-2enamido}-3-(karbamoyloximetyl)-3-cefem-4-karboxylat

110130-88-6

(2Z)-[(acetyloxi)imino](2-amino-1,3-tiazol-4-yl)etansyra

119154-86-8

(Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-yl)-2-metoxiiminoacetylkloridhydroklorid
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127660-04-2

natrium-(2Z)-(2-amino-1,3-tiazol-4-yl)(hydroxiimino)etanoat

136401-69-9

(Z)-5-{4-[2-(5-etylpyridin-2-yl)etoxi]bensyliden}-1,3-tiazolidin-2,4-dion

139340-56-0

{5-[(Z)-3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxibensylidene]-4-oxo-4,5-dihydrotiazol-2yl}ammoniummetansulfonat

154212-59-6

4-nitrofenyl(tiazol-5-ylmetyl)karbonathydroklorid

154212-61-0

N-[2-isopropyltiazol-4-ylmetyl(metyl)karbamoyl]-L-valin

161798-03-4

etyl 2-(3-formyl-4-isobutoxifenyl)-4-metyltiazol-5-karboxylat

162208-27-7

O-[2-(2-amino-1,3-tiazol-4-yl)-2-((Z)-metoxiimino)acetyl] O, O-dietyl-fos
fortioat

162208-28-8

O-(2-(2-aminotiazol-4-yl)-2-{[1-(tert-butoxikarbonyl)-1-metyletoxi]imi
no}acetyl) O′,O′′-dietylfosfortioat

171485-87-3

2-[4-(2-amino-4-oxo-4,5-dihydrotiazol-5-ylmetyl)fenoxymetyl]-2,5,7,8-tet
rametylkroman-6-ylacetat

174761-17-2

benshydryl-7-{(Z)-2-[2-(tert-butoxikarbonylamino)tiazol-4-yl]-4-(3-metyl
but-2-enyloxikarbonyl)but-2-enamido}-3-cefem-4-karboxylat

179258-52-7

tert-butyl
(7Z)-7-(2-amino-1,3-tiazol-5-yl)-4-etoxi-10,10-dimetyl-6-oxo3,5,9-trioxa-8-aza-4-fosfaundek-7-en-11-oat 4-oxid

180144-61-0

3-{[4-(4-amidinofenyl)tiazol-2-yl][1-(karboxymetyl)-4-piperidyl]amino}
propionsyra

186538-00-1

3-[(2S,3S)-2-hydroxi-3-(3-hydroxi-2-metylbensamido)-4-fenylbutanoyl]5,5-dimetyl-N-(2-metylbensyl)-1,3-tiazolidin-4-karboxamid

189448-35-9

(7R)-7-[(2E)-2-(2-amino-5-klor-1,3-tiazol-4-yl)-2-(hydroxiimino)acetami
do]-3-[(3-{[(2-aminoetyl)sulfanyl]metyl}pyridin-4-yl)sulfanyl]-3,4-dide
hydrocefam-4-karboxylsyra

190841-79-3

etyl-3-({4-[4-(N-etoxikarbonylamidino)fenyl]tiazol-2-yl}[1-(etoxikarbonyl
metyl)-4-piperidyl]amino)propionat

213252-19-8

5-[(2,4-dioxo-1,3-tiazolidin-5-yl)metyl]-2-metoxi-N-[4-(trifluormetyl)ben
syl]bensamid

221671-63-2

kalium (2-{N-[4-(4-klor-2,5-dimetoxifenyl)-5-(2-cyklohexyletyl)-1,3-tia
zol-2-yl]karbamoyl}-5,7-dimetylindolin-1-yl)acetat

224631-15-6

2,5-dioxopyrrolidin-1-yl N-{N-[(2-isopropyl-1,3-tiazol-4-yl)metyl]-N-me
tylkarbamoyl}-L-valinat

291536-35-1

(5Z)-5-(4-fluorobensyliden)-1,3-tiazolidin-2,4-dion

302964-08-5

N-(2-kloro-6-metylfenyl)-2-[(6-kloro-2-metylpyrimidin-4-yl)amino]-1,3tiazol-5-karboxamid

302964-24-5

2-amino-N-(2-kloro-6-metylfenyl)-1,3-tiazol-5-karboxamid

478410-84-3

(4R)-N-allyl-3-[(2S,3S)-2-hydroxi-3-(3-hydroxi-2-metylbensamido)-4-fe
nylbutanoyl]-5,5-dimetyltiazolidin-4-karboxamid

752253-39-7

4-(2-kloro-4-metoxi-5-metylfenyl)-N-[(1S)-2-cyklopropyl-1-(3-fluoro-4metylfenyl)etyl]-5-metyl-N-(prop-2-yn-1-yl)-1,3-tiazol-2-amin

866920-24-3

3-[2-kloro-4-({4-metyl-2-[4-(trifluorometyl)fenyl]-1,3-tiazol-5-yl}me
toxi)fenyl]-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-on

914361-45-8

L-lysin – {[(2R,3R)-3-[4-(4-cyanofenyl)-1,3-tiazol-2-yl]-2-(2,4-difluorofe
nyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-yl]oxi}metyldivätefosfat-etanol
(1:1:1)

80756-85-0

S-(bensotiazol-2-yl)-(Z)-2-(2-aminotiazol-4-yl)-2-metoxiiminotioacetat

87691-88-1

1-(1,2-bensisotiazol-3-yl)piperazinhydroklorid

89604-92-2

tert-butyl-2-{[1-(2-aminotiazol-4-yl)-2-(bensisotiazol-2-yltio)-2-oxoetylide
n]aminooxi}-2-metylpropionat

177785-47-6
2934 30 90

2-klorofentiazin

6631-94-3

2-acetylfentiazin

32338-15-1
2934 99 60

(2S,3S)-3-metyl-2-(3-oxo-2,3-dihydro-1,2-bensisotiazol-2-yl)valeriansyra

92-39-7

957-68-6

fentiazin-2-ylamin
7-aminocefalosporansyra
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50-89-5
58-61-7
63-37-6
98-03-3
551-16-6
940-69-2
1463-10-1
3083-77-0
3158-91-6
4097-22-7
4295-65-2
4462-55-9
4691-65-0
4923-87-9
5271-67-0
6504-57-0
7481-90-5
13062-59-4
13636-02-7
14282-76-9
16883-16-2
17381-54-3
18686-82-3
20893-30-5
21080-92-2
22252-43-3
22720-75-8
24209-38-9
24209-43-6
24683-26-9
24701-69-7
25229-97-4
25629-50-9
25954-21-6
26638-53-9
27255-72-7
28092-62-8
28657-79-6
28783-41-7
29490-19-5
29706-84-1
29707-62-8
30165-96-9
30246-33-4
32231-06-4
36923-17-8
37539-03-0
38313-48-3
39098-97-0
39754-02-4

Namn

tymidin
adenosin
cytidin-5′-(divätefosfat)
tiofene-2-karbaldehyd
6-aminopenicillansyra
DL-5-(1,2-ditiolan-3-yl)valeramid
5-metyluridin
1-(beta-D-arabinofuranosyl)pyrimidin-2,4(1H,3H)-dion
2-klorodibenso[b,f][1,4]oxazepin-11(10H)-on
2′,3′-dideoxiadenosin
2-kloro-9-(3-dimetylaminopropyl)-9H-tioxanten-9-ol
3-(2,6-diklorofenyl)-5-metylisoxazol-4-karbonylklorid
inosin-5′-dinatriumfosfat
5-bromo-1-bensotiofen
tiofen-2-karbonylklorid
4-[3-hydroxi-3-fenyl-3-(tiofen-2-yl)propyl]-4-metylmorfolin-4-ium-metyl
sulfat
1-(3,5-anhydro-2-deoxi-β-D-treo-pentofuranosyl)-5-metylpyrimidin2,4(1H,3H)-dion
4-morfolin-2-ylkatekolhydroklorid
(RS)-3-(dimetylamino)-1-(2-tienyl)propan-1-ol
2-bromo-3-metyltiofen
3-fenyl-5-metyl-1,2-oxazol-4-karbonylklorid
(1-bensotiofen-5-yl)ättiksyra
1,3,4-tiadiazol-2-tiol
2-tienylacetonitril
3-tienylmalonsyra
7-amino-3-metyl-3-cefem-4-karboxylsyra
2-acetylbenso[b]tiofen
7-amino-3-(1-metyltetrazol-5-yltiometyl)-3-cefem-4-karboxylsyra
(7R)-7-amino-3-[2-(1,3,4-tiadiazol-2-ylsulfanyl)etyl]-3,4-didehydrocefam4-karboxylsyra
etyl(4-hydroxi-2-metyl-2H-1,2-bensotiazin-3-karboxylat)-1,1-dioxid
7-amino-3-metoximetyl-3-cefem-4-karboxylsyra
2-cyano-3-morfolinoakrylamid
3-(2-klorofenyl)-5-metyl-1,2-oxazol-4-karbonylklorid
5-metyluridinhemihydrat
3-kloro-6-metyldibenso[c,f][1,2]tiazepin-11(6H)-on-5,5-dioxid
7-(fenylacetamido)-3-metyl-3-cefem-4-karboxylsyra
(3aS,6aR)-1,3-dibensyl-2,3,3a,4,6,6a-hexahydro-1H-furo[3,4-d]imidazole2,4-dion
1-etyl-1,4-dihydro-4-oxo-1,3-dioxolo[4,5-g]cinnolin-3-karbonitril
4,5,6,7-tetrahydrotieno[3,2-c]pyridinhydroklorid
5-metyl-1,3,4-tiadiazol-2-tiol
3′-azido-3′-deoxi-5′-O-trityltymidin
(4-nitrobensyl)-6-(2-fenoxiacetamido)penicillanat-1-oxid
4-(4-klor-1,2,5-tiadiazol-3-yl)morfolin
7-amino-3-[(5-metyl-1,3,4-tiadiazol-2-yl)tiometyl]-3-cefem-4-karboxylsyra
1-piperonylpiperazin
(7R)-7-amino-3,4-didehydrocefam-4-karboxylsyra
(7R)-7-amino-3-[(1H-1,2,3-triazol-4-ylsulfanyl)metyl]-3,4-didehydroce
fam-4-karboxylsyra
3′,5′-anhydrotymidin
2-tienylacetylklorid
7-[(R)-amino(fenyl)acetamido]-3-metyl-3-cefem-4-karboxylsyra-dimetyl
formamid (2:1)
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39925-10-5

metyl-1-(2,3,5-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)-1H-1,2,4-triazol-3-kar
boxylat

40172-95-0

1-(2-furoyl)piperazin

42399-49-5

(2S,3S)-3-hydroxi-2-(4-metoxifenyl)-2,3-dihydro-1,5-bensotiazepin4(5H)on

51762-51-7

benshydryl-7-(fenylacetamido)-3-hydroxicefam-4-karboxylat

51818-85-0

7-[(D)-mandelamido]cefalosporansyra

53994-69-7

(7R)-7-amino-3-klor-3,4-didehydrocefam-4-karboxylsyra

53994-83-5

4-nitrobensyl-7-amino-3-kloro-3-cefem-4-karboxylat

55612-11-8

5′-O-trityltymidin

59337-92-7

metyl-3-(klorosulfonyl)tiofen-2-karboxylat

59804-25-0

metyl-4-hydroxi-2-metyl-2H-tieno[2,3-e][1,2]tiazin-3-karboxylat-1,1-diox
id

61807-78-1

7-(bromacetamido)-7-metoxi-3-{[(1-metyl-1H-tetrazol-5-yl)sulfanyl]mety
l}-3,4-didehydrocefam-4-karboxylsyra

