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02089098 Kött och ätliga slaktbiprodukter, färskt, kylt eller fryst (exkl.
nötkreatur och oxdjur, svin, får, getter, hästar, åsnor, mulor,
mulåsnor, fjäderfä, kaniner, harar, primater, valar, delfiner
och tumlare "däggdjur av ordningen Cetacea", manater och
dugonger "däggdjur av ordningen Sirenia", sälar, sjölejon och
valrossar "däggdjur av underordningen Pinnipedia", kanin
och hare, reptiler, kameler och andra kameldjur samt tama
duvor, vilt, ren, grodlår samt insekter)

02089098 Kött och ätliga slaktbiprodukter, färskt, kylt eller fryst (exkl.
nötkreatur och oxdjur, svin, får, getter, hästar, åsnor, mulor,
mulåsnor, fjäderfä, kaniner, harar, primater, valar, delfiner
och tumlare "däggdjur av ordningen Cetacea", manater och
dugonger "däggdjur av ordningen Sirenia", sälar, sjölejon och
valrossar "däggdjur av underordningen Pinnipedia", kanin
och hare, reptiler, kameler och andra kameldjur samt tama
duvor, vilt, ren och grodlår)

02109939 Kött, saltade, i saltlake, torkade eller rökta (exkl. kött av
nötkreatur och andra oxdjur och svin samt kött och ätbara
slaktbiprodukter av primater, valar, delfiner och tumlare
"däggdjur av ordningen Cetacea", manater och dugonger
"däggdjur av ordningen Sirenia", sälar, sjölejon och valrossar
"däggdjur av underordningen Pinnipedia", av reptiler, samt
insekter, saltat, i saltlake eller torkat kött av häst)

02109939 Kött, saltade, i saltlake, torkade eller rökta (exkl. kött av
nötkreatur och andra oxdjur och svin samt kött och ätbara
slaktbiprodukter av primater, valar, delfiner och tumlare
"däggdjur av ordningen Cetacea", manater och dugonger
"däggdjur av ordningen Sirenia", sälar, sjölejon och valrossar
"däggdjur av underordningen Pinnipedia", av reptiler, får, get
och ren samt saltat, i saltlake eller torkat kött av häst)

02109990 Ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter, av kött (exkl. av
primater, av valar, delfiner och tumlare "däggdjur av
ordningen Cetacea", manater och dugonger "däggdjur av
ordningen Sirenia", av sälar, sjölejon och valrossar "däggdjur
av underordningen Pinnipedia", reptiler samt insekter)

02109990 Ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter, av kött (exkl. av
primater, av valar, delfiner och tumlare "däggdjur av
ordningen Cetacea", manater och dugonger "däggdjur av
ordningen Sirenia", av sälar, sjölejon och valrossar "däggdjur
av underordningen Pinnipedia" samt  reptiler)

03061990a Kräftdjur, frysta, lämpliga som livsmedel, även utan skal, inkl.
kräftdjur med skal (exkl. languster, hummer, krabbor,
havskräftor "Nephrops norvegicus", räkor och
sötvattenkräftor samt rökta)

03061990a Kräftdjur, frysta, lämpliga som livsmedel, även utan skal, inkl.
kräftdjur med skal (exkl. languster, hummer, krabbor,
havskräftor "Nephrops norvegicus", räkor och
sötvattenkräftor samt rökta)

03061990c Kräftdjur, frysta, lämpliga som livsmedel, rökta, även utan
skal, inkl. kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten
(exkl. languster, hummer, krabbor, havskräftor "Nephrops
norvegicus", räkor och sötvattenkräftor)

03061990b Kräftdjur, frysta, lämpliga som livsmedel, rökta, även utan
skal, inkl. kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten
(exkl. languster, hummer, krabbor, havskräftor "Nephrops
norvegicus", räkor och sötvattenkräftor); frysta mjöl och
pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel

03063990 Kräftdjur, lämpliga som livsmedel, även utan skal, levande,
färska eller kylda (exkl. languster, hummer, krabbor,
havskräftor, räkor och sötvattenkräftor)

03063990 Kräftdjur, lämpliga som livsmedel, även utan skal, levande,
färska eller kylda (exkl. languster, hummer, krabbor,
havskräftor, räkor och sötvattenkräftor); mjöl och pelletar av
kräftdjur, lämpliga som livsmedel, färska eller kylda

03069990a Kräftdjur, lämpliga som livsmedel, även utan skal, torkade,
saltade eller i saltlake, inkl. kräftdjur med skal, ångkokta eller
kokta i vatten (exkl. languster, hummer, krabba, havskräftor,
räkor och sötvattenkräftor)

03069990a Kräftdjur, lämpliga som livsmedel, även utan skal, torkade,
saltade eller i saltlake, inkl. kräftdjur med skal, ångkokta eller
kokta i vatten (exkl. languster, hummer, krabba, havskräftor,
räkor och sötvattenkräftor)

03069990c Kräftdjur, lämpliga som livsmedel, även utan skal, rökta, inkl.
kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl.
languster, hummer, krabba, havskräftor, räkor och
sötvattenkräftor)

03069990b Kräftdjur, lämpliga som livsmedel, även utan skal, rökta, inkl.
kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl.
languster, hummer, krabba, havskräftor, räkor och
sötvattenkräftor); mjöl och pelletar av kräftdjur, torkade,
saltade, rökta eller i saltlake, lämpliga som livsmedel

03072110 Kammusslor av släktena "Pecten", "Chlamys" och
"Placopecten", även utan skal, levande, färska eller kylda

03072100 Kammusslor av släktena "Pecten", "Chlamys" och
"Placopecten", även utan skal, levande, färska eller kylda

03072190 Blötdjur av familjen "Pectinidae" även utan skal, även utan
skal, levande, färska eller kylda (exkl. kammusslor av
släktena "Pecten", "Chlamys" och "Placopecten")

03079100 Blötdjur, även utan skal, levande, färska eller kylda (exkl.
ostron, kammusslor "Pecten", "Chlamys" och "Placopecten",
blåmusslor "Mytilus spp.", "Perna spp.", tioarmad bläckfisk
"Sepia officinalis", "Rossia macrosoma", "Sepiola spp.",
"Loligo spp.", " Ommastrephes spp.", "Nototodarus spp.",
"Sepioteuthis spp.","Todarodes sagittatus",  åttaarmad
bläckfisk "Octopus spp.", sniglar andra än havssniglar,
venusmusslor, hjärtmusslor och "ark shells", havsöron samt
vingsnäckor); mjöl och pelletar av blötdjur, lämpliga som
livsmedel, färska eller kylda

03072295 Blötdjur av familjen "Pectinidae" även utan skal, frysta (exkl.
av släktena "Pecten", "Chlamys" och "Placopecten")

03079200 Blötdjur, även utan skal, frysta (exkl. ostron, kammusslor
"Pecten", "Chlamys" och "Placopecten", blåmusslor "Mytilus
spp.", "Perna spp.", tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis",
"Rossia macrosoma", "Sepiola spp.", "Loligo
spp.", " Ommastrephes spp.", "Nototodarus spp.",
"Sepioteuthis spp.","Todarodes sagittatus",  åttaarmad
bläckfisk "Octopus spp.", sniglar andra än havssniglar,
venusmusslor, hjärtmusslor och "ark shells", havsöron samt
vingsnäckor); mjöl och pelletar av blötdjur, lämpliga som
livsmedel, fryst

03072910a Kammusslor av släktena "Pecten", "Chlamys" och
"Placopecten", även utan skal, torkade, saltade eller i
saltlake

03072900a Kammusslor av släktena "Pecten", "Chlamys" och
"Placopecten", även utan skal, torkade, saltade eller i
saltlake

03072910b Kammusslor av släktena "Pecten", "Chlamys" och
"Placopecten", även utan skal, rökta

03072900b Kammusslor av släktena "Pecten", "Chlamys" och
"Placopecten", även utan skal, rökta

03072990a Blötdjur av familjen "Pectinidae", även utan skal, torkade,
saltade eller i saltlake (exkl. släktena "Pecten", "Chlamys"
och "Placopecten")

03079900a Blötdjur, även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake (exkl.
ostron, kammusslor "Pecten", "Chlamys" och "Placopecten",
blåmusslor "Mytilus spp.", "Perna spp.", tioarmad bläckfisk
"Sepia officinalis", "Rossia macrosoma", "Sepiola spp.",
"Loligo spp.", " Ommastrephes spp.", "Nototodarus spp.",
"Sepioteuthis spp.", "Todarodes sagittatus",  åttaarmad
bläckfisk "Octopus spp.", sniglar andra än havssniglar,
venusmusslor, hjärtmusslor och "ark shells", havsöron samt
vingsnäckor)
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03072990b Blötdjur av familjen "Pectinidae", även utan skal, rökta (exkl.
släktena "Pecten", "Chlamys" och "Placopecten")

03079900b Blötdjur, även utan skal, rökta (exkl. ostron, kammusslor
"Pecten", "Chlamys" och "Placopecten", blåmusslor "Mytilus
spp.", "Perna spp.", tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis",
"Rossia macrosoma", "Sepiola spp.", "Loligo
spp.", " Ommastrephes spp.", "Nototodarus spp.",
"Sepioteuthis spp.","Todarodes sagittatus",  åttaarmad
bläckfisk "Octopus spp.", sniglar andra än havssniglar,
venusmusslor, hjärtmusslor och "ark shells", havsöron samt
vingsnäckor); mjöl och pelletar av blötdjur, lämpliga som
livsmedel, rökta, torkade, saltade eller i saltlake

03079100 Blötdjur, även med skal, levande, färska eller kylda (exkl.
ostron, kammusslor av släktena "Pecten", "Chlamys" eller
"Placopecten", blåmusslor "Mytilus spp., Perna spp.",
bläckfisk, sniglar andra än havssniglar, venusmusslor,
hjärtmusslor och "ark shells", havsöron samt vingsnäckor)

03079100 Blötdjur, även utan skal, levande, färska eller kylda (exkl.
ostron, kammusslor "Pecten", "Chlamys" och "Placopecten",
blåmusslor "Mytilus spp.", "Perna spp.", tioarmad bläckfisk
"Sepia officinalis", "Rossia macrosoma", "Sepiola spp.",
"Loligo spp.", " Ommastrephes spp.", "Nototodarus spp.",
"Sepioteuthis spp.","Todarodes sagittatus",  åttaarmad
bläckfisk "Octopus spp.", sniglar andra än havssniglar,
venusmusslor, hjärtmusslor och "ark shells", havsöron samt
vingsnäckor); mjöl och pelletar av blötdjur, lämpliga som
livsmedel, färska eller kylda

03079200 Blötdjur, även med skal, frysta (exkl. ostron, kammusslor av
släktena "Pecten", "Chlamys" eller "Placopecten",
blåmusslor "Mytilus spp., Perna spp.", bläckfisk, sniglar
andra än havssniglar, venusmusslor, hjärtmusslor och "ark
shells", havsöron samt vingsnäckor)

03079200 Blötdjur, även utan skal, frysta (exkl. ostron, kammusslor
"Pecten", "Chlamys" och "Placopecten", blåmusslor "Mytilus
spp.", "Perna spp.", tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis",
"Rossia macrosoma", "Sepiola spp.", "Loligo
spp.", " Ommastrephes spp.", "Nototodarus spp.",
"Sepioteuthis spp.","Todarodes sagittatus",  åttaarmad
bläckfisk "Octopus spp.", sniglar andra än havssniglar,
venusmusslor, hjärtmusslor och "ark shells", havsöron samt
vingsnäckor); mjöl och pelletar av blötdjur, lämpliga som
livsmedel, fryst

03079900a Blötdjur, även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake (exkl.
ostron, kammusslor "Pecten", "Chlamys" och "Placopecten",
blåmusslor "Mytilus spp.", "Perna spp.", tioarmad bläckfisk
"Sepia officinalis", "Rossia macrosoma", "Sepiola spp.",
"Loligo spp.", " Ommastrephes spp.", "Nototodarus spp.",
"Sepioteuthis spp.", "Todarodes sagittatus",  åttaarmad
bläckfisk "Octopus spp.", sniglar andra än havssniglar,
venusmusslor, hjärtmusslor och "ark shells", havsöron samt
vingsnäckor)

03079900a Blötdjur, även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake (exkl.
ostron, kammusslor "Pecten", "Chlamys" och "Placopecten",
blåmusslor "Mytilus spp.", "Perna spp.", tioarmad bläckfisk
"Sepia officinalis", "Rossia macrosoma", "Sepiola spp.",
"Loligo spp.", " Ommastrephes spp.", "Nototodarus spp.",
"Sepioteuthis spp.", "Todarodes sagittatus",  åttaarmad
bläckfisk "Octopus spp.", sniglar andra än havssniglar,
venusmusslor, hjärtmusslor och "ark shells", havsöron samt
vingsnäckor)

03079900c Blötdjur, även utan skal, rökta (exkl. ostron, kammusslor
"Pecten", "Chlamys" och "Placopecten", blåmusslor "Mytilus
spp.", "Perna spp.", tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis",
"Rossia macrosoma", "Sepiola spp.", "Loligo
spp.", " Ommastrephes spp.", "Nototodarus spp.",
"Sepioteuthis spp.","Todarodes sagittatus",  åttaarmad
bläckfisk "Octopus spp.", sniglar andra än havssniglar,
venusmusslor, hjärtmusslor och "ark shells", havsöron samt
vingsnäckor)

03079900b Blötdjur, även utan skal, rökta (exkl. ostron, kammusslor
"Pecten", "Chlamys" och "Placopecten", blåmusslor "Mytilus
spp.", "Perna spp.", tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis",
"Rossia macrosoma", "Sepiola spp.", "Loligo
spp.", " Ommastrephes spp.", "Nototodarus spp.",
"Sepioteuthis spp.","Todarodes sagittatus",  åttaarmad
bläckfisk "Octopus spp.", sniglar andra än havssniglar,
venusmusslor, hjärtmusslor och "ark shells", havsöron samt
vingsnäckor); mjöl och pelletar av blötdjur, lämpliga som
livsmedel, rökta, torkade, saltade eller i saltlake

03089090a Ryggradslösa vattendjur, torkade, saltade eller i saltlake
(exkl. kräftdjur, blötdjur, sjögurkor, sjöborrar och maneter)

03089090a Ryggradslösa vattendjur, torkade, saltade eller i saltlake
(exkl. kräftdjur, blötdjur, sjögurkor, sjöborrar och maneter)

03089090c Ryggradslösa vattendjur, rökta (exkl. kräftdjur, blötdjur,
sjögurkor, sjöborrar och maneter)

03089090b Ryggradslösa vattendjur, rökta (exkl. kräftdjur, blötdjur,
sjögurkor, sjöborrar och maneter); Mjöl och pelletar av
ryggradslösa vattendjur (exkl. kräftdjur och blötdjur) lämpliga
som livsmedel, rökta, torkade, saltade eller i saltlake

03091000 Mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel 03051000 Mjöl, pulver och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel

03099000a Mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel, frysta,
torkade, saltade eller i saltlake

03061990b Kräftdjur, frysta, lämpliga som livsmedel, rökta, även utan
skal, inkl. kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten
(exkl. languster, hummer, krabbor, havskräftor "Nephrops
norvegicus", räkor och sötvattenkräftor); frysta mjöl och
pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel

03099000a Mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel, frysta,
torkade, saltade eller i saltlake

03069990b Kräftdjur, lämpliga som livsmedel, även utan skal, rökta, inkl.
kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl.
languster, hummer, krabba, havskräftor, räkor och
sötvattenkräftor); mjöl och pelletar av kräftdjur, torkade,
saltade, rökta eller i saltlake, lämpliga som livsmedel

03099000b Mjöl och pelletar av blötdjur, lämpliga som livsmedel 03079200 Blötdjur, även utan skal, frysta (exkl. ostron, kammusslor
"Pecten", "Chlamys" och "Placopecten", blåmusslor "Mytilus
spp.", "Perna spp.", tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis",
"Rossia macrosoma", "Sepiola spp.", "Loligo
spp.", " Ommastrephes spp.", "Nototodarus spp.",
"Sepioteuthis spp.","Todarodes sagittatus",  åttaarmad
bläckfisk "Octopus spp.", sniglar andra än havssniglar,
venusmusslor, hjärtmusslor och "ark shells", havsöron samt
vingsnäckor); mjöl och pelletar av blötdjur, lämpliga som
livsmedel, fryst
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03099000b Mjöl och pelletar av blötdjur, lämpliga som livsmedel 03079900b Blötdjur, även utan skal, rökta (exkl. ostron, kammusslor
"Pecten", "Chlamys" och "Placopecten", blåmusslor "Mytilus
spp.", "Perna spp.", tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis",
"Rossia macrosoma", "Sepiola spp.", "Loligo
spp.", " Ommastrephes spp.", "Nototodarus spp.",
"Sepioteuthis spp.","Todarodes sagittatus",  åttaarmad
bläckfisk "Octopus spp.", sniglar andra än havssniglar,
venusmusslor, hjärtmusslor och "ark shells", havsöron samt
vingsnäckor); mjöl och pelletar av blötdjur, lämpliga som
livsmedel, rökta, torkade, saltade eller i saltlake

03099000c Mjöl och pelletar av andra ryggradslösa vattendjur än
kräftdjur och blötdjur, lämpliga som livsmedel

03089090b Ryggradslösa vattendjur, rökta (exkl. kräftdjur, blötdjur,
sjögurkor, sjöborrar och maneter); Mjöl och pelletar av
ryggradslösa vattendjur (exkl. kräftdjur och blötdjur) lämpliga
som livsmedel, rökta, torkade, saltade eller i saltlake

03099000d Mjöl och pelletar av kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa
vattendjur, lämpliga som livsmedel, beredda eller
hållbarhetsbehandlade på annat sätt

03061990b Kräftdjur, frysta, lämpliga som livsmedel, rökta, även utan
skal, inkl. kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten
(exkl. languster, hummer, krabbor, havskräftor "Nephrops
norvegicus", räkor och sötvattenkräftor); frysta mjöl och
pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel

03099000d Mjöl och pelletar av kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa
vattendjur, lämpliga som livsmedel, beredda eller
hållbarhetsbehandlade på annat sätt

03063990 Kräftdjur, lämpliga som livsmedel, även utan skal, levande,
färska eller kylda (exkl. languster, hummer, krabbor,
havskräftor, räkor och sötvattenkräftor); mjöl och pelletar av
kräftdjur, lämpliga som livsmedel, färska eller kylda

03099000d Mjöl och pelletar av kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa
vattendjur, lämpliga som livsmedel, beredda eller
hållbarhetsbehandlade på annat sätt

03069990b Kräftdjur, lämpliga som livsmedel, även utan skal, rökta, inkl.
kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl.
languster, hummer, krabba, havskräftor, räkor och
sötvattenkräftor); mjöl och pelletar av kräftdjur, torkade,
saltade, rökta eller i saltlake, lämpliga som livsmedel

03099000d Mjöl och pelletar av kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa
vattendjur, lämpliga som livsmedel, beredda eller
hållbarhetsbehandlade på annat sätt

03079100 Blötdjur, även utan skal, levande, färska eller kylda (exkl.
ostron, kammusslor "Pecten", "Chlamys" och "Placopecten",
blåmusslor "Mytilus spp.", "Perna spp.", tioarmad bläckfisk
"Sepia officinalis", "Rossia macrosoma", "Sepiola spp.",
"Loligo spp.", " Ommastrephes spp.", "Nototodarus spp.",
"Sepioteuthis spp.","Todarodes sagittatus",  åttaarmad
bläckfisk "Octopus spp.", sniglar andra än havssniglar,
venusmusslor, hjärtmusslor och "ark shells", havsöron samt
vingsnäckor); mjöl och pelletar av blötdjur, lämpliga som
livsmedel, färska eller kylda

