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19019095 Livsmedelsberedningar i pulverform, bestående av en blandning av skummjölk och/eller vassle och vegetabiliska fetter/oljor, med ett innehåll av fetter/oljor av <= 30 viktprocent
22082016 Brandy de Jerez, på kärl rymmande <= 2 liter 1 alc. 100 % - liter ren 

(100%) alkohol
22082018 Brandy eller Weinbrand, på kärl rymmande <= 2 liter (exkl. armagnac och brandy de Jerez) 1 alc. 100 % - liter ren 

(100%) alkohol
22082019 Sprit erhållen genom destillering av druvvin, på kärl rymmande <= 2 liter (exkl. konjak, armagnac och brandy eller Weinbrand) 1 alc. 100 % - liter ren 

(100%) alkohol
22082028 Sprit erhållen genom destillering av pressåterstoder av druvor, på kärl rymmande <= 2 liter (exkl. grappa) 1 alc. 100 % - liter ren 

(100%) alkohol
22082066 Brandy eller Weinbrand, på kärl rymmande > 2 liter 1 alc. 100 % - liter ren 

(100%) alkohol
22082069 Sprit erhållen genom destillering av druvvin, på kärl rymmande > 2 liter (exkl. konjak, armagnac och brandy eller Weinbrand) 1 alc. 100 % - liter ren 

(100%) alkohol
22082088 Sprit erhållen genom destillering av pressåterstoder av druvor, på kärl rymmande > 2 liter (exkl. grappa) 1 alc. 100 % - liter ren 

(100%) alkohol
27101966 Eldningsoljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, innehållande > 0,1 viktprocent men <= 0,5 viktprocent svavel (exkl. för kemisk omvandling samt innehållande biodiesel)

27101967 Eldningsoljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, innehållande > 0,5 viktprocent svavel (exkl. för kemisk omvandling samt innehållande biodiesel)
27102016 Gasoljor "dieselbrännoljor", innehållande som karaktärsgivande beståndsdel >= 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, innehållande > 0,001 viktprocent men <= 0,1 viktprocent 

svavel samt innehållande biodiesel
27102032 Eldningsoljor, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel >= 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, innehållande <= 0,5 viktprocent svavel samt innehållande biodiesel

27102038 Eldningsoljor, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel >= 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, innehållande > 0,5 viktprocent svavel samt innehållande biodiesel

37079020 Framkallare och fixeringsmedel, i form av kemiska preparat för fotografiskt bruk, inkl. oblandade produkter, i avdelade doser eller i detaljhandelsförpackningar, i bruksfärdigt skick (exkl. salter och föreningar enligt 
nr 2843 - 2846)

71042010 Diamanter, syntetiska eller rekonstruerade, även sorterade men obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade g - gram
71042090 Ädelstenar eller halvädelstenar, syntetiska eller rekonstruerade, även sorterade men obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade (exkl. piezoelektrisk kvarts och diamanter) g - gram
71049010 Diamanter, syntetiska eller rekonstruerade, bearbetade, även sorterade men inte uppträdda, monterade eller infattade; osorterade syntetiska eller rekonstruerade diamanter, temporärt uppträdda för att 

underlätta transporten (exkl. enkelt sågade eller grovt tillformade)
g - gram

71049090 Ädelstenar och halvädelstenar, syntetiska eller rekonstruerade, bearbetade, även sorterade men inte uppträdda, monterade eller infattade; osorterade syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar och 
halvädelstenar, temporärt uppträdda för att underlätta transporten (exkl. enkelt sågade eller grovt tillformade, piezoelektrisk kvarts och diamanter)

g - gram

84729080 Maskiner och apparater för kontorsbruk, i.a.n.
85045000 Induktansspolar (exkl. för urladdningslampor eller rör)
85049019 Delar till transformatorer och induktansspolar, i.a.n. (exkl. ferritkärnor)
85049090 Delar till statiska omformare, i.a.n.
85181000 Mikrofoner och mikrofonstativ (exkl. trådlösa mikrofoner, med inbyggd sändare)
85182900 Högtalare, utan hölje antal, styck
85183000 Hörlurar och hörtelefoner, även kombinerade med mikrofon, samt satser bestående av en mikrofon och en eller flera högtalare (exkl. telefoner och hörapparater samt hjälmar med inbyggda hörlurar, även med 

mikrofon)
85184000 Tonfrekvensförstärkare, elektriska antal, styck
85198100 Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning, för magnetiska eller optiska medier eller halvledarmedier (exkl. apparater om drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel; skivspelare 

andra än laserskivspelare samt telefonsvarare)
antal, styck

85229000 Delar och tillbehör lämpade för användning uteslutande eller huvudsakligen med apparater enligt nr 8519 till 8521, i.a.n. (exkl. pickuper)
85271200 Radiokassettbandspelare, i fickformat [dimension <= 170 mm x 100 mm x 45 mm], med inbyggd förstärkare, utan inbyggd högtalare, som kan arbeta utan yttre kraftkälla antal, styck
85271300 Rundradiomottagare som kan arbeta utan yttre kraftkälla, kombinerade med ljudinspelnings- eller ljudåtergivningsutrustning (exkl. radiokassettbandspelare i fickformat) antal, styck
85279100 Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, med inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud (exkl. av sådana slag som används i motorfordon) antal, styck
85279200 Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla, utan inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud men med inbyggt ur (exkl. av sådana slag som används i motorfordon) antal, styck

85291030 Utomhusantenner för radio- eller televisionsmottagare
90111000 Stereoskopiska mikroskop antal, styck
90119000 Delar och tillbehör till mikroskop, optiska, i.a.n.
90121000 Elektronmikroskop, protonmikroskop och diffraktionskameror
90129000 Delar och tillbehör till elektronmikroskop, protonmikroskop och diffraktionskameror, i.a.n.
90151000 Avståndmätare
90152000 Teodoliter och takymetrar
90154000 Instrument och apparater för fotogrammetri
90248000 Maskiner och apparater för provning av mekaniska egenskaper hos material (exkl. av metaller)
90251900 Termometrar och pyrometrar, inte kombinerade med andra instrument (exkl. vätskefyllda termometrar för direktavläsning) antal, styck
90278020 pH-mätare, rH-mätare och andra apparater för konduktivitetsmätning
90278080 Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys eller för mätning eller kontroll av ytspänning e.d., eller för mätning och kontroll av värmemängd, eller ljudnivå, i.a.n.
90279000 Mikrotomer; delar och tillbehör till instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys, instrument och apparater för mätning eller kontroll av viskositet, porositet, dilatation, ytspänning e.d., instrument och 

apparater för mätning eller kontroll av värmemängd, ljudnivå eller ljusintensitet samt till mikrotomer, i.a.n.
90303370 Instrument och apparater för mätning eller kontroll av spänning, strömstyrka eller effekt (exkl. med registreringsanordning, oscilloskop, oscillografer samt universalinstrument)
90308900 Instrument och apparater för mätning eller kontroll av elektriska storheter, i.a.n. (exkl. instrument och apparater med registreringsanordning)
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