63074-07-7

1-(tetrahydro-2-furoyl)piperazin

63427-57-6

(4-nitrobensyl)-3-metylen-7-(fenoxiacetamido)cefam-4-karboxylat-5-oxid

63457-21-6

difenylmetyl 2-(3-bensyl-7-oxo-4-tia-2,6-diazabicyklo[3.2.0]hept-2-en-6yl)-3-metylbut-3-enoat

63675-74-1

6-metoxi-2-(4-metoxifenyl)benso[b]tiofen

63877-96-3

2-(4-fluorobensyl)tiofen

67914-85-6

cis-2-(2,4-diklorofenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)-1,3-dioxolan-4-yl
metanol

67978-05-6

difenylmetyl(2R)-3-metyl-2-[(1R,5S)-3-(4-metylfenyl)-7-oxo-4-oxa-2,6-di
azabicyklo[3.2.0]hept-2-en-6-yl]but-3-enoat

68350-02-7

(7R)-7-amino-3-{[(1-metyl-1H-tetrazol-5-yl)sulfanyl]metyl}-3,4-didehyd
rocefam-4-karboxylsyrahydroklorid

69399-79-7

3-(6-fluoro-2-klorofenyl)-5-metylisoxazol-4-karbonylklorid

70035-75-5

difenylmetyl (7S)-7-(bromacetamido)-7-metoxi-3-{[(1-metyl-1H-tetrazol-5yl)sulfanyl]metyl}-3,4-didehydrocefam-4-karboxylat

70918-74-0

1-(2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-2-ylkarbonyl)piperazinhydroklorid

71420-85-4

7-amino-3-[1-(sulfometyl)-1H-tetrazol-5-yltiometyl]-3-cefem-4-karbox
ylsyranatriumsalt

75776-79-3

1,4-ditia-7-azaspiro[4.4]nonan-8-karboxylsyrahydrobromid

76247-39-7

jodometylpenicillanat1,1-dioxid

76646-91-8

(3S)-6,6-dibrom-2,2-dimetylpenam-3-karboxylsyra-1,1-dioxid

76801-85-9

(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-13-[( 2,6-dideoxi-3-C-metyl-3-Ometyl-α-L-ribo-hexopyranosyl)oxi]-2-etyl-3,4,10-trihydroxi-3,5,8,10,12,14hexametyl-11-{[3,4,6-trideoxi-3-(dimetylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]
oxi}-1-oxa-6-azacyklopentadekan-15-on

77887-68-4

benshydryl-6-(4-metylbensamido)penicillanat-4-oxid

78850-37-0

metyl-(3aR,4R,7aR)-2-metyl-4-[(1S,2R)-1,2,3-triacetoxipropyl]-3a,7a-di
hydro-4H-pyrano[3,4-d]oxazol–6-karboxylat

79349-82-9

trans-(7R)-7-amino-3-vinyl-3,4-didehydrocefam-4-karboxylsyra

80370-59-8

7-amino-3-(2-furoyltiometyl)-3-cefem-4-karboxylsyra

84682-23-5

2-(1H-imidazol-1-ylmetyl)-2-(2,4-diklorofenyl)-1,3-dioxolan-4-ylmetanol

84793-24-8

etyl-(S)-2-[(S)-4-metyl-2,5-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl]-4-fenylbutyrat

84915-43-5

(3S)-2,2-dimetyl-1,4-tiazinan-3-karboxylsyra

85006-31-1

metyl-3-amino-4-metyltiofen-2-karboxylat

86639-52-3

(4S)-4,11-dietyl-4,9-dihydroxi-1H,12H-pyran[3′,4′:6,7]indolizin[1,2-b]ki
nolin-3,14(4H,12H)-dion

87932-78-3

3-acetoximetyl-7-[(R)-2-formyloxi-2-fenylacetamido]-3-cefem-4-karbox
ylsyra
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92096-37-2

difenylmetyl
karboxylat

(7R)-3-(mesyloxi)-7-(fenylacetamid)-3,4-didehydrocefam-4-

93183-15-4

2′-deoxi-5′-O-(4,4′-dimetoxitrityl)-N2-isobutyrylguanosin-3′-(2-cyaoetyldiisopropylfosforamidit)

94732-98-6

1-(1-{3-[2-(4-fluorofenyl)-1,3-dioxolan-2-yl]propyl}-4-piperidyl)-2,3-di
hydro-1H-bensimidazol-2-tion

96219-87-3

(3-aminopyrazol-4-yl)(2-tienyl)metanon

96803-30-4

2-(1-bensotiofen-5-yl)etanol

98796-51-1

2′-deoxi-5′-O-(4,4′-dimetoxitrityl)tymidin-3′-(2-cyanetyldiisopropylfosfora
midit)

98796-53-3

N6-bensoyl-2′-deoxi-5′-O-(4,4'-dimetoxitrityl)adenosin-3′-(2-cyanetyldii
sopropylfosforamidit)

100988-63-4

1-[((7R)-7-amino-4-karboxi-3,4-didehydrocefam-3-yl)metyl]pyridinjodid

102212-98-6

N4-bensoyl-2′-deoxi-5′-O-(4,4′-dimetoxitrityl)cytidin-3′-(2-cyanetyl-dii
sopropylfosforamidit)

103788-59-6

4-[2-(5-metyl-2-fenyl-1,3-oxazol-4-yl)etoxi]bensaldehyd

103788-65-4

2-(5-metyl-2-fenyl-1,3-oxazol-4-yl)etan-1-ol

104146-10-3

(4-metoxibensyl)-3-klorometyl-7-(2-fenylacetamido)-3-cefem-4-karboxylat

104218-44-2

3′-O-mesyl-5′-O-trityltymidin

104795-66-6

3-isopropoxi-5-metoxi-N-(1H-tetrazol-5-yl)benso[b]tiofen-2-karboxamid

104795-67-7

3-isopropoxi-5-metoxi-N-(1H-tetrazol-5-yl)benso[b]tiofen-2-karboxamid1H-imidazol (1:1)

104795-68-8

3-isopropoxi-5-metoxi-N-(1H-tetrazol-5-yl)benso[b]tiofen-2-karboxamid
natriumsalt

106447-44-3

7-amino-3-[(Z)-prop-1-enyl]-3-cefem-4-karboxylsyra

108895-45-0

3′-azido-2′,3′-dideoxi-5-metylcytidinhydroklorid

110314-42-6

5-[(bensofuran-2-ylkarbonyl)amino]indol-2-karboxylsyra

110351-94-5

(S)-4-etyl-4-hydroxi-7,8-dihydro-1H-pyrano[3,4-f]indolizin-3,6,10(4H)trion

110483-43-7

2′-brom-2′-deoxi-5-metyluridin-3′,5′-diacetat

112913-94-7

N-{[4-(4-fluorobensyl)morfolin-2-yl]metyl}acetamid

113891-01-3

difenylmetyl
(2S,5R)-6,6-dibrom-3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabi
cyklo[3.2.0]heptan-2-karboxylat 4-oxide

114341-88-7

3-(2-brompropanoyl)-4,4-dimetyl-1,3-oxazolidin-2-on

115787-67-2

2-(2-amino-5-nitro-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-4-yl)-3-(3-tienyl)propiono
nitril

116539-55-0

(1S)-3-(metylamino)-1-(2-tienyl)propan-1-ol

116833-10-4

(Z)-2-(5-amino-1,2,4-tiadiazol-3-yl)-2-[(fluorometoxi)imino]ättiksyra

117829-20-6

2-amino-7-tienyl-1,7-dihydro-4H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-onhydroklorid

119221-49-7

5-[(2-aminoetyl)amino]-2-(2-dietylaminoetyl)-2H-[1]bensotiopyrano[4,3,2cd]indazol-8-ol

120788-03-6

S-[(1R,3S)-1-oxidotetrahydrotiofen-3-yl]-etantioat

122567-97-9

5′-bensoyl-2′,3′-didehydro-3′-deoxitymidin

124492-04-2

(S)-1,4-ditia-7-azaspiro[4.4]nonan-8-karboxylsyra

125995-03-1

(4R,6R)-6-{2-[3-fenyl-4-(fenylkarbamoyl)-2-(4-fluorofenyl)-5-isopropyl
pyrrol-1-yl]etyl}-4-hydroxitetrahydro–2H-pyran-2-on

126429-09-2

2-(diklorometyl)-4,5-dihydro-5-(4-mesylfenyl)oxazol-4-ylmetanol

126813-11-4

(4R,5R)-2-(diklorometyl)-4,5-dihydro-5-(4-mesylfenyl)oxazol-4-ylmetanol

127000-90-2

1-{[(2R,3S)-2-(2,4-difluorofenyl)-3-metyloxiran-2-yl]metyl}-1H-1,2,4-tria
zol

127111-98-2

difenylmetyl
(7R)-7-amino-3-(mesyloxi)-3,4-didehydrocefam-4-karbox
ylathydroklorid

130209-90-4

metyl-2-(2-klorofenyl)-2-(4,5,6,7-tetrahydrotieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetat
hydroklorid

130800-76-9

5-(3-klorpropyl)-3-metylisoxazol
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131986-28-2

3-(4-kloro-1,2,5-tiazidol-3-yl)pyridin

131988-19-7

3-(4-hexyloxi-1,2,5-tiadiazol-3-yl)-1-metylpyridiniumjodid

132335-44-5

(S)-3-(dimetylamino)-1-(tiofen-2-yl)propan-1-ol

132335-46-7

(3S)-N,N-dimetyl-3-(naftalen-1-yloxi)-3-(tiofen-2-yl)propan-1-amin

133413-70-4

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-dibensyl- 4,10,12,16,22,24-hex
ametyl-3,9,15,21-tetrakis(2-metylpropyl)-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tet
raazacyklotetrakosan-2,5,8,11,14,17,20,23-okton

135790-89-5

[(2,2-dimetylpropanoyl)oxi]metyl-(7R)-7-[(2Z)-2-(2-{(2S)-2-[(tert-butoxi
karbonyl)amino]propanamido}-1,3-tiazol-4-yl)-2-(metoxiimino)acetami
do]-3,4-didehydrocefam-4-karboxylat

138564-59-7

5-metyl-2-(2-nitroanilino)tiofen-3-karbonitril

140128-37-6

difenylmetyl (7R)-7-(2-{2-[(tert-butoxikarbonyl)amino]-1,3-tiazol-4-yl}-2[(trityloxi)imino]acetamido)-3-({[(1H-1,2,3-triazol-4-yl)sulfanyl]metyl}sul
fanyl)-3,4-didehydrocefam-4-karboxylat

140841-32-3

6-[3-fluoro-5-(4-metoxitetrahydropyran-4-yl)fenoxymetyl]-1-metyl-2-kino
lon

143468-96-6

etylväte(2-tienylmetyl)malonat

147027-10-9

(1R,2S,5R)-mentyl-(2R,5S)-5-(4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-1-yl)1,3-oxatiolan-2-karboxylat

147086-81-5

(4S,6S)-5,6-dihydro-6-metyl-4H-tieno[2,3-b]tiopyran-4-ol-7,7-dioxid

147086-83-7

N-[(4S,6S)-6-metyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4H-tieno[2,3-b]tiopyran-4-yl]a
cetamid

147126-62-3

(1R,2S,5R)-mentyl-(2R,5R)-5-hydroxi-1,3-oxatiolan-2-karboxylat

152305-23-2

(S)-4-(4-aminobensyl)oxazolidin-2-on

155990-20-8

N-[(1-{[2-(dietylamino)etyl]amino}-7-metoxi-9-oxo-9H-tioxanten-4-yl)me
tyl]formamid