04032011 Yoghurt med en fetthalt av <= 3 viktprocent (exkl. försatt med
socker eller annat sötningsmedel, smaksatt eller
innehållande frukt, bär, nötter, kakao, choklad, kryddor, kaffe
eller kaffeextrakt, växter, växtdelar, spannmål eller bakverk)

04031011 Yoghurt, även koncentrerad, inte försatt med socker eller
annat sötningmedel, ej heller smaksatt eller innehållande
frukt, bär, nötter eller kakao, med en fetthalt av <= 3
viktprocent

04032013 Yoghurt med en fetthalt av > 3 viktprocent men <= 6
viktprocent (exkl. försatt med socker eller annat
sötningsmedel, smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter,
kakao, choklad, kryddor, kaffe eller kaffeextrakt, växter,
växtdelar, spannmål eller bakverk)

04031013 Yoghurt, även koncentrerad, inte försatt med socker eller
annat sötningmedel, ej heller smaksatt eller innehållande
frukt, bär, nötter eller kakao, med en fetthalt av > 3
viktprocent men <= 6 viktprocent

04032019 Yoghurt med en fetthalt av > 6 viktprocent (exkl. försatt med
socker eller annat sötningsmedel, smaksatt eller
innehållande frukt, bär, nötter, kakao, choklad, kryddor, kaffe
eller kaffeextrakt, växter, växtdelar, spannmål eller bakverk)

04031019 Yoghurt, även koncentrerad, inte försatt med socker eller
annat sötningmedel, ej heller smaksatt eller innehållande
frukt, bär, nötter eller kakao, med en fetthalt av > 6
viktprocent

04032031 Yoghurt försatt med socker eller annat sötningsmedel, med
en fetthalt av <= 3 viktprocent (exkl. smaksatt eller
innehållande frukt, bär, nötter, kakao, choklad, kryddor, kaffe
eller kaffeextrakt, växter, växtdelar, spannmål eller bakverk)

04031031 Yoghurt, även koncentrerad, försatt med socker eller annat
sötningmedel, ej heller smaksatt eller innehållande frukt, bär,
nötter eller kakao, med en fetthalt av <= 3 viktprocent

04032033 Yoghurt försatt med socker eller annat sötningsmedel, med
en fetthalt av > 3 viktprocent men <= 6 viktprocent (exkl.
smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter, kakao, choklad,
kryddor, kaffe eller kaffeextrakt, växter, växtdelar, spannmål
eller bakverk)

04031033 Yoghurt, även koncentrerad, försatt med socker eller annat
sötningmedel, ej heller smaksatt eller innehållande frukt, bär,
nötter eller kakao, med en fetthalt av > 3 viktprocent men <=
6 viktprocent

04032039 Yoghurt försatt med socker eller annat sötningsmedel, med
en fetthalt av > 6 viktprocent (exkl. smaksatt eller
innehållande frukt, bär, nötter, kakao, choklad, kryddor, kaffe
eller kaffeextrakt, växter, växtdelar, spannmål eller bakverk)

04031039 Yoghurt, även koncentrerad, försatt med socker eller annat
sötningmedel, ej heller smaksatt eller innehållande frukt, bär,
nötter eller kakao, med en fetthalt av > 6 viktprocent

04032041 Yoghurt med tillsats av choklad, kryddor, kaffe eller
kaffeextrakt, växter, växtdelar, spannmål eller bakverk,
innehållande < 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent
sackaros inkl. invertsocker eller isoglukos, 5 viktprocent
glukos eller stärkelse

19019091x Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt
utan innehåll av mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker
eller stärkelse eller innehållande < 1,5 viktprocent
mjölkfett, < 5 viktprocent sackaros, inkl. invertsocker, eller
isoglukos, < 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse, även
tillsatt med kakaopulver, som tillsammans utgör < 40
viktprocent beräknat på helt avfettad bas, andra slag (exkl.
nämnda varor i 1901)

04032049 Yoghurt med tillsats av choklad, kryddor, kaffe eller
kaffeextrakt, växter, växtdelar, spannmål eller bakverk (exkl.
innehållande < 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktprocent
sackaros inkl. invertsocker eller isoglukos, 5 viktprocent
glukos eller stärkelse)

19019099x Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt
som inte innehåller kakaopulver eller innehåller < 40
viktprocent kakaopulver beräknat på helt avfettad bas, i.a.n.
samt livsmedelsberedningar framställda av produkter enligt
nr 0401-0404, som inte innehåller kakaopulver eller
innehåller < 5 viktprocent kakaopulver beräknat på helt
avfettad bas, i.a.n. andra slag (exkl. nämnda varor i 1901)
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04032051 Yoghurt, smaksatt eller innehållande frukt, nötter eller kakao,
i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en
mjölkfetthalt av <= 1,5 viktprocent, även koncentrerad, sötad
(exkl. med tillsats av choklad, kryddor, kaffe eller kaffeextrakt,
växter, växtdelar, spannmål eller bakverk)

04031051 Yoghurt, försatt med socker eller annat sötningsmedel,
smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao, i
form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en
mjölkfetthalt av <= 1,5 viktprocent

04032053 Yoghurt, smaksatt eller innehållande frukt, nötter eller kakao,
i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en
mjölkfetthalt av > 1,5 viktprocent, men <= 27 viktprocent,
även koncentrerad, sötad (exkl. med tillsats av choklad,
kryddor, kaffe eller kaffeextrakt, växter, växtdelar, spannmål
eller bakverk)

04031053 Yoghurt, försatt med socker eller annat sötningsmedel,
smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao, i
form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en
mjölkfetthalt av > 1,5 viktprocent, men <= 27 viktprocent

04032059 Yoghurt, smaksatt eller innehållande frukt, nötter eller kakao,
i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en
mjölkfetthalt av > 27 viktprocent, även koncentrerad, sötad
(exkl. med tillsats av choklad, kryddor, kaffe eller kaffeextrakt,
växter, växtdelar, spannmål eller bakverk)

04031059 Yoghurt, försatt med socker eller annat sötningsmedel,
smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao, i
form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en
mjölkfetthalt av > 27 viktprocent

04032091 Yoghurt, smaksatt eller innehållande frukt, nötter eller kakao,
även koncentrerad, sötad, med en mjölkfetthalt av <= 3
viktprocent (exkl. i form av pulver eller granulat eller i annan
fast form, med tillsats av choklad, kryddor, kaffe eller
kaffeextrakt, växter, växtdelar, spannmål eller bakverk)

04031091 Yoghurt, försatt med socker eller annat sötningsmedel,
smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao, med
en mjölkfetthalt av <= 3 viktprocent (exkl. i form av pulver
eller granulat eller i annan fast form)

04032093 Yoghurt, smaksatt eller innehållande frukt, nötter eller kakao,
även koncentrerad, sötad, med en mjölkfetthalt av > 3
viktprocent men <= 6 viktprocent (exkl. i form av pulver eller
granulat eller i annan fast form, med tillsats av choklad,
kryddor, kaffe eller kaffeextrakt, växter, växtdelar, spannmål
eller bakverk)

04031093 Yoghurt, försatt med socker eller annat sötningsmedel,
smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao, med
en mjölkfetthalt av > 3 viktprocent, men <= 6 viktprocent
(exkl. i form av pulver eller granulat eller i annan fast form)

04032099 Yoghurt, smaksatt eller innehållande frukt, nötter eller kakao,
även koncentrerad, sötad, med en mjölkfetthalt av > 6
viktprocent (exkl. i form av pulver eller granulat eller i annan
fast form, med tillsats av choklad, kryddor, kaffe eller
kaffeextrakt, växter, växtdelar, spannmål eller bakverk)

04031099 Yoghurt, försatt med socker eller annat sötningsmedel,
smaksatt eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao, med
en mjölkfetthalt av > 6 viktprocent (exkl. i form av pulver eller
granulat eller i annan fast form)

04101010 Insekter, ätbara, färska, kylda eller frysta 02089098 Kött och ätliga slaktbiprodukter, färskt, kylt eller fryst (exkl.
nötkreatur och oxdjur, svin, får, getter, hästar, åsnor, mulor,
mulåsnor, fjäderfä, kaniner, harar, primater, valar, delfiner
och tumlare "däggdjur av ordningen Cetacea", manater och
dugonger "däggdjur av ordningen Sirenia", sälar, sjölejon och
valrossar "däggdjur av underordningen Pinnipedia", kanin
och hare, reptiler, kameler och andra kameldjur samt tama
duvor, vilt, ren och grodlår)

04101091 Ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter av insekter 02109990 Ätbart mjöl av kött eller slaktbiprodukter, av kött (exkl. av
primater, av valar, delfiner och tumlare "däggdjur av
ordningen Cetacea", manater och dugonger "däggdjur av
ordningen Sirenia", av sälar, sjölejon och valrossar "däggdjur
av underordningen Pinnipedia" samt  reptiler)

04101099 Insekter, ätbara (exkl. färska, kylda eller frysta samt mjöl) 02109939 Kött, saltade, i saltlake, torkade eller rökta (exkl. kött av
nötkreatur och andra oxdjur och svin samt kött och ätbara
slaktbiprodukter av primater, valar, delfiner och tumlare
"däggdjur av ordningen Cetacea", manater och dugonger
"däggdjur av ordningen Sirenia", sälar, sjölejon och valrossar
"däggdjur av underordningen Pinnipedia", av reptiler, får, get
och ren samt saltat, i saltlake eller torkat kött av häst)

04109000 Sköldpaddsägg, fågelbon och andra ätbara produkter av
animaliskt ursprung, i.a.n.

04100000 Sköldpaddsägg, fågelbon och andra ätbara produkter av
animaliskt ursprung, i.a.n.

07041010 Blomkål och broccoli "headed broccoli", färsk eller kyld 07041000 Blomkål och broccolo, färsk eller kyld (exkl. arten "Brassica
oleracea var. italica")

07041090 Broccoli, färsk eller kyld (exkl. "headed broccoli") 07049090 Grönkål och annan ätbar kål, färsk eller kyld (exkl. blomkål,
broccolo av andra arter än "Brassica oleracea var. italica",
brysselkål, vitkål och rödkål)

07049090 Kålrabi, grönkål och liknande ätbar kål, färsk eller kyld (exkl.
blomkål, broccoli, brysselkål, vit- och rödkål)

07049090 Grönkål och annan ätbar kål, färsk eller kyld (exkl. blomkål,
broccolo av andra arter än "Brassica oleracea var. italica",
brysselkål, vitkål och rödkål)

07095200 Svampar av släktet "Boletus", färska eller kylda 07095930 Rörsoppar, färska eller kylda

07095300 Svampar av släktet "Cantharellus", färska eller kylda 07095910 Kantareller, färska eller kylda

07095400 Shiitake "Lentinus edodes", färska eller kylda 07095990 Svampar, färska eller kylda (exkl. svampar av släktet
"Agaricus", kantareller och rörsoppar)

07095500 Matsutake "Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare,
Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma
caligatum", färska eller kylda

07095990 Svampar, färska eller kylda (exkl. svampar av släktet
"Agaricus", kantareller och rörsoppar)

07095600 Tryffel "Tuber spp.", färska eller kylda 07095950 Tryffel, färska eller kylda

07095900 Svampar och tryffel, ätbara, färska eller kylda (exkl.
"Agaricus, Boletus, Cantharellus, shiitake, matsutake och
Tuber spp.")

07095990 Svampar, färska eller kylda (exkl. svampar av släktet
"Agaricus", kantareller och rörsoppar)
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07123400 Shiitake "Lentinus edodes", torkad, hel, i bitar, skivad,
krossad eller pulveriserad, men inte vidare beredd

07123900 Svampar och tryffel, torkade, hela, i bitar, skivade, krossade
eller pulveriserade, men inte vidare beredda (exkl. svampar
av släktet "Agaricus", judasöron "Auricularia spp." och
gelésvampar "Tremella spp.")

07123900 Svampar och tryffel, torkade, hela, i bitar, skivade, krossade
eller pulveriserade, men inte vidare beredda (exkl. svampar
av släktet "Agaricus", judasöron "Auricularia spp.",
gelésvampar "Tremella spp." samt shiitake "Lentinus"
edodes")

07123900 Svampar och tryffel, torkade, hela, i bitar, skivade, krossade
eller pulveriserade, men inte vidare beredda (exkl. svampar
av släktet "Agaricus", judasöron "Auricularia spp." och
gelésvampar "Tremella spp.")

08029100 Pinjenötter, färska eller torkade, oskalade 08029050 Pinjenötter "Pinus spp.", färska eller torkade, även skalade

08029200 Pinjenötter, färska eller torkade, skalade 08029050 Pinjenötter "Pinus spp.", färska eller torkade, även skalade

08029910 Pekannötter, färska eller torkade 08029010 Pekannötter, färska eller torkade, även skalade

08029990 Nötter, färska eller torkade, även skalade (exkl. kokosnötter,
paranötter, cashewnötter, mandel, hasselnötter, valnötter,
kastanjer, pistaschmandel, macadamianötter, kolanötter,
arekanötter, pinjenötter och pekannötter)

08029085 Nötter, färska eller torkade, även skalade (exkl. kokosnötter,
paranötter, kasjunötter, mandel, hasselnötter, valnötter,
kastanjer, pistaschmandel, pekannötter, arekanötter
"betelnötter", kolanötter, pinjenötter och macadamianötter)

12116000a Bark från afrikansk lagerhägg "Prunus africana", för
framställning av örtteer, färsk, kyld, fryst eller torkad, även
skuren, krossad eller pulveriserad

12119086a Växter och växtdelar, inkl. frön och frukter, av sådana slag
som används för framställning av örtteer, färska eller
torkade, även skurna, krossade eller pulveriserade (exkl.
ginsengrot, kokablad, vallmohalm, av släktet  Ephedra samt
tonkabönor)

12116000b Bark från afrikansk lagerhägg "Prunus africana", färsk, kyld,
fryst eller torkad, även skuren, krossad eller pulveriserad
(exkl. för framställning av örtteer)

12119086b Växter och växtdelar, inkl. frön och frukter, av sådana slag
som används främst för framställning av
parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för
insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande
ändamål, färska eller torkade, även skurna, krossade eller
pulveriserade (exkl. för framställning av örtteer; ginsengrot,
kokablad, vallmohalm, av släktet  Ephedra samt tonkabönor)

12119086a Växter och växtdelar, inkl. frön och frukter, av sådana slag
som används för framställning av örtteer, färska eller
torkade, även skurna, krossade eller pulveriserade (exkl.
ginsengrot, kokablad, vallmohalm, av släktet  Ephedra samt
tonkabönor)

12119086a Växter och växtdelar, inkl. frön och frukter, av sådana slag
som används för framställning av örtteer, färska eller
torkade, även skurna, krossade eller pulveriserade (exkl.
ginsengrot, kokablad, vallmohalm, av släktet  Ephedra samt
tonkabönor)

12119086b Växter och växtdelar, inkl. frön och frukter, av sådana slag
som används främst för framställning av
parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för
insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande
ändamål, färska eller torkade, även skurna, krossade eller
pulveriserade (exkl. för framställning av örtteer; ginsengrot,
kokablad, vallmohalm, av släktet  Ephedra samt tonkabönor)

12119086b Växter och växtdelar, inkl. frön och frukter, av sådana slag
som används främst för framställning av
parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för
insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande
ändamål, färska eller torkade, även skurna, krossade eller
pulveriserade (exkl. för framställning av örtteer; ginsengrot,
kokablad, vallmohalm, av släktet  Ephedra samt tonkabönor)

15092000 Extra jungfruolja "EU kategori 1" framställd på mekanisk väg
eller med andra fysikaliska metoder under sådana
förhållanden som inte medför att oljan förändras, obehandlad

15091020 Extra jungfruolja, erhållen ur frukten, som uteslutande är
framställd på mekanisk väg eller med andra fysikaliska
metoder under sådana förhållande som inte medför att oljan
försämras (exkl. bomolja)

15093000 Jungfruolja "EU kategori 2" framställd på mekanisk väg eller
med andra fysikaliska metoder under sådana förhållanden
som inte medför att oljan förändras, obehandlad

15091080 Jungfruolja, erhållen ur frukten, som uteslutande är
framställd på mekanisk väg eller med andra fysikaliska
metoder under sådana förhållande som inte medför att oljan
försämras (exkl. bomolja och extra jungfruolja)

15094000 Jungfruolja "EU kategori 3" framställd på mekanisk väg eller
med andra fysikaliska metoder under sådana förhållanden
som inte medför att oljan förändras, obehandlad

15091010 Bomolja

15101000 Olivolja av pressrester, oraffinerad "EU kategori 6" erhållen
uteslutande ur oliver, obehandlad

15100010 Oljor erhållna enbart ur oliver som utvunnits på annat sätt än
under 1509, rå, inkl. blandningar av dessa oljor eller
fraktioner med oljor eller fraktioner enligt 1509

15109000 Andra oljor och deras fraktioner "EU kategori 7 och 8",
erhållna uteslutande ur oliver, även raffinerade men inte
kemiskt modifierade, inkl. blandningar av dessa oljor eller
fraktioner med oljor eller fraktioner enligt nr 1509

15100090 Oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådanan
oljor som utvunnits på annat sätt än under 1509, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade, inkl. blandningar
av dessa oljor eller fraktioner med oljor eller fraktioner enligt
1509 (exkl. rå olja)

15156011 Mikrobiella oljor, oraffinerade, för tekniskt eller industriellt bruk
(exkl. för tillverkning av livsmedel)

15159040 Vegetabiliska fetter och oljor, icke-flyktiga, rå, för tekniskt
eller industriellt bruk (exkl. för tillverkning av livsmedel samt
sojabönolja, jordnötsolja, olivolja, palmolja, solrosolja,
safflorolja, bomullsfröolja, kokosolja, palmkärnolja,
babassuolja, rapsolja, rybsolja, senapsolja, linolja, majsolja,
ricinolja, tungolja, sesamolja, jojobaolja, oiticicaolja,
myrtenvax, japanvax och tobaksfröolja)

15156051 Mikrobiella oljor, oraffinerade, i fast form, i förpackningar med
en nettovikt av <= 1 kg (exkl. för tekniskt eller industriellt
bruk)

15159051x Vegetabiliska fetter och feta oljor, andra, rå, i fast form, i
förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg (exkl. nämnda
varor i 1515)

15156059 Mikrobiella oljor, oraffinerade, i fast form, i förpackningar med
en nettovikt av > 1 kg; i flytande form (exkl. för tekniskt eller
industriellt bruk)

15159059x Vegetabiliska fetter och feta oljor, andra, rå, i fast form, i
förpackningar med en nettovikt av > 1 kg, eller i flytande form
(exkl. nämnda varor i 1515)
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15156060 Mikrobiella fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter
och oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, för
tekniskt eller industriellt bruk (exkl. för tillverkning av
livsmedel samt råa fetter och oljor)

15159060x Vegetabiliska fetter och feta oljor samt fraktioner av sådana
fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade, för tekniskt eller industriellt bruk, andra slag
(exkl. nämnda varor i 1515)

15156091 Mikrobiella fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter
och oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, i
fast form, i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg (exkl.
för tekniskt eller industriellt bruk samt råa fetter och oljor)

15159091 Vegetabiliska fetter och oljor, icke-flyktiga, samt fraktioner av
sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade, i fast form, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av <= 1 kg, i.a.n. (exkl. för tekniskt eller annat
industriellt bruk än tillverkning av livsmedel samt råa fetter
och feta oljor)

15156099 Mikrobiella fetter och oljor och deras fraktioner, även
raffinerade men inte kemiskt modifierade, i fast form, i
förpackningar med en nettovikt av > 1 kg; i flytande form
(exkl. för tekniskt eller industriellt bruk samt råa fetter och
oljor)

15159099 Vegetabiliska fetter och oljor, icke-flyktiga, samt fraktioner av
sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade, i fast form, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av > 1 kg, eller i flytande form, i.a.n. (exkl. för
tekniskt eller annat industriellt bruk än tillverkning av
livsmedel samt råa fetter och feta oljor)