157341-41-8

(2S)-N-[(R)-1-(1,3-bensodioxol-5-yl)butyl]-3,3-dietyl-2-{4-[(4-metylpipe
razin-1-yl)karbonyl]fenoxi}-4-oxoazetidin-1-karboxamid

158512-24-4

(3aS,8aR)-3-[(2R,4S)-2-bensyl-4,5-epoxivaleryl]-2,2-dimetyl-3,3a,8,8a-tet
rahydro-2H-indeno[1,2-d]oxazol

158878-46-7

6-{(E)-2-[4-(4-fluorfenyl)-2,6-diisopropyl-5-(metoximetyl)pyridin-3-yl]vi
nyl}-4-hydroxitetrahydro-2H-pyran-2-on

160115-08-2

{(E)-3-[(6R,7R)-7-amino-2-karboxylato-8-oxo-5-tia-1-azabi
cyklo[4.2.0]okt-2-en-3-yl]allyl}(karbamoylmetyl)(etyl)metylammonium

161005-84-1

(S)-N,N-dimetyl-[3-(1-naftyloxi)-3-(2-tienyl)propyl]amin-fosforsyra(1:1)

161599-46-8

(2R,3R,4R,5R)-2-(4-amino-5-fluoro-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-2-fluoro-5metyltetrahydrofuran-3,4-diyldiacetat

163680-80-6

(3S)-10-[1-(acetylamino)cyklopropyl]-9-fluoro-3-metyl-7-oxo-2,3-dihydro7H-[1,4]oxazino[2,3,4-ij]kinolin-6-karboxylsyra

164015-32-1

N-metyl-3-(1-naftyloxi)-2-(2-tienyl)propan-1-aminfosfat

165172-60-1

1-[(2R,5S)-5-(hydroximetyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl]-5-metylpyrimidin2,4(1H,3H)-dion-1-metylpyrrolidin-2-on (1:1)

166964-09-6

4-kloro-3-metyl-1,2-oxazol-5-amin

167304-98-5

metyl-(4S,7S,10aS)-4-amino-5-oxooktahydro-7H-pyrido[2,1-b][1,3]tiaze
pin-7-karboxylat

168828-81-7

bensyl-(3-fluoro-4-morfolinofenyl)karbamat

170985-86-1

1-[(2S,3S)-2-(bensyloxi)pentan-3-yl]-4-(4-{4-[4-({(3R,5R)-5-(2,4-difluor
fenyl)-5-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)metyl]tetrahydrofuran-3-yl}metoxi)fenyl]
piperazin-1-yl}fenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-on

171482-05-6

(2R,3S)-2-{(1R)-1-[3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]etoxi}-3-(4-fluorfenyl)mor
folinhydroklorid

175712-02-4

[(3S,5S)-5-(2,4-difluorofenyl)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)tetrahydrofu
ran-3-yl]metyl-4-klorobensensulfonat

176773-87-8

(3R)-3-(metoximetyl)-7-(4,4,4-trifluorbutoxi)-3,3a,4,5-tetrahydro[1,3]ox
azolo[3,4-a]kinolin-1-on

177575-17-6

(S)-N-{5-[2-(2-amino-4-oxo-4,6,7,8-tetrahydro-1H-pyrimido[5,4-b][1,4]tia
zin-6-yl)etyl}-2-tenoyl]-L-glutaminsyra
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177575-19-8
177587-08-5
178357-37-4
181640-09-5
181696-73-1
182133-09-1
183433-66-1
183434-04-0
185835-97-6
186256-67-7

186348-69-6
186521-38-0
186521-39-1
186521-40-4
186521-41-5
186521-42-6
186521-44-8
186521-45-9
188016-51-5
189028-95-3
191023-43-5
192049-49-3
194861-99-9
195708-14-6
197897-11-3
199327-61-2
208337-82-0
208337-83-1
208337-84-2
220099-91-2
220100-81-2
220997-99-9

221054-70-2
223570-85-2

dietyl-N-{5-[2-((6S)-2-amino-4-oxo-4,6,7,8-tetrahydro-3H-pyrimido[5,4b][1,4]tiazin-6-yl)etyl]-2-tenoyl}-L-glutamat
N-{5-[2-((6S)-2-amino-4-oxo-3,4,5,6,7,8-hexahydropyrido[2,3-d]pyrimi
din-6-yl)etyl]-4-metyltiofen-2-karbonyl}-L-glutaminsyra
(5aR,11bS)-9,10-dimetoxi-2-propyl-4,5,5a,6,7,11b-hexahydrobenso[f]tie
no[2,3-c]kinolinhydroklorid
3-(1-{2-[4-bensoyl-2-(3,4-difluorfenyl)morfolin-2-yl]etyl}-4-fenylpiperi
din-4-yl)-1,1-dimetylureahydroklorid
3,4-difenyl-5-metyl-4,5-dihydroisoxazol-5-ol
6-(bensyloxi)-3-brom-2-(4-metoxifenyl)-1-bensotiofen-1-oxid
[6-klor-4-(2-etyl-1,3-dioxolan-2-yl)-2-metoxipyridin-3-yl]metanol
tert-butyl (4S)-4-etyl-4,6-dihydroxi-3,10-dioxo-3,4,8,10-tetrahydro-1H-py
rano[3,4-f]indolizin-7-karboxylat
(5S)-5-(metoximetyl)-3-[6-(4,4,4-trifluorbutoxi)-1,2-bensoxazol-3-yl]-1,3oxazolidin-2-on
(3S,10R,13Z,16S)-10-(3-klor-4-metoxibensyl)-3-isobutyl-6,6-dimetyl-16[(1S)-1-((2R,3R)-3-fenyloxiran-2-yl)etyl]-1,4-dioxa-8,11-diazacyklohex
adek-13-en-2,5,9,12-tetron
7-klor-8-[((2R)-1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktan-2-yl)metylamino]-2,3-dihyd
ro-1,4-bensodioxin-5-karboxamid
etyl-5-[(3R)-4-(tert-butoxikarbonylamino)-3-hydroxibutyl]tiofen-2-karbox
ylat
etyl-5-[(3R)-4-(tert-butoxikarbonylamino)-3-(mesyloxi)butyl]tiofen-2-kar
boxylat
etyl-5-[(3S)-3-(acetyltio)-4-(tert-butoxikarbonylamino)butyl]tiofen-2-kar
boxylat
dimetyl-2-[(S)-1-(tert-butoxikarbonylaminometyl)-2-(5-etoxikarbonyl-2-tie
nyl)propyltio]malonat
metyl-(S)-6-{2-[5-(etoxikarbonyl)-2-tienyl]etyl}-3-oxo-1,4-tiazinan-2-kar
boxylat
etyl-(6S)-5-[2-(2-amino-4-oxo-4,6,7,8-tetrahydro-3H-pyrimido[5,4b][1,4]tiazin-6-yl)etyl]tiofen-2-karboxylat
(6S)-5-[2-(2-amino-4-oxo-4,6,7,8-tetrahydro-3H-pyrimido[5,4-b][1,4]tia
zin-6-yl)etyl]tiofen-2-karboxylsyra
metyl N-(butoxikarbonyl)-3-{[(5R)-3-(4-cyanofenyl)-4,5-dihydroisoxazol5-yl]acetamido}-L-alaninat
(4S)-3-[(5R)-5-(4-fluorfenyl)-5-hydroxipentanoyl]-4-fenyl-1,3-oxazolidin2-on
5-(8-amino-7-klor-2,3-dihydro-1,4-bensodioxin-5-yl)-3-(1-fenetylpiperidin4-yl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-on
4-nitrobensyl 2-((1R,5R)-3-bensyl-7-oxo-4-tia-2,6-diazabicyklo[3.2.0]hept2-en-6-yl)-3-metylbut-2-enoat
((5S)-3-tert-butyl-2-fenyl-1,3-oxazolidin-5-yl)metanol
(2R,3R,4S)-4-(1,3-bensodioxol-5-yl)-3-(etoxikarbonyl)-2-(4-metoxife
nyl)pyrrolidinium-(2S)-hydroxi(fenyl)acetat
1-[((7R)-7-amino-4-karboxi-3,4-didehydrocefam-3-yl)metyl]-1H-imida
zo[1,2-b]pyridazin-4-iumjodid
7-metoxi-6-(3-morfolinopropoxi)kinazolin-4(3H)-on
etyl-5-(but-3-enyl)tiofen-2-karboxylat
etyl-5-[(3R)-3,4-dihydroxibutyl]tiofen-2-karboxylat
etyl-5-[(3R)-4-amino-3-hydroxibutyl]tiofen-2-karboxylat
(2R)-3′H-spiro[4-azabicyklo[2.2.2]oktan-2,2′-furo[2,3-b]pyridin]
(2R)-3′H-spiro[4-azabicyklo[2.2.2]oktan-2,2′-furo[2,3-b]pyridin]-(S,S)-2,3dihydroxibutandioat
(5R)-9-klor-5-etyl-5-hydroxi-10-metyl-12-[(4-metylpiperidin-1-yl)metyl]1,4,5,13-tetrahydro-3H,15H-oxepino[3′,4′:6,7]indolizin[1,2-b]kinolin-3,15dionhydroklorid
(5R)-5-etyl-5-hydroxi-1,4,5,8-tetrahydrooxepin[3,4-c]pyridin-3,9-dion
8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl
2,3-dihydropyrazolo[1,5,4de][1,4]bensoxazin-6-karboxylat
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223595-20-8

(1R)-5-(1,3,6,2-dioxazaborokan-2-yl)-1-metyl-2-tritylisoindolin

227029-27-8

2-(5-metyl-2-fenyl-1,3-oxazol-4-yl)etylmetansulfonat

227625-35-6

3-{[2-(aminometyl)cyklohexyl]metyl}-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-on

227626-65-5

tert-butyl N-metyl-N-{2-[(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)metyl]
cyklohexyl}karbamat

227626-75-7

3-{[2-(aminometyl)cyklohexyl]metyl}-1,2,4-oxadiazol-5(4H)-on-hydroklo
rid

229336-92-9

3-klor-N-{4-klor-2-[(5-klorpyridin-2-yl)karbamoyl]-6-metoxifenyl}-4-{[2(metylamino)imidazol-1-yl]metyl}tiofen-2-karboxamid

229340-73-2

3-klor-N-{4-klor-2-[(5-klorpyridin-2-yl)karbamoyl]-6-metoxifenyl}-4-{[2(metylamino)imidazol-1-yl]metyl}tiofen-2-karboxamidtrifluoracetat

252317-48-9

{(3S)-1-[1-(2,3-dihydro-1-bensofuran-5-yl)etyl]pyrrolidin-3-yl}difenylace
tonitril

253450-09-8

6-({2-[4-(4-fluorbensyl)piperidin-1-yl]etyl}sulfinyl)-1,3-bensoxazol-2(3H)on

253450-12-3

6-{[2-(4-bensylpiperidin-1-yl)etyl]sulfinyl}-1,3-bensoxazol-2(3H)-on

265121-04-8

(3-{[(2R,3S)-2-{(1R)-1-[3,5-bis(trifluorometyl)fenyl]etoxi}-3-(2-fluorofe
nyl)morfolin-4-yl]metyl}-5-oxo-2,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl)fosfon
syra-1-deoxi-1-(metylamino)-D-glucitol (1:2)

287737-72-8

(2S)-hydroxi(fenyl)ättiksyra-(1S)-3-(dimetylamino)-1-(2-tienyl)propan-1-ol
(1:1) (salt)

287930-73-8

4-bensyl-2-hydroximorfolin-3-on

287930-75-0

(2R)-4-bensyl-2-{(1R)-1-[3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]etoxi}morfolin-3-on

345217-03-0

2-[(2S,3S)-2-(bensyloxi)pentan-3-yl]-4-(4-{4-[4-({(3R,5R)-5-(2,4-difluor
fenyl)-5-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)metyl]tetrahydrofuran-3-yl}metoxi)fenyl]
piperazin-1-yl}fenyl)semikarbazid

356782-84-8

3-oxo-4-(β-D-ribofuranosyl)-3,4-dihydropyrazin-2-karboxamid

362543-73-5

DNA, d(P-tio) (C-T-A-G-A-T-T-T-C-C-C-G-C-G), tridekanatriumsalt

376608-74-1

2-{[(3aR,4S,6R,6aS)-6-{[5-amino-6-kloro-2-(propylsulfanyl)pyrimidin-4yl]amino}-2,2-dimetyltetrahydro-3aH-cyklopenta[d][1,3]dioxol-4-yl]oxi}e
tanol

388082-75-5

5-[4-[[3-kloro-4-[(3-fluorofenyl)metoxi]fenyl]amino]-6-kinazolinyl]-2-fur
ankarboxaldehyd-4-metylbensensulfonat (1:1)

390800-88-1

N,N′,N′′-(boroxin-2,4,6-triyltris{[(1S)-3-metylbutan-1,1-diyl]imino[(2S)-1oxo-3-fenylpropan-1,2-diyl]})tripyrazin-2-karboxamid

452339-73-0

(5R)-5-(2,2-dimetyl-4H-1,3-bensodioxin-6-yl)-1,3-oxazolidin-2-on

474554-48-8

2-bromo-1-[3-tert-butyl-4-metoxi-5-(morfolin-4-yl)fenyl]etanon

475480-88-7

4-[2-(5-metyl-2-fenyl-1,3-oxazol-4-yl)etoxi]-1-bensotiofen-7-karbaldehyd

499785-81-8

3-oxo-4-(2,3,5-tri-O-acetyl-β-D-ribofuranosyl)-3,4-dihydropyrazin-2-kar
boxamid

503068-36-8

(5R)-3-(6-{2-[(2,6-diklorobensyl)oxi]etoxi}hexyl)-5-(2,2-dimetyl-4H-1,3bensodioxin-6-yl)-1,3-oxazolidin-2-on

519187-97-4

1-[3-(2-benso[b]tien-5-yletoxi)propyl]-3-azetidinol-(2Z)-2-butendioat (1:1)

519188-42-2

3-[2-(1-bensotiofen-5-yl)etoxi]propionsyra

519188-55-7

3-[2-(1-bensotiofen-5-yl)etoxi]-1-(3-hydroxiazetidin-1-yl)propan-1-on

521266-46-6

(2S)-1-{N-[2-(5-metyl-2-fenyl-1,3-oxazol-4-yl)etyl]glycyl}pyrrolidin-2karbonitril

530141-72-1

3-(5-{[4-(cyklopentyloxi)-2-hydroxifenyl]karbonyl}-2-[(3-hydroxi-1,2-ben
soxazol-6-yl)metoxi]fenyl)propansyra

630100-90-2

(1R)-1,2-anhydro-4-C-{(1E,3E)-4-[(1S,2S,3E,5R,6R,9R)-5-(1-karboxylato4-cykloheptylpiperazin-2-yl)-6,9-dihydroxi-2,6-dimetyl-11-oxooxacyklodo
dek-3-en-1-yl]penta-1,3-dien-1-yl}-3,5-dideoxi-1-[(2R,3S)-3-hydroxipen
tan-2-yl]-D-erytropentitol

635724-55-9

(2S)-2-[(S)-(2-etoxifenoxi)fenylmetyl]morfolinsuccinat
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649761-25-1

metyl N-{4-[2-(5-metyl-2-fenyl-1,3-oxazol-4-yl)etoxi]bensyl}glycinathyd
roklorid

655233-39-9

4-nitrobensyl (7R)-7-amino-3-((2S)-tetrahydrofuran-2-yl)-3,4-didehydroce
fam-4-karboxylathydroklorid eller 4-nitrobensyl(6R,7R)-7-amino-8-oxo-3[(2S)-tetrahydrofuran-2-yl]-5-tia-1-azabicyklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboxylathydroklorid

663603-70-1

(2Z)-3-(metylamino)-1-(2-tienyl)prop-2-en-1-on

665058-78-6

DNA, d(T-sp-C-G-sp-T-sp-C-G-sp-T-sp-T-sp-T-sp-T-sp-G-sp-A-sp-C-Gsp-T-sp-T-sp-T-sp-T-sp-G-sp-T-sp-C-G-sp-T-sp-T)

690270-65-6

(2R,3S,4R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-2-azido-2-{[(2-metylpro
panoyl)oxi]metyl}tetrahydrofuran-3,4-diyl-bis(2-metylpropanoat)-hydrok
lorid

710281-33-7

2-({[(1R,3S)-3-{[2-(3-metoxifenyl)-5-metyl-1,3-oxazol-4-yl]metoxi}cyklo
hexyl]oxi}metyl)-6-metylbensoesyra

744239-10-9

DNA, d(P-thio) (G-A-T-C-C-G-C-G-G-G-A-A-A-T), tridekanatriumsalt

753015-42-8

3-{(E)-2-[(3R)-pyrrolidin-3-yl]etenyl}-5-(tetrahydro-2H-pyran-4-yloxi)py
ridin

812647-80-6

{(2R,3S,4R,5R)-2-azido-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)-3,4bis[(fenylkarbonyl)oxi]tetrahydrofuran-2-yl}metyl-3-klorobensoat

871484-32-1

4-[4-({3-[(4-deoxi-4-fluoro-β-D-glukopyranosyl)oxi]-5-(propan-2-yl)-1Hpyrazol-4-yl}metyl)fenyl]-N-[1,3-dihydroxi-2-(hydroximetyl)propan-2-yl]
butanamid

872728-82-0

N-[4-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)fenyl]glycin

877130-28-4

(6R)-6-cyklopentyl-6-[2-(2,6-dietylpyridin-4-yl)etyl]-3-[(5,7-dimety
l[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)metyl]-4-hydroxi-5,6-dihydro-2H-py
ran-2-on

888504-28-7

kalium 5-metyl-1,3,4-oxadiazol-2-karboxylat

893428-72-3

N-(5-kloro-1,3-bensodioxol-4-yl)-7-[2-(4-metyl-1-piperazinyl)etoxi]-5[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxi]-4-kinazolinamin-(2E)-2-butendioat (1:2)

913695-00-8

2-[({4-[(2,2-dimetyl-1,3-dioxan-5-yl)metoxi]-3,5-dimetylpyridin-2-yl}me
tyl)sulfinyl]-1H-bensimidazol, natriumsalt (1:1)

923591-06-4

metyl-(5R,7S,10S)-10-tert-butyl-15,15-dimetyl-3,9,12-trioxo6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19-dodekahydro -1H,5H-2,23:5,8-dimetano4,13,2,8,11-bensodioxatriazacyklohenikosin-7(3H)-karboxylat

947408-94-8

6-metyl-2-trityl-1,2-bensoxazol-3(2H)-on

947408-95-9

6-(bromometyl)-2-trifenylmetyl-1,2-bensisoxazol-3(2H)-on

947409-01-0

metyl-3-[5-[4-(cyklopentyloxi)-2-hydroxibensoyl]-2-[(2-trifenylmetyl-1,2bensisoxazol-3(2H)-on-6-yl)metoxi]fenyl]propionat

1001859-46-6

DNA (syntetisk plasmidvektor pCOR som uttrycker ett fusionsprotein av
humant interferon beta signalpeptid och 21-154 av human sur fibroblasttillväxtfaktor)

1029716-44-6

1-(1-etoxietyl)-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol

1256445-67-6

(4S,5S)-5-bensyl-2-oxo-1,3-oxazolidin-4-ylmetyl4-nitrobensensulfonat

1256462-17-5

(1R,2S,3S,6R)-[(S)-1-fenyletyl]-3,6-epoxitetrahydroftalimid

1403828-58-9

1-(1-{4-[2-(4-fluorofenyl)-1,3-dioxolan-2-yl]butyl}-1,2,3,6-tetrahydropyri
din-4-yl)-1,3-dihydro-2H-bensimidazol-2-on

121-30-2

4-amino-6-klorobensen-1,3-disulfonamid

6292-59-7

4-tert-butylbensensulfonamid

6973-09-7

5-amino-2-metylbensensulfonamid

16673-34-0

N-(2-(4-sulfamoyl)fenyl)etyl-5-kloro-2-metoxibensamid

17852-52-7

4-hydrazonobensensulfonamidhydroklorid

22663-37-2

1-(4-klorobensensulfonyl)karbamid

24310-36-9

1-[(4-metylfenyl)sulfonyl]-1,2,3,4-tetrahydro-5H-1-bensazepin-5-on

33045-52-2

metyl-5-sulfamoyl-o-anisat

33288-71-0

5-metyl-N-[4-(sulfamoyl)fenetyl]pyrazin-2-karboxamid
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39570-96-2

(2R)-3-(bensylsulfanyl)-N-[(2S)-1-{[(2S,3S)-1-hydrazinyl-3-metyl-1-ox
opentan-2-yl]amino}-3-(4-hydroxifenyl)-1-oxopropan-2-yl]-2-{[(4-metylfe
nyl)sulfonyl]amino}propanamid

66644-80-2

3-metoxi-5-sulfamoyl-o-anissyra

81880-96-8

N-(4-hydrazinobensyl)metansulfonamidhydroklorid

84522-34-9

natrium-4-[2-(5-metylpyrazin-2-karboxamido)etyl]bensensulfonamide

88918-84-7

4-aminobensyl-N-metylmetansulfonamidhydroklorid

88919-22-6

3-(2-aminoetyl)-N-metylindol-5-ylmetansulfonamid

88933-16-8

1-(4-hydrazinofenyl)-N-metylmetansulfonamidhydroklorid

100632-57-3

4-[(4-mesylamino)fenyl]-4-oxosmörsyra

105951-31-3

5,6-dihydro-4-oxo-4H-tieno[2,3-b]tiin-2-sulfonamid

105951-35-7

5,6-dihydro-4-oxo-4H-tieno[2,3-b]tiin-2-sulfonamid-7,7-dioxid

106820-63-7

metyl-3-[(metoxikarbonylmetyl)sulfamoyl]tiofen-2-karboxylat

112101-81-2

5-[(R)-(2-aminopropyl)]-2-metoxibensensulfonamid

120298-38-6

N-(5,6-dihydro-6-metyl-2-sulfamoyl-4H-tieno[2,3-b]tiopyran-4-yl)aceta
mid-7,7-dioxid

123664-84-6

N-(5-metoxi-2-fenoxifenyl)metansulfonamid

137431-02-8

N-[3-(2-amino-1-hydroxietyl)-4-fluorfenyl]metansulfonamid

141430-65-1

N-[2-(4-hydroxianilino)pyridin-3-yl]-4-metoxibensen-1-sulfonamid

141450-48-8

N-{2-[(4-hydroxifenyl)amino]pyridin-3-yl}-4-metoxibensensulfonamidhydroklorid

147200-03-1

N-[(4S,6S)-6-metyl-7,7-dioxo-2-sulfamoyl-5,6-dihydro-4H-tieno[2,3-b]tio
pyran-4-yl]acetamid