15159040 Vegetabiliska fetter och oljor och fraktioner av dessa,
oraffinerade, för tekniskt eller industriellt bruk (exkl. för
tillverkning av livsmedel samt sojabönolja, jordnötsolja,
olivolja, palmolja, solrosolja, safflorolja, bomullsfröolja,
kokosolja, palmkärnolja, babassuolja, rapsolja, rybsolja,
senapsolja, linolja, majsolja, ricinolja, tungolja, sesamolja,
jojobaolja, oiticicaolja, myrtenvax, japanvax, tobaksfröolja
samt mikrobiella oljor)

15159040 Vegetabiliska fetter och oljor, icke-flyktiga, rå, för tekniskt
eller industriellt bruk (exkl. för tillverkning av livsmedel samt
sojabönolja, jordnötsolja, olivolja, palmolja, solrosolja,
safflorolja, bomullsfröolja, kokosolja, palmkärnolja,
babassuolja, rapsolja, rybsolja, senapsolja, linolja, majsolja,
ricinolja, tungolja, sesamolja, jojobaolja, oiticicaolja,
myrtenvax, japanvax och tobaksfröolja)

15159051x Vegetabiliska fetter och feta oljor, andra, rå, i fast form, i
förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg (exkl. nämnda
varor i 1515)

15159051x Vegetabiliska fetter och feta oljor, andra, rå, i fast form, i
förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg (exkl. nämnda
varor i 1515)

15159059x Vegetabiliska fetter och feta oljor, andra, rå, i fast form, i
förpackningar med en nettovikt av > 1 kg, eller i flytande form
(exkl. nämnda varor i 1515)

15159059x Vegetabiliska fetter och feta oljor, andra, rå, i fast form, i
förpackningar med en nettovikt av > 1 kg, eller i flytande form
(exkl. nämnda varor i 1515)

15159060x Vegetabiliska fetter och feta oljor samt fraktioner av sådana
fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade, för tekniskt eller industriellt bruk, andra slag
(exkl. nämnda varor i 1515)

15159060x Vegetabiliska fetter och feta oljor samt fraktioner av sådana
fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade, för tekniskt eller industriellt bruk, andra slag
(exkl. nämnda varor i 1515)

15159091 Vegetabiliska fetter och oljor, icke-flyktiga, samt fraktioner av
sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade, i fast form, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av <= 1 kg, i.a.n. (exkl. för tekniskt eller annat
industriellt bruk än tillverkning av livsmedel samt råa fetter
och feta oljor)

15159091 Vegetabiliska fetter och oljor, icke-flyktiga, samt fraktioner av
sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade, i fast form, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av <= 1 kg, i.a.n. (exkl. för tekniskt eller annat
industriellt bruk än tillverkning av livsmedel samt råa fetter
och feta oljor)

15159099 Vegetabiliska fetter och oljor, icke-flyktiga, samt fraktioner av
sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade, i fast form, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av > 1 kg, eller i flytande form, i.a.n. (exkl. för
tekniskt eller annat industriellt bruk än tillverkning av
livsmedel samt råa fetter och feta oljor)

15159099 Vegetabiliska fetter och oljor, icke-flyktiga, samt fraktioner av
sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt
modifierade, i fast form, löst liggande i förpackningar med en
nettovikt av > 1 kg, eller i flytande form, i.a.n. (exkl. för
tekniskt eller annat industriellt bruk än tillverkning av
livsmedel samt råa fetter och feta oljor)

15162091 Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter
eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats, även
internt eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare
bearbetade, i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg
(exkl. hydrerad ricinolja "opalvax")

15162091 Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter
eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats, även
internt eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare
bearbetade i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg (exkl.
hydrerad ricinolja "opalvax")

15162098 Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter
eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats, även
internt eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare
bearbetade (exkl. hydrerad ricinolja "opalvax", fetter och oljor
under 1516 20 95 eller 1516 20 96 samt förpackningar med
en nettovikt av <= 1 kg)

15162098 Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter
eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats, även
internt eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare
bearbetade (exkl. hydrerad ricinolja "opalvax", fetter och oljor
under 1516.20.95 eller 1516.20.96 samt förpackningar med
en nettovikt av <= 1 kg)

15163091 Mikrobiella fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter
eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats, även
internt eller elaidiniserats, även raffinerade, i förpackningar
med en nettovikt av <= 1 kg

15162091 Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter
eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats, även
internt eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare
bearbetade i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg (exkl.
hydrerad ricinolja "opalvax")

15163098 Mikrobiella fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter
eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats, även
internt eller elaidiniserats, även raffinerade (exkl. i
förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg)

15162098 Vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter
eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats, även
internt eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare
bearbetade (exkl. hydrerad ricinolja "opalvax", fetter och oljor
under 1516.20.95 eller 1516.20.96 samt förpackningar med
en nettovikt av <= 1 kg)

16010091 Korv, rå, torr eller bredbar, av kött, slaktbiprodukter, blod eller
insekter (exkl. av lever)

16010091 Korv, rå, torr eller bredbar, av kött, slaktbiprodukter eller blod
(exkl. av lever)

16010091 Korv, rå, torr eller bredbar, av kött, slaktbiprodukter, blod eller
insekter (exkl. av lever)

21069092c Livsmedelsberedningar, i.a.n., inte innehållande mjölkfett,
sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller
innehållande < 1,5 viktprocent mjölkfett, < 5 viktprocent
sackaros eller isoglukos, < 5 viktprocent druvsocker eller < 5
viktprocent stärkelse (exkl. örtteer och kosttillskott)

16010099a Korv, i hermetiskt slutna kärl 16010099a Korv, i hermetiskt slutna kärl

16010099b Korv, andra slag: fläskkorv, köttkorv o d 16010099b Korv, andra slag: fläskkorv, köttkorv o d
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16010099c Korv, andra slag: falukorv, medisterkorv 16010099c Korv, andra slag: falukorv, medisterkorv

16010099d Korv, andra slag: rökt eller kokt medvurst o d 16010099d Korv, andra slag: rökt eller kokt medvurst o d

16010099e Korv, annan 16010099e Korv, annan

16010099f Beredningar av korv och liknande produkter av kött, andra
djurdelar eller blod, i hermetiskt slutna kärl

16010099f Beredningar av korv och liknande produkter av kött, andra
djurdelar eller blod, i hermetiskt slutna kärl

16010099g Beredningar av korv och liknande produkter av kött, andra
djurdelar eller blod, andra

16010099g Beredningar av korv och liknande produkter av kött, andra
djurdelar eller blod, andra

16010099g Beredningar av korv och liknande produkter av kött, andra
djurdelar eller blod, andra

21069092c Livsmedelsberedningar, i.a.n., inte innehållande mjölkfett,
sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller
innehållande < 1,5 viktprocent mjölkfett, < 5 viktprocent
sackaros eller isoglukos, < 5 viktprocent druvsocker eller < 5
viktprocent stärkelse (exkl. örtteer och kosttillskott)

16010099h Lagad mat och färdigrätter av all slags korv och liknande
produkter av kött, slaktbiprodukter, blod eller insekter;
beredningar av dessa produkter

16010099h Lagad mat och färdigrätter av all slags korv och liknande
produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av
dessa produkter

16021000 Homogeniserade beredningar av kött, slaktbiprodukter, blod
eller insekter, som föreligger i detaljhandelsförpackningar
med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat
eller för dietiskt ändamål

16021000 Homogeniserade beredningar av kött, slaktbiprodukter och
blod och som föreligger i detaljhandelsförpackningar med en
nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för
dietiskt ändamål

16021000 Homogeniserade beredningar av kött, slaktbiprodukter, blod
eller insekter, som föreligger i detaljhandelsförpackningar
med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat
eller för dietiskt ändamål

17049099 Pastor, marsipan, nougat och andra framställda tabletter,
utan innehåll av kakao (exkl. tuggummi, vit choklad, pastiller,
tabletter o.d. mot hosta, vin- och fruktgummi, gelévaror,
fruktpastor i form av konfektyrer, karameller o.d., även fyllda
samt kola o.d., tabletter framställda genom
sammanpressning samt massor, pastor och mandelmassor
löst förpackade i förpackningar med en nettovikt av >= 1 kg)

16021000 Homogeniserade beredningar av kött, slaktbiprodukter, blod
eller insekter, som föreligger i detaljhandelsförpackningar
med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat
eller för dietiskt ändamål

18069090 Livsmedelsberedningar innehållande kakao, löst liggande i
förpackningar med en nettovikt av <= 2 kg (exkl. choklad,
konfekt och andra varor av choklad, sockerkonfektyrer,
sockerfria konfektyrer och smörgåspålägg innehållande
kakao, kakaoberedningar för framställning av drycker samt
kakaopulver)

16021000 Homogeniserade beredningar av kött, slaktbiprodukter, blod
eller insekter, som föreligger i detaljhandelsförpackningar
med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat
eller för dietiskt ändamål

19019091x Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt
utan innehåll av mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker
eller stärkelse eller innehållande < 1,5 viktprocent
mjölkfett, < 5 viktprocent sackaros, inkl. invertsocker, eller
isoglukos, < 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse, även
tillsatt med kakaopulver, som tillsammans utgör < 40
viktprocent beräknat på helt avfettad bas, andra slag (exkl.
nämnda varor i 1901)

16021000 Homogeniserade beredningar av kött, slaktbiprodukter, blod
eller insekter, som föreligger i detaljhandelsförpackningar
med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat
eller för dietiskt ändamål

19019099x Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt
som inte innehåller kakaopulver eller innehåller < 40
viktprocent kakaopulver beräknat på helt avfettad bas, i.a.n.
samt livsmedelsberedningar framställda av produkter enligt
nr 0401-0404, som inte innehåller kakaopulver eller
innehåller < 5 viktprocent kakaopulver beräknat på helt
avfettad bas, i.a.n. andra slag (exkl. nämnda varor i 1901)

16021000 Homogeniserade beredningar av kött, slaktbiprodukter, blod
eller insekter, som föreligger i detaljhandelsförpackningar
med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat
eller för dietiskt ändamål

19049080 Spannmål i form av korn eller flingor eller andra bearbetade
korn, förkokt eller på annat sätt berett i.a.n (exkl. majs, ris,
mjöl, krossgryn samt livsmedelsberedningar erhållna genom
svällning eller rostning eller av orostade spannmålsflingor
eller av blandningar av orostade och rostade
spannmålsflingor eller svällning av spannmål och bulgurvete)

16021000 Homogeniserade beredningar av kött, slaktbiprodukter, blod
eller insekter, som föreligger i detaljhandelsförpackningar
med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat
eller för dietiskt ändamål

21069092b Kosttillskott, i.a.n., inte innehållande mjölkfett, sackaros,
isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller innehållande < 1,5
viktprocent mjölkfett, < 5 viktprocent sackaros eller
isoglukos, < 5 viktprocent druvsocker eller < 5 viktprocent
stärkelse

16021000 Homogeniserade beredningar av kött, slaktbiprodukter, blod
eller insekter, som föreligger i detaljhandelsförpackningar
med en nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat
eller för dietiskt ändamål

21069092c Livsmedelsberedningar, i.a.n., inte innehållande mjölkfett,
sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller
innehållande < 1,5 viktprocent mjölkfett, < 5 viktprocent
sackaros eller isoglukos, < 5 viktprocent druvsocker eller < 5
viktprocent stärkelse (exkl. örtteer och kosttillskott)

16029099a Färdiglagad mat av all slags kött (exkl. korv), fryst 16029099a Färdiglagad mat av all slags kött (exkl. korv), fryst

16029099a Färdiglagad mat av all slags kött (exkl. korv), fryst 17049099 Pastor, marsipan, nougat och andra framställda tabletter,
utan innehåll av kakao (exkl. tuggummi, vit choklad, pastiller,
tabletter o.d. mot hosta, vin- och fruktgummi, gelévaror,
fruktpastor i form av konfektyrer, karameller o.d., även fyllda
samt kola o.d., tabletter framställda genom
sammanpressning samt massor, pastor och mandelmassor
löst förpackade i förpackningar med en nettovikt av >= 1 kg)
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16029099a Färdiglagad mat av all slags kött (exkl. korv), fryst 18069090 Livsmedelsberedningar innehållande kakao, löst liggande i
förpackningar med en nettovikt av <= 2 kg (exkl. choklad,
konfekt och andra varor av choklad, sockerkonfektyrer,
sockerfria konfektyrer och smörgåspålägg innehållande
kakao, kakaoberedningar för framställning av drycker samt
kakaopulver)

16029099a Färdiglagad mat av all slags kött (exkl. korv), fryst 19019091x Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt
utan innehåll av mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker
eller stärkelse eller innehållande < 1,5 viktprocent
mjölkfett, < 5 viktprocent sackaros, inkl. invertsocker, eller
isoglukos, < 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse, även
tillsatt med kakaopulver, som tillsammans utgör < 40
viktprocent beräknat på helt avfettad bas, andra slag (exkl.
nämnda varor i 1901)

16029099a Färdiglagad mat av all slags kött (exkl. korv), fryst 19019099x Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt
som inte innehåller kakaopulver eller innehåller < 40
viktprocent kakaopulver beräknat på helt avfettad bas, i.a.n.
samt livsmedelsberedningar framställda av produkter enligt
nr 0401-0404, som inte innehåller kakaopulver eller
innehåller < 5 viktprocent kakaopulver beräknat på helt
avfettad bas, i.a.n. andra slag (exkl. nämnda varor i 1901)

16029099a Färdiglagad mat av all slags kött (exkl. korv), fryst 19049080 Spannmål i form av korn eller flingor eller andra bearbetade
korn, förkokt eller på annat sätt berett i.a.n (exkl. majs, ris,
mjöl, krossgryn samt livsmedelsberedningar erhållna genom
svällning eller rostning eller av orostade spannmålsflingor
eller av blandningar av orostade och rostade
spannmålsflingor eller svällning av spannmål och bulgurvete)

16029099b Färdiglagad mat av all slags kött (exkl. korv), ej fryst 16029099b Färdiglagad mat av all slags kött (exkl. korv), ej fryst

16029099b Färdiglagad mat av all slags kött (exkl. korv), ej fryst 17049099 Pastor, marsipan, nougat och andra framställda tabletter,
utan innehåll av kakao (exkl. tuggummi, vit choklad, pastiller,
tabletter o.d. mot hosta, vin- och fruktgummi, gelévaror,
fruktpastor i form av konfektyrer, karameller o.d., även fyllda
samt kola o.d., tabletter framställda genom
sammanpressning samt massor, pastor och mandelmassor
löst förpackade i förpackningar med en nettovikt av >= 1 kg)

16029099b Färdiglagad mat av all slags kött (exkl. korv), ej fryst 18069090 Livsmedelsberedningar innehållande kakao, löst liggande i
förpackningar med en nettovikt av <= 2 kg (exkl. choklad,
konfekt och andra varor av choklad, sockerkonfektyrer,
sockerfria konfektyrer och smörgåspålägg innehållande
kakao, kakaoberedningar för framställning av drycker samt
kakaopulver)

16029099b Färdiglagad mat av all slags kött (exkl. korv), ej fryst 19019091x Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt
utan innehåll av mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker
eller stärkelse eller innehållande < 1,5 viktprocent
mjölkfett, < 5 viktprocent sackaros, inkl. invertsocker, eller
isoglukos, < 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse, även
tillsatt med kakaopulver, som tillsammans utgör < 40
viktprocent beräknat på helt avfettad bas, andra slag (exkl.
nämnda varor i 1901)

16029099b Färdiglagad mat av all slags kött (exkl. korv), ej fryst 19019099x Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt
som inte innehåller kakaopulver eller innehåller < 40
viktprocent kakaopulver beräknat på helt avfettad bas, i.a.n.
samt livsmedelsberedningar framställda av produkter enligt
nr 0401-0404, som inte innehåller kakaopulver eller
innehåller < 5 viktprocent kakaopulver beräknat på helt
avfettad bas, i.a.n. andra slag (exkl. nämnda varor i 1901)

16029099b Färdiglagad mat av all slags kött (exkl. korv), ej fryst 19049080 Spannmål i form av korn eller flingor eller andra bearbetade
korn, förkokt eller på annat sätt berett i.a.n (exkl. majs, ris,
mjöl, krossgryn samt livsmedelsberedningar erhållna genom
svällning eller rostning eller av orostade spannmålsflingor
eller av blandningar av orostade och rostade
spannmålsflingor eller svällning av spannmål och bulgurvete)

16029099c Andra varor av kött, slaktbiprodukter eller insekter, beredda
eller konserverade, frysta (exkl. tama fjäderfä, svin,
nötkreatur eller andra oxdjur, vilt eller kanin, får eller getter,
korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som
föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av
<= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt
ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och saft av
kött). Exkl. lagad mat och färdigrätter

16029099c Andra varor av kött eller slaktbiprodukter, beredda eller
konserverade, frysta (exkl. tama fjäderfä, svin, nötkreatur
eller andra oxdjur, vilt eller kanin, får eller getter, korvar och
liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i
detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av <= 250 g, för
försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda
varor av lever samt extrakter och saft av kött). Exkl. lagad
mat och färdigrätter

16029099c Andra varor av kött, slaktbiprodukter eller insekter, beredda
eller konserverade, frysta (exkl. tama fjäderfä, svin,
nötkreatur eller andra oxdjur, vilt eller kanin, får eller getter,
korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som
föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av
<= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt
ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och saft av
kött). Exkl. lagad mat och färdigrätter

17049099 Pastor, marsipan, nougat och andra framställda tabletter,
utan innehåll av kakao (exkl. tuggummi, vit choklad, pastiller,
tabletter o.d. mot hosta, vin- och fruktgummi, gelévaror,
fruktpastor i form av konfektyrer, karameller o.d., även fyllda
samt kola o.d., tabletter framställda genom
sammanpressning samt massor, pastor och mandelmassor
löst förpackade i förpackningar med en nettovikt av >= 1 kg)
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16029099c Andra varor av kött, slaktbiprodukter eller insekter, beredda
eller konserverade, frysta (exkl. tama fjäderfä, svin,
nötkreatur eller andra oxdjur, vilt eller kanin, får eller getter,
korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som
föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av
<= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt
ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och saft av
kött). Exkl. lagad mat och färdigrätter

18069090 Livsmedelsberedningar innehållande kakao, löst liggande i
förpackningar med en nettovikt av <= 2 kg (exkl. choklad,
konfekt och andra varor av choklad, sockerkonfektyrer,
sockerfria konfektyrer och smörgåspålägg innehållande
kakao, kakaoberedningar för framställning av drycker samt
kakaopulver)

16029099c Andra varor av kött, slaktbiprodukter eller insekter, beredda
eller konserverade, frysta (exkl. tama fjäderfä, svin,
nötkreatur eller andra oxdjur, vilt eller kanin, får eller getter,
korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som
föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av
<= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt
ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och saft av
kött). Exkl. lagad mat och färdigrätter

19019091x Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt
utan innehåll av mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker
eller stärkelse eller innehållande < 1,5 viktprocent
mjölkfett, < 5 viktprocent sackaros, inkl. invertsocker, eller
isoglukos, < 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse, även
tillsatt med kakaopulver, som tillsammans utgör < 40
viktprocent beräknat på helt avfettad bas, andra slag (exkl.
nämnda varor i 1901)

16029099c Andra varor av kött, slaktbiprodukter eller insekter, beredda
eller konserverade, frysta (exkl. tama fjäderfä, svin,
nötkreatur eller andra oxdjur, vilt eller kanin, får eller getter,
korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som
föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av
<= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt
ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och saft av
kött). Exkl. lagad mat och färdigrätter

19019099x Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt
som inte innehåller kakaopulver eller innehåller < 40
viktprocent kakaopulver beräknat på helt avfettad bas, i.a.n.
samt livsmedelsberedningar framställda av produkter enligt
nr 0401-0404, som inte innehåller kakaopulver eller
innehåller < 5 viktprocent kakaopulver beräknat på helt
avfettad bas, i.a.n. andra slag (exkl. nämnda varor i 1901)