149456-98-4

N-[4-(N-formylglycyl)-5-metoxi-2-fenoxifenyl]metansulfonamid

149457-03-4

N-[4-(N-formylglycyl)-5-hydroxi-2-fenoxifenyl]metansulfonamid

149490-60-8

N-(butan-1-sulfonyl)-L-tyrosin

149490-61-9

N-(butan-1-sulfonyl)-O-(4-pyridin-4-ylbutyl)-L-tyrosin

150975-95-4

5-metansulfonamidoindol-2-karboxylsyra

151140-66-8

(4-amino-3-jodofenyl)-N-metylmetansulfonamid

160231-69-6

(3S)-tetrahydrofuran-3-yl N-[(2S,3R)-3-hydroxi-4-(N-isobutyl-4-nitroben
sen-1-sulfonamido)-1-fenylbutan-2-yl]karbamat

169280-56-2

4-amino-N-[(2R,3S)-3-amino-2-hydroxi-4-fenylbutyl]-N-isobutylbensen-1sulfonamid

179524-67-5

(S)-2-{3-[(2-fluorobensyl)sulfonylamino]-2-oxo-2,3-dihydro-1-pyridyl}-N(1-formyl-4-guanidinobutyl)acetamid

183556-68-5

(S)-N-{(1S,2R)-3-[(1,3-bensodioxol-5-ylsulfonyl)(isobutyl)amino]-1-ben
syl-2-hydroxipropyl}-3,3-dimetyl-2-(sarkosylamino)butyramid

189814-01-5

3-(2-amino-1-hydroxietyl)-4-metoxibensen-1-sulfonamid

192329-83-2

(3S)-2,2-dimetyl-4-[4-(4-pyridyloxi)fenylsulfonyl]-1,4-tiazinan-3-karbox
ylsyra

193686-76-9

7-kloro-1-[(4-metylfenyl)sulfonyl]-1,2,3,4-tetrahydro-5H-1-bensazepin-5on

194602-23-8

2-etoxi-5-[(4-metylpiperazin-1-yl)sulfonyl]bensoesyra

198470-85-8

N-[4-(3-fenyl-5-metylisoxazol-4-yl)fenylsulfonyl]propionamid,natriumsalt

200575-15-1

4-[2-etoxi-5-(4-metylpiperazin-1-sulfonyl)bensamido]-1-metyl-3-propylpy
razol-5-karboxamid

210538-75-3

N-(1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-5-yl)metansulfonamidhydroklorid

244634-31-9

N-((2R,3S)-3-amino-2-hydroxi-4-fenylbutyl)-N-isobutyl-4-nitrobensen-1sulfonamidhydroklorid

247582-73-6

2-etoxi-5-(4-etylpiperazin-1-sulfonyl]nikotinsyra

289042-10-0

N-{5-[(difenylfosforyl)metyl]-4-(4-fluorofenyl)-6-(propan-2-yl)pyrimidin2-yl}-N-metylmetansulfonamid
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KN-nr

2935 90 90

CAS RN

Namn
(forts.)

289042-12-2

(4R,6S)-6-((E)-2-{4-(4-fluorfenyl)-6-isopropyl-2-[mesyl(metyl)amino]pyri
midin-5-yl}vinyl)-2,2-dimetyl-1,3-dioxan-4-yl-3,3-dimetylbutanoat

334826-98-1

5-[2-etoxi-5-(4-etylpiperazin-1-sulfonyl)pyridin-3-yl]-3-etyl-2-(2-metoxie
tyl)-2,6-dihydropyrazol[4,3-d]pyrimidin-7-on

334827-99-5

5-[2-etoxi-5-(4-etylpiperazin-1-sulfonyl)pyridin-3-yl]-3-etyl-2-(2-metoxie
tyl)-2,3,4,5,6,7-hexahydropyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-on-4-metylbensen-1sulfonat

334828-19-2

N-[3-karbamoyl-5-etyl-1-(2-metoxietyl)pyrazol-4-yl]-2-etoxi-5-[(4-etylpi
perazin-1-yl)sulfonyl]nikotinamid

364321-71-1

3-[(dimetylamino)metyl]-4-[4-(metylsulfanyl)fenoxi]bensen-1-sulfonamid

364323-49-9

3-[(dimetylamino)metyl]-4-[4-(metylsulfanyl)fenoxi]bensen-1-sulfonamidL-tartrat (1:1)

941690-55-7

3-[(metylsulfonyl)amino]-2-fenyl-N-[(1S)-1-fenylpropyl]kinolin-4-karbox
amid

1198178-65-2

(1R,2R)-1-[(cyklopropylsulfonyl)karbamoyl]-2-etylcyklopropanaminium4-metylbensensulfonat

1403823-55-1

2-(cyklohexylmetyl)-N-{2-[(2S)-1-metylpyrrolidin-2-yl]etyl}-1,2,3,4-tetra
hydroisokinolin-7-sulfonamid-di[(2E)-but-2-endioat]-hydrat

2938 90 10

5511-98-8

2938 90 90

81-27-6

sennosid A

128-57-4

sennosid B

517-43-1
8024-48-4
52730-36-6
52730-37-7

2939 19 00

2939 79 90

sennosid B; kalciumsalt

104443-62-1

1-O-[O-(N-acetyl-alfa-neuraminosyl)-(2,3)-O-[O-beta-D-galaktopyranosyl(1,3)-2-acetamido-2-deoxi-beta-D-galaktopyranosyl-(1,4)]-O-beta-D-galak
topyranosyl-(1,4)-beta-D-glukopyranosyl]ceramid

196085-62-8

N-{[(1R,2R)-1-[O-(N-acetyl-alfa-neuraminosyl)-(2,3)-O-2-acetamido-2-de
oxi-beta-D-galaktopyranosyl-(1,4)-O-beta-D-galaktopyranosyl-(1,4)-betaD-glukopyranosyloximetyl]-2-hydroxi-3-formylpropyl}stearamid

41444-62-6
6429-04-5

blandning av sennosid A och B, kalciumsalter
kodeinfosfathemihydrat
(RS)-tetrahydropapaverinhydroklorid
(R)-1,2,3,4-tetrahydropapaverinhydroklorid

123599-79-1

[(2-metyl-1-propionylpropoxi)(4-fenylbutyl)fosfinoyl]ättiksyra-cinkonidin
(1:1)

467430-13-3

2-[2-metyl-1-(propionyloxi)propoxi]-2-[(4-fenylbutyl)fosfinoyl]ättiksyra,
(9R)-cinchonan-9-ol salt (1:1)

51-55-8

atropin

92-13-7

pilokarpin

477-29-2
7689-03-4
2940 00 00

sennosid A, kalciumsalt
1-O-[O-2-acetamido-2-deoxi-beta-D-galaktopyranosyl-(1,4)-O-(N-acetylalfa-neuraminosyl)-(2,3)-O-beta-D-galaktopyranosyl-(1,4)-beta-D-glukopy
ranosyl]ceramid

54417-53-7
2939 20 00

blandning av sennosid A och B
kasantrol

104443-57-4

52730-36-6, 52730-37-7
2939 11 00

acetyldigoxin

50-69-1
533-67-5
604-69-3

kolkikosid
(4S)-4-etyl-4-hydroxi-1H-pyrano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]kinolin3,14(4H,12H)-dion
D-ribos
2-deoxi-D-erytropentos
1,2,3,4,6-penta-O-acetyl-β-D-glukopyranos

4132-28-9

2,3,4,6-tetra-O-bensyl-D-glukos

6564-72-3

2,3,4,6-tetra-O-bensyl-D-glukopyranos

13035-61-5

1,2,3,5-tetraacetyl-beta-D-ribofuranos
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KN-nr

2940 00 00

2941 90 00

3002 12 00

CAS RN

Namn
(forts.)

24259-59-4

L-ribos

80312-55-6

2,3,4,6-tetra-O-bensyl-1-O-(trimetylsilyl)-beta-D-glukos

141256-04-4

1-(28-{O-D-apio-beta-D-furanosyl-(1,3)-O-beta-D-xylopyranosyl-(1,4)-O6-deoxi-alfa-L-mannopyranosyl)-(1,2)–4-O-[5-(5-alfa-L-arabinofuranosy
loxi-3-hydroxi-6-metyloctanoyloxi)-3-hydroxi-6-metyloctanoyl]-6-deoxibeta-D-galaktopyranosyloxi}-16-alfa-hydroxi-23-beta,28-dioxoolean-12en-3-beta-yl)-O-beta-D-galaktopyranosyl-(1,2)-O-beta-D-xylopyranosyl(1,3)-beta-D-glukopyranosiduronsyra

182410-00-0

beta-cyklodextrinsulfobutyletrar,natriumsalter

270071-40-4

bensyl 2,6-dimetoxi-4-{(5R,5aR,8aR,9S)-6-oxo-9-[(2,3,4,6-tetra-O-bensylβ-D-glukopyranosyl)oxi]-5,5a,6,8,8a,9-hexahydrofuro[3′,4′:6,7]nafto[2,3d][1,3]dioxol-5-yl}fenylkarbonat

471863-88-4

2,3-di-O-bensyl-4,6-O-((1R)-etyliden)-D-xylo-hexopyranos

473799-30-3

(5S,5aS,9S)-9-(4-hydroxi-3,5-dimetoxifenyl)-8-oxo-5,5a,6,8,8a,9-hexahyd
rofuro[3′,4′:6,7]nafto[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl 2,3-di-O-bensyl-4,6-O-[(1R)etyliden]-β-D-glukopyranosid

647834-15-9

2-(4-metoxibensyl)tiofen-3-yl β-D-glukopyranosid

13292-22-3

3-formylrifamycin

14487-05-9

rifamycin O

54122-50-8

dicyklohexylammonium (7R)-3-(acetoximetyl)-7-[2-({(3R)-3-[(tert-butoxi
karbonyl)amino]-3-karboxipropyl}amino)-2-oxoetyl]-3,4-didehydrocefam4-karboxylat eller cefalosporin D dicyklohexylaminsalt

76610-92-9

(6R,7R)-7-({N-[(4-etyl-2,3-dioxopiperazin-1-yl)karbonyl]-D-treonyl}ami
no)-3-{[(1-metyl-1H-tetrazol-5-yl)sulfanyl]metyl}-8-oxo-5-tia-1-azabi
cyklo[4.2.0]okt-2-en-2-karboxylsyra

42617-41-4

Blodkoagulationsfaktor XIVa

116638-33-6

SC-59735

3003 90 00

195993-11-4

hemocyaniner, megathura crenulata, reaktionprodukter med 1-O-[O-2-ace
tamido-2-deoxi-beta-D-galaktopyranosyl-(1,4)-O-(N-acetyl-alfa-neurami
nosyl)-(2,3)-O-beta-D-galaktopyranosyl-(1,4)-beta-D-glukopyranos

3006 30 00

155773-56-1

ferristen

3507 90 90

8055-80-9

fibrinukleas, pulver

9001-63-2

lysosym

9002-12-4

uratoxidas

9003-98-9

deoxiribonukleas

3824 99

41201-60-9
78441-62-0

3824 99 64

0-00-0

alfa-(6-fluoro-2-metylinden-3-yl)-p-tolylmetylsulfid, toluenlösning
4-(2-aminoetyltiometyl)-1,3-tiazol-2-ylmetyl(dimetyl)amin, löst i toluen
Intermediärkoncentrat framställt av substrat från fermentering av genetiskt
modifierat
E. coli som innehåller en faktor som stimulerar humana granulocyt-mak
rofag-kolonier, för tillverkning av medikament med HS-nr 3002

0-00-0

Intermediärkoncentrat framställt av substrat från fermentering av genetiskt
modifierat
E. coli som innehåller humant interferon alfa-2b, för tillverkning av
medikament med HS-nr 3002

0-00-0

Intermediärkoncentrat framställt av substrat från fermentering av Micro
monospora inyoensis, för tillverkning av antiobiotikumen sisomicin (INN)
och netilmicin (INN)

0-00-0

Intermediärkoncentrat framställt av substrat från fermentering av Micro
monospora purpurea, för tillverkning av antiobiotikumen gentamicinsulfat
(INNM) och isepamicin (INN)

0-00-0

kalium klavulanat—mikrokristallin cellulosa (1:1)

02020R1577 — SV — 30.10.2020 — 000.001 — 1027
▼B
BILAGA 6

KN-nr

3824 99 64

CAS RN

Namn
(forts.)