16029099c Andra varor av kött, slaktbiprodukter eller insekter, beredda
eller konserverade, frysta (exkl. tama fjäderfä, svin,
nötkreatur eller andra oxdjur, vilt eller kanin, får eller getter,
korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som
föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av
<= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt
ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och saft av
kött). Exkl. lagad mat och färdigrätter

19049080 Spannmål i form av korn eller flingor eller andra bearbetade
korn, förkokt eller på annat sätt berett i.a.n (exkl. majs, ris,
mjöl, krossgryn samt livsmedelsberedningar erhållna genom
svällning eller rostning eller av orostade spannmålsflingor
eller av blandningar av orostade och rostade
spannmålsflingor eller svällning av spannmål och bulgurvete)

16029099c Andra varor av kött, slaktbiprodukter eller insekter, beredda
eller konserverade, frysta (exkl. tama fjäderfä, svin,
nötkreatur eller andra oxdjur, vilt eller kanin, får eller getter,
korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som
föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av
<= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt
ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och saft av
kött). Exkl. lagad mat och färdigrätter

21069092c Livsmedelsberedningar, i.a.n., inte innehållande mjölkfett,
sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller
innehållande < 1,5 viktprocent mjölkfett, < 5 viktprocent
sackaros eller isoglukos, < 5 viktprocent druvsocker eller < 5
viktprocent stärkelse (exkl. örtteer och kosttillskott)

16029099d Andra varor av kött, slaktbiprodukter eller insekter, beredda
eller konserverade, ej frysta (exkl. tama fjäderfä, svin,
nötkreatur eller andra oxdjur, vilt eller kanin, får eller getter,
korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som
föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av
<= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt
ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och saft av
kött). Exkl. lagad mat och färdigrätter

16029099d Andra varor av kött eller slaktbiprodukter, beredda eller
konserverade, ej frysta (exkl. tama fjäderfä, svin, nötkreatur
eller andra oxdjur, vilt eller kanin, får eller getter, korvar och
liknande varor, homogeniserade beredningar som föreligger i
detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av <= 250 g, för
försäljning som barnmat eller för dietiskt ändamål, beredda
varor av lever samt extrakter och saft av kött). Exkl. lagad
mat och färdigrätter

16029099d Andra varor av kött, slaktbiprodukter eller insekter, beredda
eller konserverade, ej frysta (exkl. tama fjäderfä, svin,
nötkreatur eller andra oxdjur, vilt eller kanin, får eller getter,
korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som
föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av
<= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt
ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och saft av
kött). Exkl. lagad mat och färdigrätter

17049099 Pastor, marsipan, nougat och andra framställda tabletter,
utan innehåll av kakao (exkl. tuggummi, vit choklad, pastiller,
tabletter o.d. mot hosta, vin- och fruktgummi, gelévaror,
fruktpastor i form av konfektyrer, karameller o.d., även fyllda
samt kola o.d., tabletter framställda genom
sammanpressning samt massor, pastor och mandelmassor
löst förpackade i förpackningar med en nettovikt av >= 1 kg)

16029099d Andra varor av kött, slaktbiprodukter eller insekter, beredda
eller konserverade, ej frysta (exkl. tama fjäderfä, svin,
nötkreatur eller andra oxdjur, vilt eller kanin, får eller getter,
korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som
föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av
<= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt
ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och saft av
kött). Exkl. lagad mat och färdigrätter

18069090 Livsmedelsberedningar innehållande kakao, löst liggande i
förpackningar med en nettovikt av <= 2 kg (exkl. choklad,
konfekt och andra varor av choklad, sockerkonfektyrer,
sockerfria konfektyrer och smörgåspålägg innehållande
kakao, kakaoberedningar för framställning av drycker samt
kakaopulver)

16029099d Andra varor av kött, slaktbiprodukter eller insekter, beredda
eller konserverade, ej frysta (exkl. tama fjäderfä, svin,
nötkreatur eller andra oxdjur, vilt eller kanin, får eller getter,
korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som
föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av
<= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt
ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och saft av
kött). Exkl. lagad mat och färdigrätter

19019091x Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt
utan innehåll av mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker
eller stärkelse eller innehållande < 1,5 viktprocent
mjölkfett, < 5 viktprocent sackaros, inkl. invertsocker, eller
isoglukos, < 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse, även
tillsatt med kakaopulver, som tillsammans utgör < 40
viktprocent beräknat på helt avfettad bas, andra slag (exkl.
nämnda varor i 1901)

16029099d Andra varor av kött, slaktbiprodukter eller insekter, beredda
eller konserverade, ej frysta (exkl. tama fjäderfä, svin,
nötkreatur eller andra oxdjur, vilt eller kanin, får eller getter,
korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som
föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av
<= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt
ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och saft av
kött). Exkl. lagad mat och färdigrätter

19019099x Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt
som inte innehåller kakaopulver eller innehåller < 40
viktprocent kakaopulver beräknat på helt avfettad bas, i.a.n.
samt livsmedelsberedningar framställda av produkter enligt
nr 0401-0404, som inte innehåller kakaopulver eller
innehåller < 5 viktprocent kakaopulver beräknat på helt
avfettad bas, i.a.n. andra slag (exkl. nämnda varor i 1901)
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16029099d Andra varor av kött, slaktbiprodukter eller insekter, beredda
eller konserverade, ej frysta (exkl. tama fjäderfä, svin,
nötkreatur eller andra oxdjur, vilt eller kanin, får eller getter,
korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som
föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av
<= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt
ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och saft av
kött). Exkl. lagad mat och färdigrätter

19049080 Spannmål i form av korn eller flingor eller andra bearbetade
korn, förkokt eller på annat sätt berett i.a.n (exkl. majs, ris,
mjöl, krossgryn samt livsmedelsberedningar erhållna genom
svällning eller rostning eller av orostade spannmålsflingor
eller av blandningar av orostade och rostade
spannmålsflingor eller svällning av spannmål och bulgurvete)

16029099d Andra varor av kött, slaktbiprodukter eller insekter, beredda
eller konserverade, ej frysta (exkl. tama fjäderfä, svin,
nötkreatur eller andra oxdjur, vilt eller kanin, får eller getter,
korvar och liknande varor, homogeniserade beredningar som
föreligger i detaljhandelsförpackningar, med en nettovikt av
<= 250 g, för försäljning som barnmat eller för dietiskt
ändamål, beredda varor av lever samt extrakter och saft av
kött). Exkl. lagad mat och färdigrätter

21069092c Livsmedelsberedningar, i.a.n., inte innehållande mjölkfett,
sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller
innehållande < 1,5 viktprocent mjölkfett, < 5 viktprocent
sackaros eller isoglukos, < 5 viktprocent druvsocker eller < 5
viktprocent stärkelse (exkl. örtteer och kosttillskott)

17049099 Pastor, marsipan, nougat och andra framställda tabletter,
utan innehåll av kakao (exkl. tuggummi, vit choklad, pastiller,
tabletter o.d. mot hosta, vin- och fruktgummi, gelévaror,
fruktpastor i form av konfektyrer, karameller o.d., även fyllda
samt kola o.d., tabletter framställda genom
sammanpressning samt massor, pastor och mandelmassor
löst förpackade i förpackningar med en nettovikt av >= 1 kg)

17049099 Pastor, marsipan, nougat och andra framställda tabletter,
utan innehåll av kakao (exkl. tuggummi, vit choklad, pastiller,
tabletter o.d. mot hosta, vin- och fruktgummi, gelévaror,
fruktpastor i form av konfektyrer, karameller o.d., även fyllda
samt kola o.d., tabletter framställda genom
sammanpressning samt massor, pastor och mandelmassor
löst förpackade i förpackningar med en nettovikt av >= 1 kg)

18069090 Livsmedelsberedningar innehållande kakao, löst liggande i
förpackningar med en nettovikt av <= 2 kg (exkl. choklad,
konfekt och andra varor av choklad, sockerkonfektyrer,
sockerfria konfektyrer och smörgåspålägg innehållande
kakao, kakaoberedningar för framställning av drycker samt
kakaopulver)

18069090 Livsmedelsberedningar innehållande kakao, löst liggande i
förpackningar med en nettovikt av <= 2 kg (exkl. choklad,
konfekt och andra varor av choklad, sockerkonfektyrer,
sockerfria konfektyrer och smörgåspålägg innehållande
kakao, kakaoberedningar för framställning av drycker samt
kakaopulver)

19019091x Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt
utan innehåll av mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker
eller stärkelse eller innehållande < 1,5 viktprocent
mjölkfett, < 5 viktprocent sackaros, inkl. invertsocker, eller
isoglukos, < 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse, även
tillsatt med kakaopulver, som tillsammans utgör < 40
viktprocent beräknat på helt avfettad bas, andra slag (exkl.
nämnda varor i 1901)

19019091x Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt
utan innehåll av mjölkfett, sackaros, isoglukos, druvsocker
eller stärkelse eller innehållande < 1,5 viktprocent
mjölkfett, < 5 viktprocent sackaros, inkl. invertsocker, eller
isoglukos, < 5 viktprocent druvsocker eller stärkelse, även
tillsatt med kakaopulver, som tillsammans utgör < 40
viktprocent beräknat på helt avfettad bas, andra slag (exkl.
nämnda varor i 1901)

19019099x Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt
som inte innehåller kakaopulver eller innehåller < 40
viktprocent kakaopulver beräknat på helt avfettad bas, i.a.n.
samt livsmedelsberedningar framställda av produkter enligt
nr 0401-0404, som inte innehåller kakaopulver eller
innehåller < 5 viktprocent kakaopulver beräknat på helt
avfettad bas, i.a.n. andra slag (exkl. nämnda varor i 1901)

19019099x Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt
som inte innehåller kakaopulver eller innehåller < 40
viktprocent kakaopulver beräknat på helt avfettad bas, i.a.n.
samt livsmedelsberedningar framställda av produkter enligt
nr 0401-0404, som inte innehåller kakaopulver eller
innehåller < 5 viktprocent kakaopulver beräknat på helt
avfettad bas, i.a.n. andra slag (exkl. nämnda varor i 1901)

19049080 Spannmål i form av korn eller flingor eller andra bearbetade
korn, förkokt eller på annat sätt berett i.a.n. (exkl. majs, ris,
mjöl, krossgryn samt livsmedelsberedningar erhållna genom
svällning eller rostning eller av orostade spannmålsflingor
eller av blandningar av orostade och rostade
spannmålsflingor eller svällning av spannmål och bulgurvete)

19049080 Spannmål i form av korn eller flingor eller andra bearbetade
korn, förkokt eller på annat sätt berett i.a.n (exkl. majs, ris,
mjöl, krossgryn samt livsmedelsberedningar erhållna genom
svällning eller rostning eller av orostade spannmålsflingor
eller av blandningar av orostade och rostade
spannmålsflingor eller svällning av spannmål och bulgurvete)

21069092a Örtteer, i.a.n., inte innehållande mjölkfett, sackaros,
isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller innehållande < 1,5
viktprocent mjölkfett, < 5 viktprocent sackaros eller
isoglukos, < 5 viktprocent druvsocker eller < 5 viktprocent
stärkelse

21069092a Örtteer, i.a.n., inte innehållande mjölkfett, sackaros,
isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller innehållande < 1,5
viktprocent mjölkfett, < 5 viktprocent sackaros eller
isoglukos, < 5 viktprocent druvsocker eller < 5 viktprocent
stärkelse

21069092b Kosttillskott, i.a.n., inte innehållande mjölkfett, sackaros,
isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller innehållande < 1,5
viktprocent mjölkfett, < 5 viktprocent sackaros eller
isoglukos, < 5 viktprocent druvsocker eller < 5 viktprocent
stärkelse

21069092b Kosttillskott, i.a.n., inte innehållande mjölkfett, sackaros,
isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller innehållande < 1,5
viktprocent mjölkfett, < 5 viktprocent sackaros eller
isoglukos, < 5 viktprocent druvsocker eller < 5 viktprocent
stärkelse

21069092c Livsmedelsberedningar, i.a.n., inte innehållande mjölkfett,
sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller
innehållande < 1,5 viktprocent mjölkfett, < 5 viktprocent
sackaros eller isoglukos, < 5 viktprocent druvsocker eller < 5
viktprocent stärkelse (exkl. örtteer och kosttillskott)

21069092c Livsmedelsberedningar, i.a.n., inte innehållande mjölkfett,
sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller
innehållande < 1,5 viktprocent mjölkfett, < 5 viktprocent
sackaros eller isoglukos, < 5 viktprocent druvsocker eller < 5
viktprocent stärkelse (exkl. örtteer och kosttillskott)

24039100 Tobak, "homogeniserad" eller "rekonstituerad" från fint
skurna tobaksblad, tobaksavfall eller tobaksdamm (exkl.
produkter enligt 2404)

24039100 Tobak, homogeniserad eller rekonstituerad från fint skurna
tobaksblad, tobaksavfall eller tobaksdamm

24039990 Varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning, inkl. oralt
snus, tobakspulver, tobaksextrakt och essenser av tobak
(exkl. tuggtobak, luktsnus, cigarrer, cigariller, cigaretter av
tobak eller tobaksersättning oavsett mängden;
”homogeniserad" eller "rekonstituerad" tobak samt produkter
enligt 2404)

24039990 Tillverkad tobak och varor härav, inkl. oralt snus,
tobaksersättning samt tobakspulver, tobaksextrakt och
essenser (exkl. tuggtobak, luktsnus, cigarrer, cigariller,
cigaretter av tobak eller tobaksersättning; röktobak, även
innehållande tobaksersättning; ”homogeniserad" eller
"rekonstituerad" tobak; tobaksavfall eller tobaksdamm)

24041100 Produkter innehållande tobak eller rekonstituerad tobak,
avsedda för inhalering utan förbränning

24039100 Tobak, homogeniserad eller rekonstituerad från fint skurna
tobaksblad, tobaksavfall eller tobaksdamm
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24041100 Produkter innehållande tobak eller rekonstituerad tobak,
avsedda för inhalering utan förbränning

24039990 Tillverkad tobak och varor härav, inkl. oralt snus,
tobaksersättning samt tobakspulver, tobaksextrakt och
essenser (exkl. tuggtobak, luktsnus, cigarrer, cigariller,
cigaretter av tobak eller tobaksersättning; röktobak, även
innehållande tobaksersättning; ”homogeniserad" eller
"rekonstituerad" tobak; tobaksavfall eller tobaksdamm)

24041200 Produkter innehållande nikotin, avsedda för inhalering utan
förbränning (exkl. innehållande tobak eller rekonstituerad
tobak)

38249956 Patroner och påfyllningsbehållare, fyllda, för elektroniska
cigaretter preparat för användning i patroner och
påfyllningsbehållare för elektroniska cigaretter, innehållande
nikotin och dess salter, etrar, estrar och andra derivat

24041200 Produkter innehållande nikotin, avsedda för inhalering utan
förbränning (exkl. innehållande tobak eller rekonstituerad
tobak)

38249992 Kemiska produkter eller preparat, som till större delen består
av organiska föreningar, i flytande form vid 20 °C, i.a.n.

24041200 Produkter innehållande nikotin, avsedda för inhalering utan
förbränning (exkl. innehållande tobak eller rekonstituerad
tobak)

38249993 Kemiska produkter eller preparat, som till större delen består
av organiska föreningar, i.a.n. (exkl. i flytande form vid 20 °C)

24041910 Produkter innehållande tobaksersättning, avsedda för
inhalering utan förbränning (exkl. innehållande nikotin)

24039990 Tillverkad tobak och varor härav, inkl. oralt snus,
tobaksersättning samt tobakspulver, tobaksextrakt och
essenser (exkl. tuggtobak, luktsnus, cigarrer, cigariller,
cigaretter av tobak eller tobaksersättning; röktobak, även
innehållande tobaksersättning; ”homogeniserad" eller
"rekonstituerad" tobak; tobaksavfall eller tobaksdamm)

24041990 Produkter innehållande nikotinersättning, avsedda för
inhalering utan förbränning (exkl. innehållande nikotin eller
tobaksersättning)

38249957 Patroner och påfyllningsbehållare, fyllda, för elektroniska
cigaretter preparat för användning i patroner och
påfyllningsbehållare för elektroniska cigaretter, ej
innehållande nikotin och dess salter, etrar, estrar och andra
derivat

24041990 Produkter innehållande nikotinersättning, avsedda för
inhalering utan förbränning (exkl. innehållande nikotin eller
tobaksersättning)

38249992 Kemiska produkter eller preparat, som till större delen består
av organiska föreningar, i flytande form vid 20 °C, i.a.n.

24041990 Produkter innehållande nikotinersättning, avsedda för
inhalering utan förbränning (exkl. innehållande nikotin eller
tobaksersättning)

38249993 Kemiska produkter eller preparat, som till större delen består
av organiska föreningar, i.a.n. (exkl. i flytande form vid 20 °C)

24049110 Produkter innehållande nikotin avsedda för tobaksavvänjning,
för oral användning (exkl. för inhalering)

21069092c Livsmedelsberedningar, i.a.n., inte innehållande mjölkfett,
sackaros, isoglukos, druvsocker eller stärkelse eller
innehållande < 1,5 viktprocent mjölkfett, < 5 viktprocent
sackaros eller isoglukos, < 5 viktprocent druvsocker eller < 5
viktprocent stärkelse (exkl. örtteer och kosttillskott)

24049190 Nikotinprodukter avsedda för intag av nikotin in i
människokroppen, för oral användning (exkl. för inhalering
och produkter avsedda för tobaksavvänjning)

24039990 Tillverkad tobak och varor härav, inkl. oralt snus,
tobaksersättning samt tobakspulver, tobaksextrakt och
essenser (exkl. tuggtobak, luktsnus, cigarrer, cigariller,
cigaretter av tobak eller tobaksersättning; röktobak, även
innehållande tobaksersättning; ”homogeniserad" eller
"rekonstituerad" tobak; tobaksavfall eller tobaksdamm)

24049200 Nikotinprodukter avsedda för intag av nikotin i
människokroppen, för användning på huden

38249958 Nikotinplåster "transdermala system", för rökavvänjning

24049900 Nikotinprodukter avsedda för intag av nikotin i
människokroppen (exkl. för oral användning och för
användning på huden)

38249992 Kemiska produkter eller preparat, som till större delen består
av organiska föreningar, i flytande form vid 20 °C, i.a.n.

24049900 Nikotinprodukter avsedda för intag av nikotin i
människokroppen (exkl. för oral användning och för
användning på huden)

38249993 Kemiska produkter eller preparat, som till större delen består
av organiska föreningar, i.a.n. (exkl. i flytande form vid 20 °C)

25169000a Porfyr, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom
sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk
eller rektangulär form (exkl. i former av krosskorn, skärv eller
pulver, eller i former som karaktäriserar gatusten, kantsten
och trottoarsten, monument- eller byggnadssten med en
skrymdensitet av >= 2,5 samt granit och sandsten)

25169000 Porfyr, basalt och annan monument- eller byggnadssten,
även grovhuggna eller enkelt sönderdelade, genom sågning
eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller
rektangulär form (exkl. i former av krosskorn, skärv eller
pulver, eller i former som karaktäriserar gatusten, kantsten
och trottoarsten, monument- eller byggnadssten med en
skrymdensitet av >= 2,5 samt granit och sandsten)

25169000b Basalt, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom
sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk
eller rektangulär form (exkl. i former av krosskorn, skärv eller
pulver, eller i former som karaktäriserar gatusten, kantsten
och trottoarsten, monument- eller byggnadssten med en
skrymdensitet av >= 2,5 samt granit och sandsten)

25169000 Porfyr, basalt och annan monument- eller byggnadssten,
även grovhuggna eller enkelt sönderdelade, genom sågning
eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller
rektangulär form (exkl. i former av krosskorn, skärv eller
pulver, eller i former som karaktäriserar gatusten, kantsten
och trottoarsten, monument- eller byggnadssten med en
skrymdensitet av >= 2,5 samt granit och sandsten)

25169000c Annan monument- eller byggnadssten, även grovhuggen
eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt,
till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form (exkl.
porfyr, basalt, i former av krosskorn, skärv eller pulver, eller i
former som karaktäriserar gatusten, kantsten och
trottoarsten, monument- eller byggnadssten med en
skrymdensitet av >= 2,5 samt granit och sandsten)

25169000 Porfyr, basalt och annan monument- eller byggnadssten,
även grovhuggna eller enkelt sönderdelade, genom sågning
eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller
rektangulär form (exkl. i former av krosskorn, skärv eller
pulver, eller i former som karaktäriserar gatusten, kantsten
och trottoarsten, monument- eller byggnadssten med en
skrymdensitet av >= 2,5 samt granit och sandsten)

28259085a Tennnoxider och tennhydroxider 28259085 Baser, oorganiska; andra metalloxider, metallhydroxider och
metallperoxider i.a.n.
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28259085b Baser, oorganiska; andra metalloxider, metallhydroxider och
metallperoxider i.a.n. (exkl. tennnoxider och tennhydroxider)

28259085 Baser, oorganiska; andra metalloxider, metallhydroxider och
metallperoxider i.a.n.

28273985a Litiumklorid 28273985 Klorider (exkl. exkl. ammonium-, kalcium-, magnesium-,
aluminium-, järn-, kobolt-, nickel-, tenn- och
kvicksilverklorider)

28273985b Klorider (exkl. litium-, ammonium-, kalcium-, magnesium-,
aluminium-, järn-, kobolt-, nickel-, tenn- och
kvicksilverklorider)

28273985 Klorider (exkl. exkl. ammonium-, kalcium-, magnesium-,
aluminium-, järn-, kobolt-, nickel-, tenn- och
kvicksilverklorider)

28275900a Litiumbromid 28275900 Bromider och bromidoxider (exkl. bromider av natrium,
kalium och kvicksilver)

28275900b Bromider och bromidoxider (exkl. bromider av litium,
natrium, kalium och kvicksilver)

28275900 Bromider och bromidoxider (exkl. bromider av natrium,
kalium och kvicksilver)

28299010a Litiumperklorat 28299010 Perklorater (exkl. oorganiska och organiska föreningar av
kvicksilver)

28299010b Perklorater (exkl. litiumperklorat, oorganiska och organiska
föreningar av kvicksilver)

28299010 Perklorater (exkl. oorganiska och organiska föreningar av
kvicksilver)

28342920a Bariumnitrat; berylliumnitrat; kadmiumnitrat och blynitrat 28342920 Bariumnitrat; berylliumnitrat; kadmiumnitrat; koboltnitrat och
nickelnitrat och blynitrat

28342920b Koboltnitrat 28342920 Bariumnitrat; berylliumnitrat; kadmiumnitrat; koboltnitrat och
nickelnitrat och blynitrat

28342920c Nickelnitrat 28342920 Bariumnitrat; berylliumnitrat; kadmiumnitrat; koboltnitrat och
nickelnitrat och blynitrat

28352990a Litiumjärnfosfat 28352990 Fosfater (exkl. mononatrium- och dinatriumfosfat,
trinatriumfosfat, kaliumfosfater, kalciumhydrogenortofosfat
"dikalciumfosfat" och andra kalciumfosfater,
triammoniumfosfat samt kvicksilverfosfat)

28352990b Fosfater (exkl. litiumjärnfosfat, mononatrium- och
dinatriumfosfat, trinatriumfosfat, kaliumfosfater,
kalciumhydrogenortofosfat "dikalciumfosfat" och andra
kalciumfosfater, triammoniumfosfat samt kvicksilverfosfat)

28352990 Fosfater (exkl. mononatrium- och dinatriumfosfat,
trinatriumfosfat, kaliumfosfater, kalciumhydrogenortofosfat
"dikalciumfosfat" och andra kalciumfosfater,
triammoniumfosfat samt kvicksilverfosfat)

28369100a Litiumkarbonater med en lägsta halt av Li2CO3 på minst
99,5%

28369100 Litiumkarbonater

28369100b Litiumkarbonater med en halt av Li2CO3 som är mindre än
99,5%

28369100 Litiumkarbonater

28369917a Koboltkarbonater 28369917 Karbonater och peroxokarbonater "perkarbonater";
kommersiellt ammoniumkarbonat innehållande
ammoniumkarbamat (exkl. dinatriumkarbonat,
natriumhydrogenkarbonat "natriumbikarbonat",
kaliumkarbonater, kalciumkarbonater, bariumkarbonater,
litiumkarbonater och strontiumkarbonater, karbonater av
magnesium och koppar samt oorganiska och organiska
föreningar av kvicksilver)

28369917b Karbonater och peroxokarbonater "perkarbonater";
kommersiellt ammoniumkarbonat innehållande
ammoniumkarbamat (exkl. koboltkarbonater,
dinatriumkarbonat, natriumhydrogenkarbonat
"natriumbikarbonat", kaliumkarbonater, kalciumkarbonater,
bariumkarbonater, litiumkarbonater och strontiumkarbonater,
karbonater av magnesium och koppar samt oorganiska och
organiska föreningar av kvicksilver)

28369917 Karbonater och peroxokarbonater "perkarbonater";
kommersiellt ammoniumkarbonat innehållande
ammoniumkarbamat (exkl. dinatriumkarbonat,
natriumhydrogenkarbonat "natriumbikarbonat",
kaliumkarbonater, kalciumkarbonater, bariumkarbonater,
litiumkarbonater och strontiumkarbonater, karbonater av
magnesium och koppar samt oorganiska och organiska
föreningar av kvicksilver)

28419085a Tantalater 28419085 Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror (exkl.
kromater, dikromater, peroxokromater, manganiter,
manganater, permanganater, molybdater, volframater,
zinkater och vanadater)

28419085b Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror (exkl.
tantalater, kromater, dikromater, peroxokromater,
manganiter, manganater, permanganater, molybdater,
volframater, zinkater och vanadater)

28419085 Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror (exkl.
kromater, dikromater, peroxokromater, manganiter,
manganater, permanganater, molybdater, volframater,
zinkater och vanadater)

28444110 Icke naturlig radioaktiv isotop "Euratom"; föreningar av icke
naturlig radioaktiv isotop "Euratom", innehållande tritium eller
tritiumföreningar

28444020 Radioaktiva isotoper, konstgjorda "Euratom"

28444110 Icke naturlig radioaktiv isotop "Euratom"; föreningar av icke
naturlig radioaktiv isotop "Euratom", innehållande tritium eller
tritiumföreningar

28444030 Föreningar av konstgjorda radioaktiva isotoper "Euratom"

28444190 Tritium och dess föreningar; legeringar, dispersioner inkl.
kermeter, keramiska produkter samt blandningar,
innehållande tritium eller dess föreningar (exkl. icke naturlig
radioaktiv isotop "Euratom"; föreningar av icke naturlig
radioaktiv isotop "Euratom")

28444080 Radioaktiva grundämnen, isotoper och föreningar som inte
omfattas av nr 2844.10, 2844.20 eller 2844.30 och
2844.40.10 till 2844.40.30; legeringar, dispersioner inkl.
kermeter, keramiska produkter samt blandningar,
innehållande dessa grundämnen, isotoper eller föreningar;
radioaktiva återstoder (exkl. uran utarmat på U 233)
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28444210 Icke naturliga radioaktiva isotoper "Euratom"; föreningar av
icke naturlig radioaktiv isotop "Euratom", innehållande
actinium-225, actinium-227, californium-253, curium-240,
curium-241, curium-242, curium-243, curium-244,
einsteinium-253, einsteinium-254, gadolinium-148,
polonium-208, polonium-209, polonium-210, radium-223,
uranium-230 or uranium-232

28444020 Radioaktiva isotoper, konstgjorda "Euratom"

28444210 Icke naturliga radioaktiva isotoper "Euratom"; föreningar av
icke naturlig radioaktiv isotop "Euratom", innehållande
actinium-225, actinium-227, californium-253, curium-240,
curium-241, curium-242, curium-243, curium-244,
einsteinium-253, einsteinium-254, gadolinium-148,
polonium-208, polonium-209, polonium-210, radium-223,
uranium-230 or uranium-232

28444030 Föreningar av konstgjorda radioaktiva isotoper "Euratom"

28444290 Aktinium-225, aktinium-227, californium-253, curium-240,
curium-241, curium-242, curium-243, curium-244,
einsteinium-253, einsteinium-254, gadolinium-148,
polonium-208, polonium-209, polonium-210, radium-223,
uran-230 eller uran-232 och föreningar av dessa; legeringar,
dispersioner, inkl. kermeter, keramiska produkter samt
blandningar, innehållande dessa grundämnen eller
föreningar av dessa (exkl. icke naturlig radioaktiv isotop
"Euratom"; föreningar av icke naturlig radioaktiv isotop
"Euratom")

28444080 Radioaktiva grundämnen, isotoper och föreningar som inte
omfattas av nr 2844.10, 2844.20 eller 2844.30 och
2844.40.10 till 2844.40.30; legeringar, dispersioner inkl.
kermeter, keramiska produkter samt blandningar,
innehållande dessa grundämnen, isotoper eller föreningar;
radioaktiva återstoder (exkl. uran utarmat på U 233)

28444310 Uran utvunnet ur U 233 och föreningar av sådant uran;
legeringar, dispersioner, inkl. kermeter, keramiska produkter
samt blandningar utvunna ur U 233 eller föreningar av dessa
produkter

28444010 Uran utvunnet ur U 233 och föreningar av sådant uran;
legeringar, dispersioner, inkl. kermeter, keramiska produkter
samt blandningar, utvunna ur U 233 eller föreningar av dessa
produkter

28444320 Icke naturliga radioaktiva isotoper "Euratom"; föreningar av
icke naturliga radioaktiva isotoper "Euratom" (exkl. tritium,
actinium-225, actinium-227, californium-253, curium-240,
curium-241, curium-242, curium-243, curium-244,
einsteinium-253, einsteinium-254 , gadolinium-148,
polonium-208, polonium-209, polonium-210, radium-223,
uranium-230, uranium-232 och deras föreningar)

28444020 Radioaktiva isotoper, konstgjorda "Euratom"

28444320 Icke naturliga radioaktiva isotoper "Euratom"; föreningar av
icke naturliga radioaktiva isotoper "Euratom" (exkl. tritium,
actinium-225, actinium-227, californium-253, curium-240,
curium-241, curium-242, curium-243, curium-244,
einsteinium-253, einsteinium-254 , gadolinium-148,
polonium-208, polonium-209, polonium-210, radium-223,
uranium-230, uranium-232 och deras föreningar)

28444030 Föreningar av konstgjorda radioaktiva isotoper "Euratom"

28444380 Radioaktiva grundämnen, isotoper och föreningar; andra
legeringar, dispersioner, inkl. kermeter, keramiska produkter
samt blandningar, innehållande dessa grundämnen, isotoper
eller föreningar (exkl. aktinium-225, aktinium-227,
californium-253, curium-240, curium-241, curium-242,
curium-243, curium-244, einsteinium-253, einsteinium-254,
gadolinium-148, polonium-208, polonium-209, polonium-210,
radium-223, uran-230 eller uran-232 och föreningar av
dessa; legeringar, dispersioner, inkl. kermeter, keramiska
produkter samt blandningar, innehållande dessa
grundämnen eller föreningar av dessa; icke naturlig
radioaktiv isotop "Euratom"; föreningar av icke naturlig
radioaktiv isotop "Euratom" samt uran utvunnet ur U 233 och
föreningar av sådant uran; legeringar, dispensioner, kemiska
produkter samt blandningar utvunna ur U 233 eller föreningar
av dessa produkter)

28444080 Radioaktiva grundämnen, isotoper och föreningar som inte
omfattas av nr 2844.10, 2844.20 eller 2844.30 och
2844.40.10 till 2844.40.30; legeringar, dispersioner inkl.
kermeter, keramiska produkter samt blandningar,
innehållande dessa grundämnen, isotoper eller föreningar;
radioaktiva återstoder (exkl. uran utarmat på U 233)

28444400 Radioaktiva återstoder 28444080 Radioaktiva grundämnen, isotoper och föreningar som inte
omfattas av nr 2844.10, 2844.20 eller 2844.30 och
2844.40.10 till 2844.40.30; legeringar, dispersioner inkl.
kermeter, keramiska produkter samt blandningar,
innehållande dessa grundämnen, isotoper eller föreningar;
radioaktiva återstoder (exkl. uran utarmat på U 233)

28452000 Bor anrikad på bor-10 och föreningar av sådan bor 28459090 Isotoper, icke-radioaktiva, samt oorganiska och organiska
föreningar av sådana isotoper, även inte kemiskt definierade
(exkl. deuterium, tungt vatten "deuteriumoxid" och andra
föreningar av deuterium, väte och föreningar av väte,
anrikade på deuterium samt blandningar och lösningar
innehållande dessa produkter)

28453000 Litium anrikat på litium-6 och föreningar av sådant litium 28459090 Isotoper, icke-radioaktiva, samt oorganiska och organiska
föreningar av sådana isotoper, även inte kemiskt definierade
(exkl. deuterium, tungt vatten "deuteriumoxid" och andra
föreningar av deuterium, väte och föreningar av väte,
anrikade på deuterium samt blandningar och lösningar
innehållande dessa produkter)

28454000 Helium-3 28459090 Isotoper, icke-radioaktiva, samt oorganiska och organiska
föreningar av sådana isotoper, även inte kemiskt definierade
(exkl. deuterium, tungt vatten "deuteriumoxid" och andra
föreningar av deuterium, väte och föreningar av väte,
anrikade på deuterium samt blandningar och lösningar
innehållande dessa produkter)
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28459090 Isotoper, icke-radioaktiva, samt oorganiska och organiska
föreningar av sådana isotoper, även inte kemiskt definierade
(exkl. deuterium, tungt vatten "deuteriumoxid" och andra
föreningar av deuterium, väte och föreningar av väte,
anrikade på deuterium samt blandningar och lösningar
innehållande dessa produkter, bor anrikad på bor-10 och
föreningar av sådan bor samt litium anrikat på litium-6 och
föreningar av sådant litium samt helium-3)

28459090 Isotoper, icke-radioaktiva, samt oorganiska och organiska
föreningar av sådana isotoper, även inte kemiskt definierade
(exkl. deuterium, tungt vatten "deuteriumoxid" och andra
föreningar av deuterium, väte och föreningar av väte,
anrikade på deuterium samt blandningar och lösningar
innehållande dessa produkter)

29034100 Trifluormetan "HFC-23" 29033923 Trifluormetan

29034200 Difluormetan "HFC-32" 29033921 Difluormetan

29034300 Fluormetan "HFC-41", 1,2-difluoretan "HFC-152" och
1,1-difluoretan "HFC-152a"

29033925 1,1-difluoretan

29034300 Fluormetan "HFC-41", 1,2-difluoretan "HFC-152" och
1,1-difluoretan "HFC-152a"

29033929 Mättade fluorider "fluorderivat" av acykliska kolväten, i.a.n.

29034400 Pentafluoretan "HFC-125", 1,1,1-trifluoretan "HFC-143a" och
1,1,2-trifluoretan "HFC-143"

29033924 Pentafluoretan och 1,1,1-trifluoretan

29034400 Pentafluoretan "HFC-125", 1,1,1-trifluoretan "HFC-143a" och
1,1,2-trifluoretan "HFC-143"

29033929 Mättade fluorider "fluorderivat" av acykliska kolväten, i.a.n.

29034500 1,1,1,2-tetrafluoretan "HFC-134a" och 1,1,2,2-tetrafluoretan
"HFC-134"

29033926 1,1,1,2-tetrafluoretan

29034500 1,1,1,2-tetrafluoretan "HFC-134a" och 1,1,2,2-tetrafluoretan
"HFC-134"

29033929 Mättade fluorider "fluorderivat" av acykliska kolväten, i.a.n.

29034600 1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropan "HFC-227ea",
1,1,1,2,2,3-hexafluorpropan "HFC-236cb",
1,1,1,2,3,3-hexafluorpropan "HFC-236ea" och
1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan "HFC-236fa"

29033927 Pentafluorpropaner, hexafluorpropaner och
heptafluorpropaner

29034700 1,1,1,3,3-pentafluorpropan "HFC-245fa" och
1,1,2,2,3-pentafluorpropan "HFC-245ca"

29033927 Pentafluorpropaner, hexafluorpropaner och
heptafluorpropaner

29034800 1,1,1,3,3-pentafluorbutan "HFC-365mfc" och
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluorpentan "HFC-43-10mee"

29033929 Mättade fluorider "fluorderivat" av acykliska kolväten, i.a.n.

29034910 Pentafluorpropaner, hexafluorpropaner och
heptafluorpropaner (exkl. 1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropan
"HFC-227ea", 1,1,1,2,2,3-hexafluorpropan "HFC-236cb", 1,
1,1,2,3,3-hexafluorpropan "HFC-236ea",
1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan "HFC-236fa",
1,1,1,3,3-pentafluorpropan "HFC- 245fa" och
1,1,2,2,3-pentafluorpropan "HFC-245ca")

29033927 Pentafluorpropaner, hexafluorpropaner och
heptafluorpropaner

29034930 Perfluorerade derivat, mättade, av acykliska kolväten 29033928 Perfluorerade mättade fluorider

29034990 Fluorderivat, mättade, av acykliska kolväten (exkl. varor enligt
2903 41 till 2903 49 30)

29033929 Mättade fluorider "fluorderivat" av acykliska kolväten, i.a.n.

29035100 2,3,3,3-tetrafluorpropen "HFO-1234yf",
1,3,3,3-tetrafluorpropen "HFO-1234ze" och
(Z)-1,1,1,4,4,4-hexafluor-2- buten "HFO-1336mzz"

29033931 2,3,3,3-tetrafluorpropen

29035100 2,3,3,3-tetrafluorpropen "HFO-1234yf",
1,3,3,3-tetrafluorpropen "HFO-1234ze" och
(Z)-1,1,1,4,4,4-hexafluor-2- buten "HFO-1336mzz"

29033935 1,3,3,3-tetrafluorpropen

29035100 2,3,3,3-tetrafluorpropen "HFO-1234yf",
1,3,3,3-tetrafluorpropen "HFO-1234ze" och
(Z)-1,1,1,4,4,4-hexafluor-2- buten "HFO-1336mzz"

29033939 Omättade fluorider "fluorderivat" av acykliska kolväten (exkl.
2,3,3,3-tetrafluorpropen och 1,3,3,3-tetrafluorpropen)

29035900 Fluorderivat av acykliska kolväten, omättade (exkl.
2,3,3,3-tetrafluorpropen "HFO-1234yf",
1,3,3,3-tetrafluorpropen "HFO-1234ze" och (Z)-1,1,1,4
,4,4-hexafluor-2-buten "HFO-1336mzz")

29033939 Omättade fluorider "fluorderivat" av acykliska kolväten (exkl.
2,3,3,3-tetrafluorpropen och 1,3,3,3-tetrafluorpropen)

29036100 Metylbromid "brommetan" 29033911 Brommetan "metylbromid"

29036200 Etylendibromid "ISO" "1,2-dibrometan" 29033100 Etylendibromid "ISO" "1,2-dibrometan"

29036911 Dibrommetan 29033915 Dibrommetan

29036919 Bromderivat av acykliska kolväten (exkl. metylbromid
"brommetan", etylendibromid "ISO" "1,2-dibrometan" och
dibrommetan)

29033919 Bromider "bromderivat" av acykliska kolväten (exkl.
etylendibromid "ISO" "1,2-dibrometan", brommetan
"metylbromid" och dibrommetan)