0-00-0

Kaliumklavulanat—sackaros (1:1)

0-00-0

Kaliumklavulanat—silikondioxid (1:1)

330-95-0
3824 99 92

3907 20 20

3911 90

1,3-bis(4-nitrofenyl)karbamid-4,6-dimetylpyrimidin-2-ol (1:1)

30165-96-9

4-(4-klor-1,2,5-tiadiazol-3-yl)morgolin, toluenlösning

38345-66-3

(2S,3R)-4-(dimetylamino)-3-metyl-1,2-difenylbutan-2-ol, toluenlösning

78834-75-0

etyl-7-kloro-2-oxoheptanoat, i form av en lösning i toluen

84449-81-0

4-[2-(piperidin-1-yl)etoxi]bensoylkloridhydroklorid, 1,2-dikloretanlösning

127852-28-2

(1R)-1-[3,5-bis(trifluormetyl)fenyl]etan-1-ol, acetonitrillösning

170277-77-7

(3S)-3-[2-(mesyloxi)etoxi]-4-(trityloxi)butylmetansulfonat,
midlösning

1350810-60-4

162430-94-6

dimetylforma

poly(oxi-1,2-etandiyl), α-hydro-ω-metoxi, diester med 21N6,21’N6[[(N2,N6-dikarboxi-L-lysyl-β-alanyl)imino]bis(1-oxo-2,1-etandiyl)]bis[Nacetylglycyl-L-leucyl-L-tyrosyl-L-alanyl-L-cysteinyl-L-histidyl-L-metio
nylglycyl-L-prolyl-L-isoleucyl-L-treonyl-3-(1-naftalenyl)-L-alanyl-L-valylL-cysteinyl-L-glutaminyl-L-prolyl-L-leucyl-L-arginyl-N-metylglycyl-L-ly
sinamid] cyklisk (6→15), (6’→15’) bis(disulfid)
1,6-hexandiamin, polymer med 1,10-dibromodekan
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AVDELNING IV
GYNNSAM BEHANDLING I TULLHÄNSEENDE SOM EN FÖLJD AV
VARORS BESKAFFENHET
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BILAGA 8
VAROR SOM ÄR OLÄMPLIGA SOM LIVSMEDEL
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BILAGA 8
VAROR SOM ÄR OLÄMPLIGA SOM LIVSMEDEL
(Förteckning över denatureringsmedel)
Vid denaturering av sådana varor som klassificeras enligt KN-nummer med en
hänvisning till avsnitt II F i de inledande bestämmelserna ska något av de de
natureringsmedel som anges i kolumn 4 användas, i minst den kvantitet som
anges i kolumn 5.
Ordningsnr

KN-nr

(1)

1

Varuslag

(2)

0408

Denatureringsmedel
Benämning

Minimikvantitet
(i g) per 100 kg
av de varor som
denatureras

(4)

(5)

(3)

Fågelägg utan skal samt äggula,
färska, torkade, ångkokta eller
kokta i vatten, gjutna, frysta el
ler på annat sätt konserverade,
även med tillsats av socker eller
annat sötningsmedel:

Terpentin

500

Lavendelolja

100

Rosmarinolja

150

Björkolja

100

– Äggula:

0408 11

– – Torkad:

Fiskmjöl enligt KN-nummer
2301 20 00, med karakteristisk
lukt och innehållande, beräknat
på torrsubstansen, minst
— 62,5 viktprocent
och

råprotein

— 6 viktprocent rålipider (fet
ter)
0408 11 20

– – – Olämplig som livsmedel

0408 19

– – Annan:

0408 19 20

– – – Olämplig som livsmedel
– Andra slag:

0408 91

– – Torkade:

0408 91 20

– – – Olämpliga som livsmedel

0408 99

– – Andra:

0408 99 20

– – – Olämpliga som livsmedel

5 000
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Ordningsnr

KN-nr

Denatureringsmedel
Benämning

Minimikvantitet
(i g) per 100 kg
av de varor som
denatureras

(3)

(4)

(5)

1106

Mjöl och pulver av torkade balj
växtfrön enligt nr 0713 av sago
eller av rötter, stam- eller rot
knölar enligt nr 0714 eller av
produkter enligt kapitel 8:

Fiskolja eller fiskleverolja, filtre
rad men inte desodoriserad eller
avfärgad, utan tillsatsmedel

1 000

1106 20

– Av sago eller av rötter, stam-

Fiskmjöl enligt KN-nummer
2301 20 00, med karakteristisk
lukt och innehållande, beräknat
på torrsubstansen, minst

5 000

(1)

2

Varuslag

(2)

eller rotknölar enligt nr 0714:

1106 20 10

– – Denaturerat

— 62,5 viktprocent
och

råprotein

— 6 viktprocent rålipider (fet
ter)

Ordningsnr

KN-nr

Varuslag

Denatureringsmedel
Benämning

(1)

3

Kemiskt namn eller be
skrivning

Vanlig benäm
ning

Färgin
dex (1)

(3)

(4)

(4)

(4)

Salt
(inbegripet
bordssalt och denatu
rerat salt) och ren nat
riumklorid, även i
vattenlösning
och
även med tillsats av
klumpförebyggande
medel eller flytmedel;
havsvatten:

Natriumsalt av 4-sul
fobensenazoresorcinol
eller 2,4-dihydroxia
zobensen-4-sulfonsyra
(färg: gul)

Chrysoine S

– Vanligt

Dinatriumsalt av 1-(4sulf-1-fenylazo)-4aminobensen-5-sul
fonsyra (färg: gul)

Fast
AB

(2)

2501 00

Minimikvantitet
(i g) per 100 kg
av de varor
som denatu
reras

salt (in
begripet bordssalt
och denaturerat salt)
och ren natriumklo
rid, även i vatten
lösning och även
med
tillsats
av
klumpförebyggande
medel eller flytme
del:

yellow

(5)

14270

6

13015

6
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Ordningsnr

KN-nr

Varuslag

Denatureringsmedel
Benämning

(1)

(2)

Minimikvantitet
(i g) per 100 kg
av de varor
som denatu
reras

Kemiskt namn eller be
skrivning

Vanlig benäm
ning

Färgin
dex (1)

(4)

(4)

(4)

(3)

(5)

– – Annat:

2501 00 51

– – – Denaturerat eller

avsett för indu
striellt bruk (in
begripet raffine
ring) annat än
konservering el
ler beredning av
födoämnen för
människor eller
djur

Tetranatriumsalt av 1(4-sulfo-1-nafylazo)2-naftol-3,6,8-trisul
fonsyra (färg: röd)

Ponceau 6 R

16290

1

Tetrabromfluorescein
(färg: fluorescerande
gul)

Eosin

45380

0,5

Naftalen

Naftalen

—

250

Tvålpulver

Tvålpulver

—

1 000

Natrium- eller kali
umdikromat

Natrium- eller
kaliumdikro
mat

—

30

Järnoxid innehållande
minst 50 viktprocent
Fe2O3, mörkröd till
brun och i form av
ett fint pulver, av vil
ket minst 90 % pas
serar en sikt med en
maskvidd av 0,10 mm

Järnoxid

—

250

Natriumhypoklorit

Natriumhypo
klorit

(1) Denna kolumn innehåller nummer som motsvarar Rewe Colour Index (tredje utgåvan, 1971, Bradford, England).

3 000
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Ordningsnr

KN-nr

(1)

4

Varuslag

Benämning

Minimikvantitet
(i g) per 100 kg
av de varor som
denatureras

(3)

(4)

(5)

Albuminer (inbegripet koncent
rat av två eller flera vassleprotei
ner innehållande mer än 80 vikt
procent vassleproteiner, beräknat
på torrsubstansen), albuminater
och andra albuminderivat:

Rosmarinolja (endast för fly
tande albuminer)

150

Rå kamferolja (för flytande och
fasta albuminer)

2 000

Vit kamferolja (för flytande och
fasta albuminer)

2 000

Natriumazid (för flytande och
fasta albuminer)

100

Dietanolamin (endast för fasta
albuminer)

6 000

(2)

3502

– Äggalbumin:

3502 11

– – Torkad:

3502 11 10

– – – Olämpligt eller avsett att

göras olämpligt som livs
medel
3502 19

– – Annat:

3502 19 10

– – – Olämpligt eller avsett att

göras olämpligt som livs
medel
3502 20

– Mjölkalbumin (inbegripet kon

centrat av två eller flera vass
leproteiner):
3502 20 10

– – Olämpligt eller avsett att gö

ras olämpligt som livsmedel
3502 90

– Annat:
– – Albuminer, andra än äggal

bumin och mjölkalbumin:
3502 90 20

Denatureringsmedel

– – – Olämpliga eller avsedda att

göras olämpliga som livs
medel
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BILAGA 9
INTYG
1. Allmänna bestämmelser
Följande varor kan om intyg enligt förlagorna i denna bilaga uppvisas beviljas
gynnsam behandling i tullhänseende som en följd av sin beskaffenhet:
— Färska bordsdruvor som omfattas av KN-nr ur ex 0806,
— Tobak som omfattas av KN-nr ur ex 2401,
— Nitrater som omfattas av KN-nr ur ex 3102 eller ur 3105.
2. Bestämmelser om intyg
Intygens utformning
Intygen ska överensstämma med förlagorna i denna bilaga.
De ska tryckas och ifyllas på något av Europeiska unionens officiella språk, och
där så är tillämpligt på det officiella språket, eller på något av de officiella
språken, i exportlandet.
Intygens format ska vara cirka 210 × 297 mm och vitt papper med en vikt av
minst 40 g/m2 ska användas.
Påteckning och utfärdande av intyg
Intygen ska vara vederbörligen påtecknade. Ett intyg ska anses vara vederbörli
gen påtecknat om det innehåller uppgift om utfärdandeort och utfärdandedag
samt stämpeln för det utfärdande organet i exportlandet och underskrift av be
hörig(a) person(er).
Intygen ska utfärdas av de organ som avses i förteckningen nedan. Utfärdande
organ ska
— av exportlandet ha erkänts som sådana,
— ha åtagit sig att kontrollera uppgifterna i intygen, och
— ha åtagit sig att på begäran till kommissionen och medlemsstaterna lämna alla
upplysningar som behövs för att göra det möjligt att bedöma uppgifterna i
intygen.
Exportländerna ska sända kommissionen prov på avtrycken av de stämplar som
används av deras utfärdande organ och där så är tillämpligt av dessa organs
behöriga kontor.
Kommissionen ska sända dessa uppgifter till medlemsstaternas tullmyndigheter.
Intygens giltighetstid
Intygen ska vara giltiga 10 månader från och med utfärdandedagen; intyg som
avser tobak ska dock vara giltiga 24 månader från och med utfärdandedagen.
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Uppdelning av en sändning
Vid uppdelning av en sändning, ska det för varje varuparti som härrör från
uppdelningen göras en fotokopia av originalintyget. Fotokopiorna och originalin
tyget ska uppvisas för det behöriga tullkontoret. I varje fotokopia ska följande
anges: varupartimottagarens namn och adress, uppgiften ”Utdrag giltigt för …
kg” i röd skrift (kvantiteten ska anges med siffror och bokstäver), uppdelningsort
och uppdelningsdag. Dessa uppgifter ska bestyrkas med tullkontorets stämpel och
den behörige tulltjänstemannens underskrift. Relevanta anteckningar om uppdel
ningen av sändningen ska införas i originalintyget, vilket ska behållas av det
berörda tullkontoret.
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Förteckning över organ som är behöriga att påteckna intyg (1)