29036980 Jodderivat av acykliska kolväten 29033980 Jodider "jodderivat"  av acykliska kolväten

29096010 Acetalperoxider och hemiacetalperoxider 29110000 Acetaler och hemiacetaler, även med annan syrefunktion,
samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana
föreningar
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29096090 Alkoholperoxider, eterperoxider, ketonperoxider samt
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana
föreningar

29096000 Alkoholperoxider, eterperoxider, ketonperoxider samt
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana
föreningar

29110000 Acetaler och hemiacetaler, även med annan syrefunktion,
samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana
föreningar (exkl. acetalperoxider och hemiacetalperoxider)

29110000 Acetaler och hemiacetaler, även med annan syrefunktion,
samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana
föreningar

29301000 2-"N,N-dimetylamino"etantiol 29309098 Svavelorganiska föreningar (exkl. tiokarbamater,
ditiokarbamater, mono-, di- och tetrasulfider av tiuram,
metionin, 2-"N,N-dietylamino"etantiol, 
Bis"2-hydroxietyl"sulfid"tiodiglykol "INN"", aldikarb "ISO",
kaptafol "ISO", metamidofos "ISO", cystein, cystin, derivat av
cystein eller cystin, DL-2-hydroxi-4-"metyltio"butyralsyra,
2,2'-tiodietylbis"3-"3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl"propionat",
blandning av isomerer av
4-metyl-2,6-bis"metyltio"-m-fenylendiamin och
2-metyl-4,6-bis"metyltio"-m-fenylendiamin)

29309098 Svavelorganiska föreningar (exkl. tiokarbamater,
ditiokarbamater, mono-, di- och tetrasulfider av tiuram,
metionin, 2-"N,N-dietylamino"etantiol,
Bis"2-hydroxietyl"sulfid"tiodiglykol "INN"", aldikarb "ISO",
kaptafol "ISO", metamidofos "ISO", cystein, cystin, derivat av
cystein eller cystin, DL-2-hydroxi-4-"metyltio"butyralsyra,
2,2'-tiodietylbis"3-"3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl"propionat",
blandning av isomerer av
4-metyl-2,6-bis"metyltio"-m-fenylendiamin och
2-metyl-4,6-bis"metyltio"-m-fenylendiamin och
2-"N,N-dimetylamino"etantiol)

29309098 Svavelorganiska föreningar (exkl. tiokarbamater,
ditiokarbamater, mono-, di- och tetrasulfider av tiuram,
metionin, 2-"N,N-dietylamino"etantiol, 
Bis"2-hydroxietyl"sulfid"tiodiglykol "INN"", aldikarb "ISO",
kaptafol "ISO", metamidofos "ISO", cystein, cystin, derivat av
cystein eller cystin, DL-2-hydroxi-4-"metyltio"butyralsyra,
2,2'-tiodietylbis"3-"3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl"propionat",
blandning av isomerer av
4-metyl-2,6-bis"metyltio"-m-fenylendiamin och
2-metyl-4,6-bis"metyltio"-m-fenylendiamin)

29314100 Dimetylmetylfosfonat 29313100 Dimetylmetylfosfonat

29314200 Dimetylpropylfosfonat 29313200 Dimetylpropylfosfonat

29314300 Dietyletylfosfonat 29313300 Dietyletylfosfonat

29314400 Metylfosfonsyra 29313990 Isolerade kemiskt definierade organiska fosforderivat, i.a.n.

29314500 Salt av metylfosfonsyra och "aminoiminometyl"urea 1:1 29313800 Salter av metylfosfonsyra och "aminoiminometyl"urea 1: 1

29314600 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosfinan-2,4,6-trioxid 29313500 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosfinan-2,4,6-trioxid

29314700 5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-ylmetyl-metyl-m
etylfosfonat

29313600 5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-ylmetyl-metyl-m
etylfosfonat

29314800 3,9-dimetyl-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekan
3,9-dioxid

29313990 Isolerade kemiskt definierade organiska fosforderivat, i.a.n.

29314910 Natrium-3-"trihydroxisilyl"propylmetylfosfonat 29313400 Natrium-3-"trihydroxisilyl"propylmetylfosfonat

29314920 Bis""5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl"metyl"-m
etylfosfonat

29313700 Bis""5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl"metyl"-m
etylfosfonat

29314930 Etidronsyra "INN" "1-hydroxietan-1,1-difosfonsyra" och salter
av etidronsyra

29313950 Etidronsyra "INN" "1-hydroxietan-1,1-difosfonsyra" och salter
av etidronsyra

29314940 ”Nitrilotrimetandiyl”tris”fosfonsyra”,
{etan-1,2-diylbis”nitrilobis”metylen””}tetrakis ”fosfonsyra”,
””bis{2-”bis”fosfonometyl”amino”etyl}amino”metyl”fosfonsyra,
{hexan-1,6-diylbis”nitrilobis”metylen””}tetrakis”fosfonsyra”,
{””2-hydroxietyl” imino”bis”metylen”}bis”fosfonsyra”, och
””bis{6-”bis”fosfonometyl”amino”hexyl}
amino”metyl”fosfonsyra; salter av sådana föreningar

29313960 (Nitrilotrimetandiyl)tris(fosfonsyra),
{etan-1,2-diylbis[nitrilobis(metylen)]}tetrakis(fosfonsyra),
[(bis{2-[bis(fosfonometyl)amino]etyl}amino)metyl]fosfonsyra,
{hexan-1,6-diylbis[nitrilobis(metylen)]}tetrakis(fosfonsyra),
{[(2-hydroxietyl)imino]bis(metylen)}bis(fosfonsyra), och
[(bis{6-[bis(fosfonometyl)amino]hexyl}amino)metyl]
fosfonsyra; salter av sådana föreningar

29314990 Fosforderivat, icke-halogenerade, isolerade kemiskt
definierade, i.a.n.

29313990 Isolerade kemiskt definierade organiska fosforderivat, i.a.n.

29315100 Metylfosfonsyradiklorid 29313930 Metylfosfonoyldiklorid "metylfosfonsyradiklorid"

29315200 Propylfosfonsyradiklorid 29313990 Isolerade kemiskt definierade organiska fosforderivat, i.a.n.

29315300 O-"3-kloropropyl" O-"4-nitro-3-"trifluorometyl"fenyl"
metylfosfonotionat

29313990 Isolerade kemiskt definierade organiska fosforderivat, i.a.n.

29315400 Triklorfon "ISO" 29313990 Isolerade kemiskt definierade organiska fosforderivat, i.a.n.

29315910 Metylfosfonsyradifluorid "metylfosfonoyldifluorid" 29313920 Metylfosfonoyldifluorid "metylfosfonsyradifluorid"

29315990 Halogenerade organiska fosforderivat, isolerade kemiskt
definierade, i.a.n.

29313990 Isolerade kemiskt definierade organiska fosforderivat, i.a.n.

29329600 Karbofuran "ISO" 29329900 Föreningar, heterocykliska med enbart syre som
heteroatom[er] (exkl. föreningar med en icke-kondenserad
furanring, även hydrogenerad, i sin struktur samt laktoner,
isosafrol, 1-[1,3-bensodioxol-5-yl]propan-2-on, piperonal,
safrol, tetrahydrocannabinoler "alla isomerer", samt
oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver)



Varunummer som genomgått förändringar från föregående år 16

Varunummer 2022 Text 2022 Varunummer 2021 Text 2021

29329900 Föreningar, heterocykliska med enbart syre som
heteroatom"er" (exkl. föreningar med en icke-kondenserad
furanring, även hydrogenerad, i sin struktur samt laktoner,
isosafrol, 1-"1,3-bensodioxol-5-yl"propan-2-on, piperonal,
safrol, tetrahydrocannabinoler "alla isomerer", karbofuran
samt oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver)

29329900 Föreningar, heterocykliska med enbart syre som
heteroatom[er] (exkl. föreningar med en icke-kondenserad
furanring, även hydrogenerad, i sin struktur samt laktoner,
isosafrol, 1-[1,3-bensodioxol-5-yl]propan-2-on, piperonal,
safrol, tetrahydrocannabinoler "alla isomerer", samt
oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver)

29333300 Alfentanil ”INN”, anileridin ”INN”, besitramid ”INN”,
bromazepam ”INN”, karfentanil ”INN”, difenoxin ”INN”,
difenoxylat ”INN”, dipipanon ”INN”, fentanyl ”INN”,
ketobemidon ”INN”, metylfenidat ”INN”, pentazocin ”INN”,
petidin ”INN”, petidin ”INN” intermediärt A, fencyclidin ”INN”
”PCP”, fenoperidin ”INN”, pipradrol ”INN”, piritramid ”INN”,
propiram ”INN”, remifentanil ”INN” och trimeperidin ”INN”;
salter av sådana föreningar

29333300 Alfentanil "INN", anileridin "INN", besitramid "INN",
bromazepam "INN", difenoxin "INN", difenoxylat "INN",
dipipanon "INN", fentanyl "INN", ketobemidon "INN",
metylfenidat "INN", pentazocin "INN", petidin "INN", petidin
"INN" intermediärt A, fencyclidin "INN" "PCP", fenoperidin
"INN", pipradol "INN", piritramid "INN", propiram "INN" och
trimeperidin "INN"; salter av sådana föreningar

29333300 Alfentanil ”INN”, anileridin ”INN”, besitramid ”INN”,
bromazepam ”INN”, karfentanil ”INN”, difenoxin ”INN”,
difenoxylat ”INN”, dipipanon ”INN”, fentanyl ”INN”,
ketobemidon ”INN”, metylfenidat ”INN”, pentazocin ”INN”,
petidin ”INN”, petidin ”INN” intermediärt A, fencyclidin ”INN”
”PCP”, fenoperidin ”INN”, pipradrol ”INN”, piritramid ”INN”,
propiram ”INN”, remifentanil ”INN” och trimeperidin ”INN”;
salter av sådana föreningar

29333999 Föreningar, heterocykliska, med enbart kväve som
heteroatom[er], med en icke-kondenserad pyrimidinring i sin
struktur, även hydrogenerade (exkl. pyridin, piperidin,
alfentanil "INN", anileridin "INN", besitramid "INN",
bromazepam "INN", difenoxin "INN", difenoxylat "INN",
dipipanon "INN", fentanyl "INN", ketobemidon "INN",
metylfenidat "INN", pentazocin "INN", petidin "INN", petidin
"INN" intermediärt A, fencyclidin "INN" "PCP", fenoperidin
"INN", pipradol "INN", piritramid "INN", propiram "INN" och
trimeperidin "INN" och salter av sådana föreningar; iproniazid
"INN", ketobemidonhydroklorid "INNM", pyridostigminbromid
"INN", 2,3,5,6-tetrakloropyridin,
3,6-dikloropyridin-2-karboxylsyra,
2-hydroxyetylammonium-3,6-dikloropyridin-2-karboxylat,
2-butoxyetyl"3,5,6-trikloro-2-pyridyloxy"acetat,
3,5-dikloro-2,4,6-trifluoropyridin, fluoroxypyrmetylester "ISO"
samt 4-metylpyridin samt oorganiska och organiska
föreningar av kvicksilver)

29333400 Fentanyler och derivat av dessa, med enbart kväve som
heteroatom"er", med en icke kondenserad pyridinring, även
hydrogenerad i sin struktur (exkl. varor enligt 2933 33)

29333999 Föreningar, heterocykliska, med enbart kväve som
heteroatom[er], med en icke-kondenserad pyrimidinring i sin
struktur, även hydrogenerade (exkl. pyridin, piperidin,
alfentanil "INN", anileridin "INN", besitramid "INN",
bromazepam "INN", difenoxin "INN", difenoxylat "INN",
dipipanon "INN", fentanyl "INN", ketobemidon "INN",
metylfenidat "INN", pentazocin "INN", petidin "INN", petidin
"INN" intermediärt A, fencyclidin "INN" "PCP", fenoperidin
"INN", pipradol "INN", piritramid "INN", propiram "INN" och
trimeperidin "INN" och salter av sådana föreningar; iproniazid
"INN", ketobemidonhydroklorid "INNM", pyridostigminbromid
"INN", 2,3,5,6-tetrakloropyridin,
3,6-dikloropyridin-2-karboxylsyra,
2-hydroxyetylammonium-3,6-dikloropyridin-2-karboxylat,
2-butoxyetyl"3,5,6-trikloro-2-pyridyloxy"acetat,
3,5-dikloro-2,4,6-trifluoropyridin, fluoroxypyrmetylester "ISO"
samt 4-metylpyridin samt oorganiska och organiska
föreningar av kvicksilver)

29333500 3-kinuklidinol 29333999 Föreningar, heterocykliska, med enbart kväve som
heteroatom[er], med en icke-kondenserad pyrimidinring i sin
struktur, även hydrogenerade (exkl. pyridin, piperidin,
alfentanil "INN", anileridin "INN", besitramid "INN",
bromazepam "INN", difenoxin "INN", difenoxylat "INN",
dipipanon "INN", fentanyl "INN", ketobemidon "INN",
metylfenidat "INN", pentazocin "INN", petidin "INN", petidin
"INN" intermediärt A, fencyclidin "INN" "PCP", fenoperidin
"INN", pipradol "INN", piritramid "INN", propiram "INN" och
trimeperidin "INN" och salter av sådana föreningar; iproniazid
"INN", ketobemidonhydroklorid "INNM", pyridostigminbromid
"INN", 2,3,5,6-tetrakloropyridin,
3,6-dikloropyridin-2-karboxylsyra,
2-hydroxyetylammonium-3,6-dikloropyridin-2-karboxylat,
2-butoxyetyl"3,5,6-trikloro-2-pyridyloxy"acetat,
3,5-dikloro-2,4,6-trifluoropyridin, fluoroxypyrmetylester "ISO"
samt 4-metylpyridin samt oorganiska och organiska
föreningar av kvicksilver)

29333600 4-anilino-N-fenetylpiperidin "ANPP" 29333999 Föreningar, heterocykliska, med enbart kväve som
heteroatom[er], med en icke-kondenserad pyrimidinring i sin
struktur, även hydrogenerade (exkl. pyridin, piperidin,
alfentanil "INN", anileridin "INN", besitramid "INN",
bromazepam "INN", difenoxin "INN", difenoxylat "INN",
dipipanon "INN", fentanyl "INN", ketobemidon "INN",
metylfenidat "INN", pentazocin "INN", petidin "INN", petidin
"INN" intermediärt A, fencyclidin "INN" "PCP", fenoperidin
"INN", pipradol "INN", piritramid "INN", propiram "INN" och
trimeperidin "INN" och salter av sådana föreningar; iproniazid
"INN", ketobemidonhydroklorid "INNM", pyridostigminbromid
"INN", 2,3,5,6-tetrakloropyridin,
3,6-dikloropyridin-2-karboxylsyra,
2-hydroxyetylammonium-3,6-dikloropyridin-2-karboxylat,
2-butoxyetyl"3,5,6-trikloro-2-pyridyloxy"acetat,
3,5-dikloro-2,4,6-trifluoropyridin, fluoroxypyrmetylester "ISO"
samt 4-metylpyridin samt oorganiska och organiska
föreningar av kvicksilver)
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29333700 N-fenetyl-4-piperidon "NPP" 29333999 Föreningar, heterocykliska, med enbart kväve som
heteroatom[er], med en icke-kondenserad pyrimidinring i sin
struktur, även hydrogenerade (exkl. pyridin, piperidin,
alfentanil "INN", anileridin "INN", besitramid "INN",
bromazepam "INN", difenoxin "INN", difenoxylat "INN",
dipipanon "INN", fentanyl "INN", ketobemidon "INN",
metylfenidat "INN", pentazocin "INN", petidin "INN", petidin
"INN" intermediärt A, fencyclidin "INN" "PCP", fenoperidin
"INN", pipradol "INN", piritramid "INN", propiram "INN" och
trimeperidin "INN" och salter av sådana föreningar; iproniazid
"INN", ketobemidonhydroklorid "INNM", pyridostigminbromid
"INN", 2,3,5,6-tetrakloropyridin,
3,6-dikloropyridin-2-karboxylsyra,
2-hydroxyetylammonium-3,6-dikloropyridin-2-karboxylat,
2-butoxyetyl"3,5,6-trikloro-2-pyridyloxy"acetat,
3,5-dikloro-2,4,6-trifluoropyridin, fluoroxypyrmetylester "ISO"
samt 4-metylpyridin samt oorganiska och organiska
föreningar av kvicksilver)

29333999 Heterocykliska föreningar med enbart kväve som
heteroatom"er", med en icke kondenserad pyridinring, även
hydrogenerad i sin struktur, i.a.n.

29333999 Föreningar, heterocykliska, med enbart kväve som
heteroatom[er], med en icke-kondenserad pyrimidinring i sin
struktur, även hydrogenerade (exkl. pyridin, piperidin,
alfentanil "INN", anileridin "INN", besitramid "INN",
bromazepam "INN", difenoxin "INN", difenoxylat "INN",
dipipanon "INN", fentanyl "INN", ketobemidon "INN",
metylfenidat "INN", pentazocin "INN", petidin "INN", petidin
"INN" intermediärt A, fencyclidin "INN" "PCP", fenoperidin
"INN", pipradol "INN", piritramid "INN", propiram "INN" och
trimeperidin "INN" och salter av sådana föreningar; iproniazid
"INN", ketobemidonhydroklorid "INNM", pyridostigminbromid
"INN", 2,3,5,6-tetrakloropyridin,
3,6-dikloropyridin-2-karboxylsyra,
2-hydroxyetylammonium-3,6-dikloropyridin-2-karboxylat,
2-butoxyetyl"3,5,6-trikloro-2-pyridyloxy"acetat,
3,5-dikloro-2,4,6-trifluoropyridin, fluoroxypyrmetylester "ISO"
samt 4-metylpyridin samt oorganiska och organiska
föreningar av kvicksilver)

29349200 Fentanyler och derivat av dessa (exkl. med enbart kväve
som heteroatom"er och varor enligt 2934 91)

29349990 Nukleinsyror och salter av nukleinsyror, även kemiskt
definierade; föreningar, heterocykliska (exkl. föreningar med
enbart syre eller kväve som heteroatom[er], föreningar med
icke-kondenserad tiazolring eller med ett bensotiazol- eller
fentiazinringsystem, även vidare kondenserat, och 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, klorprotixen "INN", tenalidin "INN"
samt tartrater och maleater av tenalidin, furazolidon "INN",
7-aminocefalosporansyra, salter och estrar av [6R,
7R]-3-acetoximetyl-7-
["R"-2-formyloxi-2-fenylacetamid]-8-oxo-5-tia-1-azabicyclo
[4.2.0]oct-2-en-2-karboxylsyra och
1-[2-"1,3-dioxan-2-yl"etyl]-2-metylpyridiniumbromid samt
oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver)

29349990 Nukleinsyror och salter av nukleinsyror, även kemiskt
definierade; föreningar, heterocykliska (exkl. föreningar med
enbart syre eller kväve som heteroatom[er], föreningar med
icke-kondenserad tiazolring eller med ett bensotiazol- eller
fentiazinringsystem, även vidare kondenserat, och 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, fentanyler och derivat av dessa,
klorprotixen "INN", tenalidin "INN" samt tartrater och maleater
av tenalidin, furazolidon "INN", 7-aminocefalosporansyra,
salter och estrar av "6R,
7R"-3-acetoximetyl-7-""R"-2-formyloxi-2-fenylacetamid"-8-ox
o-5-tia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-karboxylsyra och
1-"2-"1,3-dioxan-2-yl"etyl"-2-metylpyridiniumbromid samt
oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver)

29349990 Nukleinsyror och salter av nukleinsyror, även kemiskt
definierade; föreningar, heterocykliska (exkl. föreningar med
enbart syre eller kväve som heteroatom[er], föreningar med
icke-kondenserad tiazolring eller med ett bensotiazol- eller
fentiazinringsystem, även vidare kondenserat, och 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, klorprotixen "INN", tenalidin "INN"
samt tartrater och maleater av tenalidin, furazolidon "INN",
7-aminocefalosporansyra, salter och estrar av [6R,
7R]-3-acetoximetyl-7-
["R"-2-formyloxi-2-fenylacetamid]-8-oxo-5-tia-1-azabicyclo
[4.2.0]oct-2-en-2-karboxylsyra och
1-[2-"1,3-dioxan-2-yl"etyl]-2-metylpyridiniumbromid samt
oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver)

29394500 Levometamfetamin, metamfetamin "INN",
metamfetaminracemat och salter av sådana ämnen

29397100 Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin "INN",
metamfetaminracemat;  salter, estrar och andra derivat av
sådana ämnen

29394900 Efedraalkaloider och derivat samt salter av sådana ämnen
(exkl. efedrin, pseudoefedrin "INN", katin "INN", norefedrin,
levometamfetamin, metamfetamin "INN",
metamfetaminracemat och salter av sådana ämnen)

29394900 Efedriner och salter av efedriner (exkl. efedrin, pseudoefedrin
"INN", katin "INN" och norefedrin samt salter av dessa
ämnen)

29394900 Efedraalkaloider och derivat samt salter av sådana ämnen
(exkl. efedrin, pseudoefedrin "INN", katin "INN", norefedrin,
levometamfetamin, metamfetamin "INN",
metamfetaminracemat och salter av sådana ämnen)

29397100 Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin "INN",
metamfetaminracemat;  salter, estrar och andra derivat av
sådana ämnen
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29394900 Efedraalkaloider och derivat samt salter av sådana ämnen
(exkl. efedrin, pseudoefedrin "INN", katin "INN", norefedrin,
levometamfetamin, metamfetamin "INN",
metamfetaminracemat och salter av sådana ämnen)

29397990 Växtalkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt
salter, etrar, estrar och andra derivat av växtalkaloider (exkl.
opiumalkaloider, kinabarkalkaloider, teofyllin, aminofyllin
"teofyllinetylendiamin" och alkaloider av rågmjöldryga, och
salter och derivat av dessa ämnen, kokain, ekgonin,
levometamfetamin, metamfetamin "INN",
metamfetaminracemate "INN"; salter, estrar och andra
derivat av sådana ämnen samt koffein, efedriner och salter
av dessa ämnen, nikotin och dess salter, etrar, estrar och
andra derivat)

29397200 Kokain, ekgonin; salter, estrar och andra derivat av dessa
ämnen

29397100 Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin "INN",
metamfetaminracemat;  salter, estrar och andra derivat av
sådana ämnen

29397990 Växtalkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt
salter, etrar, estrar och andra derivat av växtalkaloider (exkl.
opiumalkaloider, kinabarkalkaloider, teofyllin, aminofyllin
"teofyllinetylendiamin" och alkaloider av rågmjöldryga, och
salter och derivat av dessa ämnen, kokain, ekgonin,
levometamfetamin, metamfetamin "INN",
metamfetaminracemate "INN"; salter, estrar och andra
derivat av sådana ämnen samt koffein, efedriner och salter
av dessa ämnen, nikotin och dess salter, etrar, estrar och
andra derivat av dessa ämnen, kokain, ekgonin samt salter,
estrar och andra derivat av dessa ämnen)

29397990 Växtalkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt
salter, etrar, estrar och andra derivat av växtalkaloider (exkl.
opiumalkaloider, kinabarkalkaloider, teofyllin, aminofyllin
"teofyllinetylendiamin" och alkaloider av rågmjöldryga, och
salter och derivat av dessa ämnen, kokain, ekgonin,
levometamfetamin, metamfetamin "INN",
metamfetaminracemate "INN"; salter, estrar och andra
derivat av sådana ämnen samt koffein, efedriner och salter
av dessa ämnen, nikotin och dess salter, etrar, estrar och
andra derivat)

30021300 Immunologiska produkter, oblandade, som inte föreligger i
avdelade doser eller i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln (exkl. diagnostiska reagenser)

30021300 Immunologiska produkter, oblandade, som inte föreligger i
avdelade doser eller i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln

30021400 Immunologiska produkter, blandade, som inte föreligger i
avdelade doser eller i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln (exkl. diagnostiska reagenser)

30021400 Immunologiska produkter, blandade, som inte föreligger i
avdelade doser eller i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln

30021500 Immunologiska produkter som föreligger i avdelade doser
eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln
(exkl. diagnostiska reagenser)

30021500 Immunologiska produkter som föreligger i avdelade doser
eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

30024110 Vacciner mot sars-relaterade coronavirus "sars-CoV-arter",
för människor

30022010 Vacciner mot sars-relaterade coronavirus
"SARS-CoV-arter", för människor

30024190 Vacciner för människor (exkl. vacciner mot sars-relaterade
coronavirus "sars-CoV-arter")

30022090 Vacciner för människor (exkl. vacciner mot sars-relaterade
coronavirus "SARS-CoV-arter")

30024200 Vacciner för djur 30023000 Vacciner för djur

30024900 Toxiner, kulturer av mikroorganismer och liknande produkter
(exkl. jäst och vacciner)

30029050 Kulturer av mikroorganismer (exkl. jäst)

30024900 Toxiner, kulturer av mikroorganismer och liknande produkter
(exkl. jäst och vacciner)

30029090 Toxiner och liknande produkter, t.ex. malariaparasiter (exkl.
vacciner och kulturer av mikroorganismer)

30025100 Produkter för cellterapi 30029090 Toxiner och liknande produkter, t.ex. malariaparasiter (exkl.
vacciner och kulturer av mikroorganismer)

30025900 Cellodlingar, även modifierade (exkl. produkter för cellterapi) 30029090 Toxiner och liknande produkter, t.ex. malariaparasiter (exkl.
vacciner och kulturer av mikroorganismer)

30029090 Produkter av 3002 som inte omfattas av föregående
undernummer (koden verkar tom)

30029090 Toxiner och liknande produkter, t.ex. malariaparasiter (exkl.
vacciner och kulturer av mikroorganismer)

30049000x Medikamenter innehållande blandade eller oblandade
produkter för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, föreliggande
i avdelade doser "inbegripet doser i form av system för
transdermal administration" eller föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln (exkl. nämnda
varor i 3004)

30049000x Medikamenter innehållande blandade eller oblandade
produkter för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, föreliggande
i avdelade doser "inbegripet doser i form av system för
transdermal administration" eller föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln (exkl. nämnda
varor i 3004)

30069300 Placebo och testsatser för blindade "eller dubbelblindade"
godkända kliniska prövningar, i avdelade doser

30049000x Medikamenter innehållande blandade eller oblandade
produkter för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, föreliggande
i avdelade doser "inbegripet doser i form av system för
transdermal administration" eller föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln (exkl. nämnda
varor i 3004)

32041700 Pigment, syntetiska organiska, samt preparat på basis av
syntetiska organiska pigment, av sådana slag som används
för att färga alla slags material eller för att ingå som
beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar (exkl.
preparat enligt nr 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 och
3215 samt undernr 3204 18)

32041700 Pigment, syntetiska organiska, samt preparat på basis av
syntetiska organiska pigment, av sådana slag som används
för att färga alla slags material eller för att ingå som
beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar (exkl.
preparat enligt nr 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 och
3215)

32041800 Färgämnen på basis av karotenoider samt preparat på basis
av sådana färgämnen, syntetiska organiska, av sådana slag
som används för att färga alla slags material eller för att ingå
som beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar (exkl.
preparat enligt nr 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 och 3215)

32041700 Pigment, syntetiska organiska, samt preparat på basis av
syntetiska organiska pigment, av sådana slag som används
för att färga alla slags material eller för att ingå som
beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar (exkl.
preparat enligt nr 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 och
3215)
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32041800 Färgämnen på basis av karotenoider samt preparat på basis
av sådana färgämnen, syntetiska organiska, av sådana slag
som används för att färga alla slags material eller för att ingå
som beståndsdelar vid tillverkning av färgberedningar (exkl.
preparat enligt nr 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 och 3215)

32041900 Färgämnen, syntetiska organiska, samt preparat på basis av
dessa färgämnen, av sådana slag som används för att färga
alla slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid
tillverkning av färgberedningar, inkl blandningar av två eller
flera färgämnen enligt nr 3204.11 - 3204.19 (exkl. preparat
enligt nr 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 och 3215 samt
dispersionsfärgämnen, sura färgämnen, basiska färgämnen,
direktfärgämnen, kypfärgämnen, reaktivfärgämnen och
pigment)

32041900 Färgämnen, syntetiska organiska, samt preparat på basis av
dessa färgämnen, av sådana slag som används för att färga
alla slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid
tillverkning av färgberedningar, inkl. blandningar av två eller
flera färgämnen enligt nr 3204 11 - 3204 19 (exkl.
dispersionsfärgämnen, sura färgämnen, basiska färgämnen,
direktfärgämnen, kypfärgämnen, reaktivfärgämnen och
pigment, färgämnen på basis av karotenoider samt preparat
baserade på sådana och preparat enligt nr 3207, 3208,
3209, 3210, 3212, 3213 och 3215)

32041900 Färgämnen, syntetiska organiska, samt preparat på basis av
dessa färgämnen, av sådana slag som används för att färga
alla slags material eller för att ingå som beståndsdelar vid
tillverkning av färgberedningar, inkl blandningar av två eller
flera färgämnen enligt nr 3204.11 - 3204.19 (exkl. preparat
enligt nr 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 och 3215 samt
dispersionsfärgämnen, sura färgämnen, basiska färgämnen,
direktfärgämnen, kypfärgämnen, reaktivfärgämnen och
pigment)

33012942 Rosenolja, inte avterpeniserade, inkl. "concretes" och
"absolutes"

33012941 Oljor, eteriska, inte terpenfria, inkl. "concretes" och
"absolutes" (exkl. sådana oljor av citrusfrukter, myntolja,
nejlikolja, niaouliolja och kanangaolja "ylangylangolja")

33012949 Oljor, eteriska, inte avterpeniserade, inkl. "concretes" och
"absolutes" (exkl. sådana oljor av ros, citrusfrukter, myntolja,
nejlikolja, niaouliolja och kanangaolja "ylangylangolja")

33012941 Oljor, eteriska, inte terpenfria, inkl. "concretes" och
"absolutes" (exkl. sådana oljor av citrusfrukter, myntolja,
nejlikolja, niaouliolja och kanangaolja "ylangylangolja")

34023100 Linjära alkylbensensulfonsyror och salter av sådana ämnen 34021190 Ytaktiva ämnen, organiska, även i
detaljhandelsförpackningar, anjonaktiva (exkl. tvål, såpa och
vattenlösning innehållande >= 30 men <= 50 viktprocent
dinatriumalkyl[oxidi"bensen-sulfonat"])

34023910 Vattenlösning innehållande >= 30 men <= 50 viktprocent
dinatriumalkyl"oxidi"bensen-sulfonat""

34021110 Vattenlösning innehållande >= 30 men <= 50 viktprocent
dinatriumalkyl[oxidi"bensen-sulfonat"] ytaktiv, organisk, även i
detaljhandelsförpackningar, anjonaktiv (exkl. tvål och såpa)

34023990 Anjonaktiva organiska ytaktiva ämnen, även i
detaljhandelsförpackningar (exkl. linjära
alkylbensensulfonsyror och salter av sådana ämnen samt
linjära alkylbensensulfonsyror)

34021190 Ytaktiva ämnen, organiska, även i
detaljhandelsförpackningar, anjonaktiva (exkl. tvål, såpa och
vattenlösning innehållande >= 30 men <= 50 viktprocent
dinatriumalkyl[oxidi"bensen-sulfonat"])

34024100 Katjonaktiva organiska ytaktiva ämnen, även i
detaljhandelsförpackningar

34021200 Ytaktiva ämnen, organiska, även i
detaljhandelsförpackningar, katjonaktiva (exkl. tvål och såpa)

34024200 Nonjonaktiva organiska ytaktiva ämnen, även i
detaljhandelsförpackningar (exkl. tvål och såpa)

34021300 Ytaktiva ämnen, organiska, även i
detaljhandelsförpackningar, nonjonaktiva (exkl. tvål och
såpa)

34024900 Organiska ytaktiva ämnen, även i detaljhandelsförpackningar
(exkl. anjonaktiva, katjonaktiva eller nonjonaktiva samt tvål
och såpa)

34021900 Ytaktiva ämnen, organiska, även i detaljhandelsförpackningar
(exkl. anjonaktiva, katjonaktiva eller nonjonaktiva samt tvål
och såpa)

34025010 Ytaktiva preparat, i detaljhandelsförpackningar (exkl.
organiska ytaktiva ämnen i form av stänger, kakor eller
gjutna stycken samt organiska ytaktiva produkter och
preparat för tvättning av huden i form av vätska eller kräm)

34022020 Ytaktiva preparat, i detaljhandelsförpackningar (exkl.
organiska ytaktiva ämnen i form av stänger, kakor eller
gjutna stycken samt organiska ytaktiva produkter och
preparat för tvättning av huden i form av vätska eller kräm)

34025090 Tvättmedel och rengöringsmedel, beredda, även
innehållande tvål eller såpa, i detaljhandelsförpackningar
(exkl. organiska ytaktiva ämnen, tvål eller såpa, ytaktiva
preparat samt produkter och preparat för tvättning av huden i
form av vätska eller kräm)

34022090 Tvättmedel och rengöringsmedel, beredda, även
innehållande tvål eller såpa, i detaljhandelsförpackningar
(exkl. organiska ytaktiva ämnen, tvål eller såpa, ytaktiva
preparat samt produkter och preparat för tvättning av huden i
form av vätska eller kräm)

36031000 Krutstubin 36030020 Svartkrutsstubin

36032000 Detonerande stubin 36030030 Detonerande stubin

36033000 Tändhattar och rivtändare (exkl. patronhylsor med
tändhattar)

36030040 Tändhattar och rivtändare

36034000 Sprängkapslar 36030050 Sprängkapslar

36035000 Tändare 36030060 tändrör

36036000 Elsprängkapslar (exkl. granatdetonatorer) 36030080 Elsprängkapslar



Varunummer som genomgått förändringar från föregående år 20

Varunummer 2022 Text 2022 Varunummer 2021 Text 2021

38085900 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"; karbofuran "ISO"; klordan "ISO";
klordimeform "ISO"; klorbensilat "ISO"; 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"; etylendibromid "ISO"
"1,2-dibrometan"; etylendiklorid "ISO" "1,2-dikloretan";
fluoracetamid "ISO"; heptaklor "ISO"; hexaklorbensen "ISO";
1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan "HCH "ISO"", inkl. lindan
"ISO, INN"; kvicksilverföreningar; metamidofos "ISO";
monokrotofos "ISO"; oxiran"etylenoxid"; paration "ISO";
parationmetyl "ISO" "metylparation"; penta- och
oktabromdifenyletrar; pentaklorfenol "ISO" och salter eller
estrar av pentaklorfenol; perfluoroktansulfonsyra och salter
av perfluoroktansulfonsyra; perfluoroktansulfonamider;
perfluoroktansulfonylfluorid; fosfamidon "ISO"; 2,4,5-T "ISO"
"2,4,5-triklorfenoxiättiksyra" och salter eller estrar av denna
förening; tributyltennföreningar; triklorfon "ISO"

38085900 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"; 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";
etylendibromid "ISO" "1,2-dibrometan"; etylendiklorid "ISO"
"1,2-dikloretan"; fluoracetamid "ISO"; heptaklor "ISO";
hexaklorbensen "ISO"; 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan "HCH
"ISO"", inkl. lindan "ISO, INN"; kvicksilverföreningar;
metamidofos "ISO"; monokrotofos "ISO"; oxiran"etylenoxid";
paration "ISO"; parationmetyl "ISO" "metylparation"; penta-
och oktabromdifenyletrar; pentaklorfenol "ISO" och salter
eller estrar av pentaklorfenol; perfluoroktansulfonsyra och
salter av perfluoroktansulfonsyra; perfluoroktansulfonamider;
perfluoroktansulfonylfluorid; fosfamidon "ISO"; 2,4,5-T "ISO"
"2,4,5-triklorfenoxiättiksyra" och salter eller estrar av denna
förening; tributyltennföreningar samt dammande
pulverpreparat som innehåller en blandning av benomyl
"ISO", karbofuran "ISO" och tiram "ISO"

38085900 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"; karbofuran "ISO"; klordan "ISO";
klordimeform "ISO"; klorbensilat "ISO"; 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"; etylendibromid "ISO"
"1,2-dibrometan"; etylendiklorid "ISO" "1,2-dikloretan";
fluoracetamid "ISO"; heptaklor "ISO"; hexaklorbensen "ISO";
1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan "HCH "ISO"", inkl. lindan
"ISO, INN"; kvicksilverföreningar; metamidofos "ISO";
monokrotofos "ISO"; oxiran"etylenoxid"; paration "ISO";
parationmetyl "ISO" "metylparation"; penta- och
oktabromdifenyletrar; pentaklorfenol "ISO" och salter eller
estrar av pentaklorfenol; perfluoroktansulfonsyra och salter
av perfluoroktansulfonsyra; perfluoroktansulfonamider;
perfluoroktansulfonylfluorid; fosfamidon "ISO"; 2,4,5-T "ISO"
"2,4,5-triklorfenoxiättiksyra" och salter eller estrar av denna
förening; tributyltennföreningar; triklorfon "ISO"

38089120 Insektsbekämpningsmedel, på basis av klorkolväten,
föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i
detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (exkl.
varor under 3808 52 till 3808 69)

38085900 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"; karbofuran "ISO"; klordan "ISO";
klordimeform "ISO"; klorbensilat "ISO"; 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"; etylendibromid "ISO"
"1,2-dibrometan"; etylendiklorid "ISO" "1,2-dikloretan";
fluoracetamid "ISO"; heptaklor "ISO"; hexaklorbensen "ISO";
1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan "HCH "ISO"", inkl. lindan
"ISO, INN"; kvicksilverföreningar; metamidofos "ISO";
monokrotofos "ISO"; oxiran"etylenoxid"; paration "ISO";
parationmetyl "ISO" "metylparation"; penta- och
oktabromdifenyletrar; pentaklorfenol "ISO" och salter eller
estrar av pentaklorfenol; perfluoroktansulfonsyra och salter
av perfluoroktansulfonsyra; perfluoroktansulfonamider;
perfluoroktansulfonylfluorid; fosfamidon "ISO"; 2,4,5-T "ISO"
"2,4,5-triklorfenoxiättiksyra" och salter eller estrar av denna
förening; tributyltennföreningar; triklorfon "ISO"

38089130 Insektsbekämpningsmedel, på basis av karbamater,
föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i
detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (exkl.
varor under 3808 52 till 3808 69)

38085900 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"; karbofuran "ISO"; klordan "ISO";
klordimeform "ISO"; klorbensilat "ISO"; 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"; etylendibromid "ISO"
"1,2-dibrometan"; etylendiklorid "ISO" "1,2-dikloretan";
fluoracetamid "ISO"; heptaklor "ISO"; hexaklorbensen "ISO";
1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan "HCH "ISO"", inkl. lindan
"ISO, INN"; kvicksilverföreningar; metamidofos "ISO";
monokrotofos "ISO"; oxiran"etylenoxid"; paration "ISO";
parationmetyl "ISO" "metylparation"; penta- och
oktabromdifenyletrar; pentaklorfenol "ISO" och salter eller
estrar av pentaklorfenol; perfluoroktansulfonsyra och salter
av perfluoroktansulfonsyra; perfluoroktansulfonamider;
perfluoroktansulfonylfluorid; fosfamidon "ISO"; 2,4,5-T "ISO"
"2,4,5-triklorfenoxiättiksyra" och salter eller estrar av denna
förening; tributyltennföreningar; triklorfon "ISO"