Varor som om
fattas av KN-nr
ex

0806

2401

Exportland

Förenta staterna

Utfärdande organ

Etableringsort

Arizona Department of Agriculture

Arizona Department of
Agriculture, Shipping
Point Inspection Phoe
nix, AZ

California Department of Food and Agriculture

California Department of
Food and Agriculture,
Division of Inspection
Services, Shipping Point
Inspection Sacramento,
CA

Förenta staterna

Tobacco Association of the United States

Danville, Virginia

Kanada

Canadian Food Inspection Agency (eller dess be
höriga kontor)

Ottawa

Argentina

Cámara de Tabaco de Salta (eller dess behöriga
kontor)

Salta

Cámara de Tabaco de Jujuy (eller dess behöriga
kontor)

San Salvador de Jujuy

Cámara de Comercio Exterior de Misiones (eller
dess behöriga kontor)

Posadas

Bangladesh

Ministry of Agriculture, Department of Agriculture
Extension Cash Crop Division (eller dess behöriga
kontor)

Dacca

Brasilien

Banco do Brasil S.A.
Agência Caxias do Sul

Caxias do Sul

Banco do Brasil S.A.
Agência Empresa Porto Santos

Santos

Banco do Brasil S.A.
Agência Itajaí

Itajaí

Banco do Brasil S.A.
Agência José Menino

Santos

Banco do Brasil S.A.
Agência Paranaguá

Paranaguá

Banco do Brasil S.A.
Agência Rio Grande

Rio Grande

Banco do Brasil S.A.
Gecex Belo Horizonte

Belo Horizonte

Banco do Brasil S.A.
Gecex Curitiba

Curitiba

Banco do Brasil S.A.
Gecex Porto Alegre

Porto Alegre

(1) Alla ändringar av denna förteckning som kan behöva göras under loppet av ett år ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella
tidning, C-serien.
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Varor som om
fattas av KN-nr
ex

Exportland

Kina

Utfärdande organ

Etableringsort

Banco do Brasil S.A.
Gecex São Paulo

São Paulo

Federação das Indústrias do Estado de Santa Ca
tarina

Florianópolis

Federação das Indústrias do Estado do Paraná

Curitiba

Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande
do Sul

Porto Alegre

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Shangai

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Shandong

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Hubei

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Guangdong

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Liaoning

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Yunnan

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Hainan

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Inner Mongolia

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Anhui

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Beijing

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Chongqing

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Fujian

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Gansu

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Guangxi

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Guizhou

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Hebei

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Henan

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Hunan
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Varor som om
fattas av KN-nr
ex

Exportland

Utfärdande organ

Etableringsort

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Jiangsu

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Jiangxi

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Jilin

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Zhejiang

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Ningxia

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Qinghai

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Shaanxi

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Shanxi

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Ningbo

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Shenzen

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Sichuan

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Tianjin

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Tibet

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Xiamen

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Urumqi

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Zhuhai

General Administration of Customs of China
(GACC) (eller dess regionala kontor)

Heilongjiang

Colombia

Superintendencia de Industria y Comercio — Di
visión de Control de Normas y Calidades (eller
dess behöriga kontor)

Bogota

Kuba

Empresa Cubana del Tabaco, Cubatabaco (eller
dess behöriga kontor)

Havanna

Corporación Habanos S.A

La Habana

Internacional Cubana de Tabacos S.A.

La Habana

Dirección de Comercio Interior y Exterior del Mi
nisterio de Economía (eller dess behöriga kontor)

Guatemala City

Guatemala
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Varor som om
fattas av KN-nr
ex

3102
3105

Exportland

Utfärdande organ

Etableringsort

VUPE (Ventanilla Unica para las Exportaciones)

Guatemala City

Indien

Tobacco Board (eller dess behöriga kontor)

Guntur

Indonesien

Ministry of Trade Republic of Indonesia - Lem
baga Tembakau Surakarte (Tobacco Institution in
Surakarta)

Surakarta

Ministry of Trade Republic of Indonesia - Regional
Laboratory for testing and quality control and to
bacco institution

Jember

Ministry of Trade Republic of Indonesia - Regional
Laboratory for testing and quality control and to
bacco institution

Surabaya - Jawa Timur

Lembaga Tembakau Cabang Medan

Medan

(Lembaga Tembakau Medan)Tobacco Institution in
Medan

Medan

Mexiko

Secretaría de Economía
Dirección General de Facilitacíon Comercial y de
Comercio Exterior
Insurgentes Sur 1940, PH
Col. Florida. C.P. 01030 - Ciudad de México.

Col. Florida. C.P. 01030

Filippinerna

Republic of Philippines
Department of Agriculture
National Tobacco Administration

Quezon City

Sydkorea

Korea Tobacco and Ginseng Corporation (eller
dess behöriga kontor)

Taejon

Sri Lanka

Department of Commerce (eller dess behöriga
kontor)

Colombo

Schweiz

Eidgenössische Zollverwaltung EZV — Sektion
Tabak- und Bierbesteuer
Administration fédérale des douanes AFD — Sec
tion Impôts sur le tabac et sur la bière
Amministrazione federale delle dogane AFD —
Sezione Imposte sul tabacco e sulla bierra
Federal Customs Administration FCA — Section
Tobacco and beer Tax

Delémont

Thailand

Bureau of Foreign Trade Services

Nonthaburi

Office Foreign Trade Region 1 (Chiangmai)

Chiangmai

Office Foreign Trade Region 2 (Hatyai)

Hatyai

Office Foreign Trade Region 3 (Chonburi)

Chonburi

Office Foreign Trade Region 4 (Srakaew)

Srakaew

Office Foreign Trade Region 5 (NongKhai)

NongKhai

Chile

Office Foreign Trade Region 6 (Chiangrai)

Chiangrai

Servicio Nacional de Geología y Minería

Santiago
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Förteckning över intyg
Intyg 1:

ÄKTHETSINTYG FÖR FÄRSKA BORDSDRUVOR AV
VARIETETEN EMPEROR

Intyg 2:

ÄKTHETSINTYG FÖR TOBAK

Intyg 3:

KVALITETSINTYG FÖR NITRAT FRÅN CHILE
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BILAGA 10
STATISTISKA TARIC-NUMMER
Nedan angivna underrubriker ska återfinnas i Taric, men beteckningarna är
preliminära och kan komma att ändras exempelvis på grund av tillämpning av
framtida tullåtgärder
KN-nr / Taric-nr

Varuslag

Extra mängden
het

1

2

3

0511 99 85

– – – Andra:

0511 99 85 10

– – – – Sperma av däggdjur

—

0511 99 85 20

– – – – Ägg och embryon av däggdjur

—

0511 99 85 90

– – – – Andra

—
*****

1006 20 17

– – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3
– – – – – Aromatiskt ris
– – – – – – Basmatiris

1006 20 17 13

– – – – – – – För sorterna Basmati 370, Basmati 386 (Indien), Type-3 (Dhradun),

—

Taraori Basmati (HBC-19 Indien), Basmati 217 (Indien), Ranbir Bas
mati (Indien), Kernel (Basmati Pakistan), Pusa Basmati, Super Basmati
1006 20 17 18

– – – – – – – Andra

—

1006 20 17 91

– – – – – – Andra

—

1006 20 17 99

– – – – – Andra

—

1006 20 98

– – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3
– – – – – Aromatiskt ris
– – – – – – Basmatiris

1006 20 98 13

– – – – – – – För sorterna Basmati 370, Basmati 386 (Indien), Type-3 (Dhradun),

—

Taraori Basmati (HBC-19 Indien), Basmati 217 (Indien), Ranbir Bas
mati (Indien), Kernel (Basmati Pakistan), Pusa Basmati, Super Basmati
1006 20 98 18

– – – – – – – Andra

—

1006 20 98 91

– – – – – – Andra

—

1006 20 98 99

– – – – – Andra

—

1006 30 27

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3
– – – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 5 kg
– – – – – – – Aromatiskt ris

1006 30 27 12

– – – – – – – – Basmatiris

—

1006 30 27 14

– – – – – – – – Andra

—

1006 30 27 16

– – – – – – – Andra

—

– – – – – – I förpackningar med en nettovikt högre än 5 kg men högst 20 kg
– – – – – – – Aromatiskt ris
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KN-nr / Taric-nr

Varuslag

Extra mängden
het

1

2

3

1006 30 27 22

– – – – – – – – Basmatiris

—

1006 30 27 24

– – – – – – – – Andra

—

1006 30 27 26

– – – – – – – Andra

—

– – – – – – Andra
– – – – – – – Aromatiskt ris

1006 30 27 92

– – – – – – – – Basmatiris

—

1006 30 27 94

– – – – – – – – Andra

—

1006 30 27 96

– – – – – – – Andra

—

1006 30 48

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3
– – – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 5 kg
– – – – – – – Aromatiskt ris

1006 30 48 12

– – – – – – – – Basmatiris

—

1006 30 48 14

– – – – – – – – Andra

—

1006 30 48 16

– – – – – – – Andra

—

– – – – – – I förpackningar med en nettovikt högre än 5 kg men högst 20 kg
– – – – – – – Aromatiskt ris

1006 30 48 22

– – – – – – – – Basmatiris

—

1006 30 48 24

– – – – – – – – Andra

—

1006 30 48 26

– – – – – – – Andra

—

– – – – – – Andra
– – – – – – – Aromatiskt ris

1006 30 48 92

– – – – – – – – Basmatiris

—

1006 30 48 94

– – – – – – – – Andra

—

1006 30 48 96

– – – – – – – Andra

—

1006 30 67

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3
– – – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 5 kg
– – – – – – – Aromatiskt ris

1006 30 67 12

– – – – – – – – Basmatiris

—

1006 30 67 14

– – – – – – – – Andra

—

1006 30 67 16

– – – – – – – Andra

—

– – – – – – I förpackningar med en nettovikt högre än 5 kg men högst 20 kg
– – – – – – – Aromatiskt ris

1006 30 67 22

– – – – – – – – Basmatiris

—
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KN-nr / Taric-nr

Varuslag

Extra mängden
het

1

2

3

1006 30 67 24

– – – – – – – – Andra

—

1006 30 67 26

– – – – – – – Andra

—

– – – – – – Andra
– – – – – – – Aromatiskt ris

1006 30 67 92

– – – – – – – – Basmatiris

—

1006 30 67 94

– – – – – – – – Andra

—

1006 30 67 96

– – – – – – – Andra

—

1006 30 98

– – – – – Med ett förhållande mellan kornets längd och bredd av minst 3
– – – – – – I förpackningar med en nettovikt av högst 5 kg
– – – – – – – Aromatiskt ris

1006 30 98 12

– – – – – – – – Basmatiris

—

1006 30 98 14

– – – – – – – – Andra

—

1006 30 98 16

– – – – – – – Andra

—

– – – – – – I förpackningar med en nettovikt högre än 5 kg men högst 20 kg
– – – – – – – Aromatiskt ris

1006 30 98 22

– – – – – – – – Basmatiris

—

1006 30 98 24

– – – – – – – – Andra

—

1006 30 98 26

– – – – – – – Andra

—

– – – – – – Andra
– – – – – – – Aromatiskt ris

1006 30 98 92

– – – – – – – – Basmatiris

—

1006 30 98 94

– – – – – – – – Andra

—

1006 30 98 96

– – – – – – – Andra

—
*****

1509 10 20

– – Extra jungfruolja

1509 10 20 10

– – – På kärl rymmande högst 5 liter

—

1509 10 20 90

– – – Annat

—

1509 10 80

– – Annat

1509 10 80 10

– – – På kärl rymmande högst 5 liter

—

1509 10 80 90

– – – Annat

—

1509 90 00

– Annat

1509 90 00 10

– – På kärl rymmande högst 5 liter

—

1509 90 00 90

– – Annat

—
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KN-nr / Taric-nr

Varuslag

Extra mängden
het

1

2

3

*****
2805 30

– Sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium, även blandade eller le

gerade med varandra:
2805 30 10

– – Blandade eller legerade med varandra:

2805 30 10 10

– – – Legeringar av cerium och andra sällsynta jordartsmetaller, innehållande minst

—

47 viktprocent cerium
– – – Andra:

2805 30 10 30

– – – – Innehållande både neodym och dysprosium

—

2805 30 10 40

– – – – Innehållande neodym

—

2805 30 10 50

– – – – Innehållande dysprosium

—

2805 30 10 80

– – – – Andra

—

– – Andra:
– – – Med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent:

2805 30 20

– – – – Cerium, lantan, praseodym, neodym och samarium:

—

2805 30 20 10

– – – – – Cerium

—

2805 30 20 20

– – – – – Lantan

—

2805 30 20 30

– – – – – Praseodym

—

2805 30 20 40

– – – – – Neodym

—

2805 30 20 50

– – – – – Samarium

—

2805 30 30

– – – – Europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, tulium, yt

—

terbium, lutetium och yttrium:
2805 30 30 10

– – – – – Europium

—

2805 30 30 15

– – – – – Gadolinium

—

2805 30 30 20

– – – – – Terbium

—

2805 30 30 25

– – – – – Dysprosium

—

2805 30 30 30

– – – – – Holmium

—

2805 30 30 35

– – – – – Erbium

—

2805 30 30 40

– – – – – Tulium

—

2805 30 30 45

– – – – – Ytterbium

—

2805 30 30 50

– – – – – Lutetium

—

2805 30 30 55

– – – – – Yttrium

—
*****

2846

Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium
eller skandium eller av blandningar av dessa metaller:

2846 90

– Andra:

2846 90 10

– – Föreningar av lantan, praseodym, neodym och samarium:
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KN-nr / Taric-nr

Varuslag

Extra mängden
het

1

2

3

2846 90 10 20

– – – Föreningar av lantan

—

2846 90 10 30

– – – Föreningar av praseodym

—

2846 90 10 40

– – – Föreningar av neodym

—

2846 90 10 50

– – – Föreningar av samarium

—

2846 90 20

– – Föreningar av europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium,

tulium, ytterbium, lutetium och yttrium:
2846 90 20 10

– – – Föreningar av europium

—

2846 90 20 15

– – – Föreningar av gadolinium

—

2846 90 20 20

– – – Föreningar av terbium

—

2846 90 20 25

– – – Föreningar av dysprosium

—

2846 90 20 30

– – – Föreningar av holmium

—

2846 90 20 35

– – – Föreningar av erbium

—

2846 90 20 40

– – – Föreningar av tulium

—

2846 90 20 45

– – – Föreningar av ytterbium

—

2846 90 20 50

– – – Föreningar av lutetium

—

2846 90 20 55

– – – Föreningar av yttrium

—
*****

2903

Halogenderivat av kolväten:

2903 39

– – Andra:
– – – Mättade fluorider:

2903 39 24

– – – – Pentafluoretan och 1,1,1-trifluoretan:

2903 39 24 10

– – – – – Pentafluoretan (CAS RN 354-33-6)

—

2903 39 24 90

– – – – – Andra

—

2903 39 27

– – – – Pentafluorpropaner, hexafluorpropaner och heptafluorpropaner

—

2903 39 27 15

– – – – – 1,1,2,2,3-pentafluorpropan (HFC-245ca)

—

2903 39 27 20

– – – – – 1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropan (HFC-227ea)

—

2903 39 27 22

– – – – – 1,1,1,2,2,3-hexafluorpropan (HFC-236cb)

—

2903 39 27 24

– – – – – 1,1,1,2,3,3-hexafluorpropan (HFC-236ea)

—

2903 39 27 26

– – – – – 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan (HFC-236fa)

—

2903 39 27 91

– – – – – Andra

—

2903 39 29

– – – – Andra mättade fluorider

—

2903 39 29 20

– – – – – fluormetan (metylfluorid) (HFC-41)

—

2903 39 29 22

– – – – – fluoretan (etylfluorid) (HFC-161)

—

2903 39 29 24

– – – – – 1,2-difluoretan (HFC-152)

—
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KN-nr / Taric-nr

Varuslag

Extra mängden
het

1

2

3

2903 39 29 26

– – – – – 1,1,2-trifluoretan (HFC-143)

—

2903 39 29 28

– – – – – 1,1,2,2-tetrafluoretan (HFC-134)

—

2903 39 29 30

– – – – – 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluorpentan (HFC-43-10mee)

—

2903 39 29 32

– – – – – 1,1,1,3,3-pentafluorbutan (HFC-365mfc)

—

2903 39 29 91

– – – – – Andra

—
*****

3824

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter
samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana
som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans:

3824 78

– – Innehållande perfluorkarboner (PFC) eller fluorkolväten (HFC), dock inte

innehållande klorfluorkarboner (CFC) eller klorfluorkolväten (HCFC):
3824 78 10

– – – Innehållande endast 1,1,1-trifluoretan och pentafluoretan

—

3824 78 10 10

– – – – R507A[(innehållande 50 % pentafluoretan (HFC-125) och 50 % 1,1,1-tri

—

fluoretan (HFC-143a)]
3824 78 10 90

– – – – Andra

—

3824 78 20

– – – Innehållande endast 1,1,1-trifluoretan, pentafluoretan och 1,1,1,2-tetrafluore

—

tan
3824 78 20 10

– – – – R404A [innehållande 52 % 1,1,1-trifluoretan (HFC-143a), 44 % pentafluo

—

retan (HFC-125) och 4 % 1,1,1,2-tetrafluoretan (HFC-134a)]
3824 78 20 90

– – – – Andra

—

3824 78 30

– – – Innehållande endast difluormetan och pentafluoretan

—

3824 78 30 10

– – – – R410A [innehållande 50 % pentafluoretan HFC-125 och 50 % difluormetan

—

(HFC-32)]
3824 78 30 90

– – – – Andra

—

3824 78 40

– – – Innehållande endast difluormetan, pentafluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan

—

3824 78 40 10

– – – – R407A [innehållande 40 % pentafluoretan (HFC-125), 40 % 1,1,1,2-tetra

—

fluoretan (HFC-134a) och 20 % difluormetan (HFC-32)]
3824 78 40 20

– – – – R407C [innehållande 52 % 1,1,1,2-tetrafluoretan (HFC-134 a), 25 % penta

—

fluoretan (HFC-125) och 23 % difluormetan (HFC-134a)]
3824 78 40 30

– – – – R407F [innehållande 40 % 1,1,1,2-tetrafluoretan (HFC-134a), 30 % diflu

—

ormetan (HFC-32) och 30 % pentafluoretan (HFC-125)]
3824 78 40 40

– – – – R407H [innehållande 52,5 % 1,1,1,2-tetrafluoretan (HFC-134a), 32,5 % di

—

fluormetan (HFC-32) och 15 % pentafluoretan (HFC-125)]
3824 78 40 90

– – – – Andra

—
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3824 78 80

– – – Innehållande omättade fluorkolväten

—

3824 78 80 10

– – – – R448A [innehållande 26 % difluormetan (HFC-32), 26 % pentafluoretan

—

(HFC-125), 21 % 1,1,1,2-tetrafluoretan (HFC-134a), 20 % 2,3,3,3-tetraflu
orpropen (HFC-1234yf) och 7 % 1,3,3,3-tetrafluorpropen (HFC-1234ze)]
3824 78 80 11

– – – R449A [innehållande 25,7 % 1,1,1,2-tetrafluoretan (HFC-134a,) 25,3 %

—

2,3,3,3-tetrafluorpropen (HFC-1234yf), 24,7 % pentafluoretan (HFC-125)
och 24,3 % difluormetan (HFC-32)]
3824 78 80 20

– – – – R450A [innehållande 58 % 1,3,3,3-tetrafluorpropen (HFC-1234ze) och

—

42 % 1,1,1,2-tetrafluoretan (HFC-134a)]
3824 78 80 21

– – – – R452A [innehållande 59 % pentafluoretan (HFC-125), 30 % 2,3,3,3-tetra

—

fluorpropen (HFC-1234yf) och 11 % difluormetan (HFC-32)]
3824 78 80 30

– – – – R452B [innehållande 67 % difluormetan (HFC-32), 26 % 2,3,3,3-tetrafluor

—

propen (HFC-1234yf) och 7 % pentafluoretan (HFC-125)]
3824 78 80 31

– – – – R455A

[innehållande 75,5 % 2,3,3,3-tetrafluorpropen
21,5 % difluormetan (HFC-32) och 3 % koldioxid]

(HFC-1234yf),

—

3824 78 80 40

– – – – R513A [innehållande 56 % 2,3,3,3-tetrafluorpropen (HFC-1234yf) och

—

44 % 1,1,1,2-tetrafluoretan (HFC-134a)]
3824 78 80 41

– – – – R-514A

[innehållande 74,7 % 1,1,1,4,4,4-hexafluor-2-buten
1336mzz) och 25,3 % trans-1,2-dikloretylen]

(HFC-

3824 78 80 91

– – – – Andra

—

3824 78 90

– – – Andra

—

3824 78 90 10

– – – – R508A [innehållande 61 % hexafluoretan (PFC-116) och 39 % trifluorme

—

—

tan (HFC-23)]
3824 78 90 11

– – – – R508B [innehållande 54 % hexafluoretan (PFC-116) och 46 % trifluorme

—

tan (HFC-23)]
3824 78 90 20

– – – – R422D [innehållande 65,1 % pentafluoretan (HFC-125), 31,5 % 1,1,1,2-

—

tetrafluoretan (HFC-134a) och 3,4 % isobutan]
3824 78 90 21

– – – – R417A [innehållande 50 % 1,1,1,2-tetrafluoretan (HFC-134 a) 46,6 % pen

—

tafluoretan (HFC-125) och 3,4% isobutan]
3824 78 90 30

– – – – R419A (innehållande 77 % pentafluoretan (HFC-125), 19 % 1,1,1,2-tetra

—

fluoretan (HFC-134a) och 4 % dimetyleter (R-E170))
3824 78 90 61

– – – – innehållande

endast 1,1,1,3,3-pentafluorbutan
1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropan (HFC-227ea)

(HFC-365mfc)

och

—

3824 78 90 70

– – – – innehållande endast 1,1,1,3,3-pentafluorbutan (HFC-365mfc) och 1,1,1,3,3-

—

pentafluorpropan (HFC-245fa)
3824 78 90 91

– – – – Andra

—