38089140 Insektsbekämpningsmedel, på basis av fosfororganiska
föreningar, föreliggande i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade
artiklar (exkl. varor under 3808 52 till 3808 69)
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38085900 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"; karbofuran "ISO"; klordan "ISO";
klordimeform "ISO"; klorbensilat "ISO"; 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"; etylendibromid "ISO"
"1,2-dibrometan"; etylendiklorid "ISO" "1,2-dikloretan";
fluoracetamid "ISO"; heptaklor "ISO"; hexaklorbensen "ISO";
1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan "HCH "ISO"", inkl. lindan
"ISO, INN"; kvicksilverföreningar; metamidofos "ISO";
monokrotofos "ISO"; oxiran"etylenoxid"; paration "ISO";
parationmetyl "ISO" "metylparation"; penta- och
oktabromdifenyletrar; pentaklorfenol "ISO" och salter eller
estrar av pentaklorfenol; perfluoroktansulfonsyra och salter
av perfluoroktansulfonsyra; perfluoroktansulfonamider;
perfluoroktansulfonylfluorid; fosfamidon "ISO"; 2,4,5-T "ISO"
"2,4,5-triklorfenoxiättiksyra" och salter eller estrar av denna
förening; tributyltennföreningar; triklorfon "ISO"

38089190 Insektsbekämpningsmedel, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar (exkl. varor på basis av
pyretroider, klorkolväten, karbamater eller fosfororganiska
föreningar samt varor under 3808 52 till 3808 69)

38085900 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"; karbofuran "ISO"; klordan "ISO";
klordimeform "ISO"; klorbensilat "ISO"; 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"; etylendibromid "ISO"
"1,2-dibrometan"; etylendiklorid "ISO" "1,2-dikloretan";
fluoracetamid "ISO"; heptaklor "ISO"; hexaklorbensen "ISO";
1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan "HCH "ISO"", inkl. lindan
"ISO, INN"; kvicksilverföreningar; metamidofos "ISO";
monokrotofos "ISO"; oxiran"etylenoxid"; paration "ISO";
parationmetyl "ISO" "metylparation"; penta- och
oktabromdifenyletrar; pentaklorfenol "ISO" och salter eller
estrar av pentaklorfenol; perfluoroktansulfonsyra och salter
av perfluoroktansulfonsyra; perfluoroktansulfonamider;
perfluoroktansulfonylfluorid; fosfamidon "ISO"; 2,4,5-T "ISO"
"2,4,5-triklorfenoxiättiksyra" och salter eller estrar av denna
förening; tributyltennföreningar; triklorfon "ISO"

38089290 Svampbekämpningsmedel, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar (exkl. oorganiska
svampbekämpningsmedel samt svampbekämpningsmedel
på basis av ditiokarbamater, bensimidiazoler, diazoler,
triazoler, diaziner eller morfoliner samt varor under 3808.59)

38089120 Insektsbekämpningsmedel, på basis av klorkolväten,
föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i
detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (exkl.
varor under 3808 52 till 3808 69)

38089120 Insektsbekämpningsmedel, på basis av klorkolväten,
föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i
detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (exkl.
varor under 3808 52 till 3808 69)

38089130 Insektsbekämpningsmedel, på basis av karbamater,
föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i
detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (exkl.
varor under 3808 52 till 3808 69)

38089130 Insektsbekämpningsmedel, på basis av karbamater,
föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i
detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (exkl.
varor under 3808 52 till 3808 69)

38089140 Insektsbekämpningsmedel, på basis av fosfororganiska
föreningar, föreliggande i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade
artiklar (exkl. varor under 3808 52 till 3808 69)

38089140 Insektsbekämpningsmedel, på basis av fosfororganiska
föreningar, föreliggande i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade
artiklar (exkl. varor under 3808 52 till 3808 69)

38089190 Insektsbekämpningsmedel, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar (exkl. varor på basis av
pyretroider, klorkolväten, karbamater eller fosfororganiska
föreningar samt varor under 3808 52 till 3808 69)

38089190 Insektsbekämpningsmedel, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar (exkl. varor på basis av
pyretroider, klorkolväten, karbamater eller fosfororganiska
föreningar samt varor under 3808 52 till 3808 69)

38089290 Svampbekämpningsmedel, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar (exkl. oorganiska
svampbekämpningsmedel samt svampbekämpningsmedel
på basis av ditiokarbamater, bensimidiazoler, diazoler,
triazoler, diaziner eller morfoliner samt varor under 3808 59)

38089290 Svampbekämpningsmedel, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar (exkl. oorganiska
svampbekämpningsmedel samt svampbekämpningsmedel
på basis av ditiokarbamater, bensimidiazoler, diazoler,
triazoler, diaziner eller morfoliner samt varor under 3808.59)

38160010 Stampmassa av dolomit 25183000 Stampmassa av dolomit

38160090 Cement, eldfast, eldfast murbruk, eldfast betong och
liknande eldfasta beredningar (exkl. stampmassa av dolomit
och produkter på basis av grafit eller annat kol)

38160000 Cement, eldfast, eldfast murbruk, eldfast betong och
liknande eldfasta beredningar (exkl. produkter på basis av
grafit eller annat kol)

38221100 Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på
underlag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller
laboratoriebruk, även utan underlag, även föreliggande i
satser, för malaria (exkl. de enligt nr 3006)

30021100 Testkit för malariadiagnostik

38221100 Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på
underlag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller
laboratoriebruk, även utan underlag, även föreliggande i
satser, för malaria (exkl. de enligt nr 3006)

30021300 Immunologiska produkter, oblandade, som inte föreligger i
avdelade doser eller i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln

38221100 Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på
underlag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller
laboratoriebruk, även utan underlag, även föreliggande i
satser, för malaria (exkl. de enligt nr 3006)

30021400 Immunologiska produkter, blandade, som inte föreligger i
avdelade doser eller i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln
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38221100 Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på
underlag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller
laboratoriebruk, även utan underlag, även föreliggande i
satser, för malaria (exkl. de enligt nr 3006)

30021500 Immunologiska produkter som föreligger i avdelade doser
eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

38221200 Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på
underlag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller
laboratoriebruk, även utan underlag, även föreliggande i
satser, för zikafeber och andra sjukdomar som överförs av
myggor av släktet "Aedes"

30021300 Immunologiska produkter, oblandade, som inte föreligger i
avdelade doser eller i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln

38221200 Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på
underlag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller
laboratoriebruk, även utan underlag, även föreliggande i
satser, för zikafeber och andra sjukdomar som överförs av
myggor av släktet "Aedes"

30021400 Immunologiska produkter, blandade, som inte föreligger i
avdelade doser eller i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln

38221200 Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på
underlag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller
laboratoriebruk, även utan underlag, även föreliggande i
satser, för zikafeber och andra sjukdomar som överförs av
myggor av släktet "Aedes"

30021500 Immunologiska produkter som föreligger i avdelade doser
eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

38221200 Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på
underlag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller
laboratoriebruk, även utan underlag, även föreliggande i
satser, för zikafeber och andra sjukdomar som överförs av
myggor av släktet "Aedes"

38220000 Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på
underlag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller
laboratoriebruk, även utan underlag andra än sådana som
omfattas av nr 3002 eller 3006; certifierade referensmaterial

38221300 Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på
underlag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller
laboratoriebruk, även utan underlag, även föreliggande i
satser, för blodgruppering (exkl. de enligt nr 3006)

30062000 Blodgrupperingsreagens

38221900 Diagnostiska eller laboratoriereagens på underlag,
preparerade diagnostiska eller laboratoriereagens, även på
underlag, även i form av kit (exkl. för malaria, för Zika och
andra sjukdomar som överförs av myggor av släktet Aedes,
för blodgruppering och varor av 3006)

30021300 Immunologiska produkter, oblandade, som inte föreligger i
avdelade doser eller i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln

38221900 Diagnostiska eller laboratoriereagens på underlag,
preparerade diagnostiska eller laboratoriereagens, även på
underlag, även i form av kit (exkl. för malaria, för Zika och
andra sjukdomar som överförs av myggor av släktet Aedes,
för blodgruppering och varor av 3006)

30021400 Immunologiska produkter, blandade, som inte föreligger i
avdelade doser eller i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln

38221900 Diagnostiska eller laboratoriereagens på underlag,
preparerade diagnostiska eller laboratoriereagens, även på
underlag, även i form av kit (exkl. för malaria, för Zika och
andra sjukdomar som överförs av myggor av släktet Aedes,
för blodgruppering och varor av 3006)

30021500 Immunologiska produkter som föreligger i avdelade doser
eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

38221900 Diagnostiska eller laboratoriereagens på underlag,
preparerade diagnostiska eller laboratoriereagens, även på
underlag, även i form av kit (exkl. för malaria, för Zika och
andra sjukdomar som överförs av myggor av släktet Aedes,
för blodgruppering och varor av 3006)

30021900 Immunologiska produkter, i.a.n.

38221900 Diagnostiska eller laboratoriereagens på underlag,
preparerade diagnostiska eller laboratoriereagens, även på
underlag, även i form av kit (exkl. för malaria, för Zika och
andra sjukdomar som överförs av myggor av släktet Aedes,
för blodgruppering och varor av 3006)

38220000 Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på
underlag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller
laboratoriebruk, även utan underlag andra än sådana som
omfattas av nr 3002 eller 3006; certifierade referensmaterial

38229000 Certifierade referensmaterial 38220000 Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på
underlag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller
laboratoriebruk, även utan underlag andra än sådana som
omfattas av nr 3002 eller 3006; certifierade referensmaterial

38248900 Blandningar och preparat innehållande klorparaffiner med
kort kolkedja

38249992 Kemiska produkter eller preparat, som till större delen består
av organiska föreningar, i flytande form vid 20 °C, i.a.n.

38248900 Blandningar och preparat innehållande klorparaffiner med
kort kolkedja

38249993 Kemiska produkter eller preparat, som till större delen består
av organiska föreningar, i.a.n. (exkl. i flytande form vid 20 °C)

38249200 Polyglykolestrar av metylfosfonsyra 38249992 Kemiska produkter eller preparat, som till större delen består
av organiska föreningar, i flytande form vid 20 °C, i.a.n.

38249200 Polyglykolestrar av metylfosfonsyra 38249993 Kemiska produkter eller preparat, som till större delen består
av organiska föreningar, i.a.n. (exkl. i flytande form vid 20 °C)

38249992 Kemiska produkter eller preparat, som till större delen består
av organiska föreningar, i flytande form vid 20 °C, i.a.n.

38249992 Kemiska produkter eller preparat, som till större delen består
av organiska föreningar, i flytande form vid 20 °C, i.a.n.

38249993 Kemiska produkter eller preparat, som till större delen består
av organiska föreningar, i.a.n. (exkl. i flytande form vid 20 °C)

38249993 Kemiska produkter eller preparat, som till större delen består
av organiska föreningar, i.a.n. (exkl. i flytande form vid 20 °C)

38271100 Blandningar innehållande klorfluorkarboner "CFC", även
innehållande klorfluorkolväten "HCFC", perfluorkarboner
"PFC" eller fluorkolväten "HFC"

38247100 Blandningar innehållande klorfluorkarboner "CFC", även
innehållande klorfluorkolväten "HCFC", perfluorkarboner
"PFC" eller fluorkolväten "HFC"

38271200 Blandningar innehållande bromfluorkolväten "HBFC" 38247300 Blandningar innehållande bromfluorkolväten "HBFC"
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38271300 Blandningar innehållande koltetraklorid 38247500 Blandningar innehållande koltetraklorid

38271400 Blandningar innehållande 1,1,1-trikloretan "metylkloroform" 38247600 Blandningar innehållande 1,1,1-trikloretan "metylkloroform"

38272000 Blandningar innehållande bromklordifluormetan
"Halon-1211", bromtrifluormetan "Halon-1301" eller
dibromtetrafluoretaner "Halon-2402"

38247200 Blandningar innehållande bromklordifluormetan,
bromtrifluormetan eller dibromtetrafluoretaner

38273100 Blandningar innehållande klorfluorkolväten "HCFC" och
ämnen enligt 2903 41 till 2903 48 (exkl. innehållande
klorfluorkarboner "CFC")

38247400 Blandningar innehållande klorfluorkolväten "HCFC", även
innehållande perfluorkarboner "PFC" eller fluorkolväten
"HFC", dock inte innehållande klorfluorkarboner "CFC"

38273200 Blandningar innehållande klorfluorkolväten "HCFC" och
ämnen enligt 2903 71 till 2903 75 (exkl. innehållande
klorfluorkarboner "CFC" eller ämnen enligt 2903 41 till 2903
48)

38247400 Blandningar innehållande klorfluorkolväten "HCFC", även
innehållande perfluorkarboner "PFC" eller fluorkolväten
"HFC", dock inte innehållande klorfluorkarboner "CFC"

38273900 Blandningar innehållande klorfluorkolväten "HCFC" (exkl.
innehållande klorfluorkarboner "CFC" eller ämnen enligt 2903
41 till 2903 48 och 2903 71 till 2903 75)

38247400 Blandningar innehållande klorfluorkolväten "HCFC", även
innehållande perfluorkarboner "PFC" eller fluorkolväten
"HFC", dock inte innehållande klorfluorkarboner "CFC"

38274000 Blandningar innehållande metylbromid "brommetan" eller
bromklormetan

38247700 Blandningar innehållande brommetan "metylbromid" eller
bromklormetan

38275100 Blandningar innehållande trifluormetan "HFC-23" (exkl.
innehållande klorfluorkarboner "CFC" eller klorflourkolväten
"HCFC")

38247880 Blandningar innehållande omättade fluorkolväten, dock inte
innehållande klorfluorkarboner "CFC" eller klorfluorkolväten
"HCFC"

38275100 Blandningar innehållande trifluormetan "HFC-23" (exkl.
innehållande klorfluorkarboner "CFC" eller klorflourkolväten
"HCFC")

38247890 Blandningar innehållande perfluorkarboner "PFC" eller
fluorkolväten "HFC", i.a.n.

38275900 Blandningar innehållande perfluorkarboner "PFC" (exkl.
innehållande klorfluorkarboner "CFC" eller klorflourkolväten
"HCFC" eller trifluormetan "HFC-23")

38247880 Blandningar innehållande omättade fluorkolväten, dock inte
innehållande klorfluorkarboner "CFC" eller klorfluorkolväten
"HCFC"

38275900 Blandningar innehållande perfluorkarboner "PFC" (exkl.
innehållande klorfluorkarboner "CFC" eller klorflourkolväten
"HCFC" eller trifluormetan "HFC-23")

38247890 Blandningar innehållande perfluorkarboner "PFC" eller
fluorkolväten "HFC", i.a.n.

38276100 Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr
3827 till 3827 59, innehållande =>15 viktprocent
1,1,1-trifluoretan "HFC-143a" (exkl. innehållande
klorfluorkarboner "CFC" eller klorflourkolväten "HCFC")

38247810 Blandningar innehållande endast 1,1,1-trifluoretan och
pentafluoretan

38276100 Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr
3827 till 3827 59, innehållande =>15 viktprocent
1,1,1-trifluoretan "HFC-143a" (exkl. innehållande
klorfluorkarboner "CFC" eller klorflourkolväten "HCFC")

38247820 Blandningar innehållande endast 1,1,1-trifluoretan,
pentafluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan

38276100 Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr
3827 till 3827 59, innehållande =>15 viktprocent
1,1,1-trifluoretan "HFC-143a" (exkl. innehållande
klorfluorkarboner "CFC" eller klorflourkolväten "HCFC")

38247880 Blandningar innehållande omättade fluorkolväten, dock inte
innehållande klorfluorkarboner "CFC" eller klorfluorkolväten
"HCFC"

38276100 Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr
3827 till 3827 59, innehållande =>15 viktprocent
1,1,1-trifluoretan "HFC-143a" (exkl. innehållande
klorfluorkarboner "CFC" eller klorflourkolväten "HCFC")

38247890 Blandningar innehållande perfluorkarboner "PFC" eller
fluorkolväten "HFC", i.a.n.

38276200 Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr
3827 till 3827 59, innehållande =>55 viktprocent
pentafluoretan "HFC-125" (exkl. innehållande
klorfluorkarboner "CFC", klorfluorkolväten "HCFC",
innehållande omättade fluorderivat av acykliska kolväten
"HFOs" eller =>15 viktprocent 1,1,1-trifluoretan "HFC-143a")

38247810 Blandningar innehållande endast 1,1,1-trifluoretan och
pentafluoretan

38276200 Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr
3827 till 3827 59, innehållande =>55 viktprocent
pentafluoretan "HFC-125" (exkl. innehållande
klorfluorkarboner "CFC", klorfluorkolväten "HCFC",
innehållande omättade fluorderivat av acykliska kolväten
"HFOs" eller =>15 viktprocent 1,1,1-trifluoretan "HFC-143a")

38247820 Blandningar innehållande endast 1,1,1-trifluoretan,
pentafluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan

38276200 Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr
3827 till 3827 59, innehållande =>55 viktprocent
pentafluoretan "HFC-125" (exkl. innehållande
klorfluorkarboner "CFC", klorfluorkolväten "HCFC",
innehållande omättade fluorderivat av acykliska kolväten
"HFOs" eller =>15 viktprocent 1,1,1-trifluoretan "HFC-143a")

38247830 Blandningar innehållande endast difluormetan och
pentafluoretan

38276200 Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr
3827 till 3827 59, innehållande =>55 viktprocent
pentafluoretan "HFC-125" (exkl. innehållande
klorfluorkarboner "CFC", klorfluorkolväten "HCFC",
innehållande omättade fluorderivat av acykliska kolväten
"HFOs" eller =>15 viktprocent 1,1,1-trifluoretan "HFC-143a")

38247840 Blandningar innehållande endast difluormetan och
pentafluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan
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38276200 Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr
3827 till 3827 59, innehållande =>55 viktprocent
pentafluoretan "HFC-125" (exkl. innehållande
klorfluorkarboner "CFC", klorfluorkolväten "HCFC",
innehållande omättade fluorderivat av acykliska kolväten
"HFOs" eller =>15 viktprocent 1,1,1-trifluoretan "HFC-143a")

38247890 Blandningar innehållande perfluorkarboner "PFC" eller
fluorkolväten "HFC", i.a.n.

38276300 Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr
3827 till 3827 59, innehållande =>40 viktprocent
pentafluoretan "HFC-125" (exkl. innehållande
klorfluorkarboner "CFC", klorfluorkolväten "HCFC" eller
blandningar enligt nr 3827 61 till 3827 62)

38247810 Blandningar innehållande endast 1,1,1-trifluoretan och
pentafluoretan

38276300 Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr
3827 till 3827 59, innehållande =>40 viktprocent
pentafluoretan "HFC-125" (exkl. innehållande
klorfluorkarboner "CFC", klorfluorkolväten "HCFC" eller
blandningar enligt nr 3827 61 till 3827 62)

38247820 Blandningar innehållande endast 1,1,1-trifluoretan,
pentafluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan

38276300 Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr
3827 till 3827 59, innehållande =>40 viktprocent
pentafluoretan "HFC-125" (exkl. innehållande
klorfluorkarboner "CFC", klorfluorkolväten "HCFC" eller
blandningar enligt nr 3827 61 till 3827 62)

38247830 Blandningar innehållande endast difluormetan och
pentafluoretan

38276300 Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr
3827 till 3827 59, innehållande =>40 viktprocent
pentafluoretan "HFC-125" (exkl. innehållande
klorfluorkarboner "CFC", klorfluorkolväten "HCFC" eller
blandningar enligt nr 3827 61 till 3827 62)

38247840 Blandningar innehållande endast difluormetan och
pentafluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan

38276300 Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr
3827 till 3827 59, innehållande =>40 viktprocent
pentafluoretan "HFC-125" (exkl. innehållande
klorfluorkarboner "CFC", klorfluorkolväten "HCFC" eller
blandningar enligt nr 3827 61 till 3827 62)

38247880 Blandningar innehållande omättade fluorkolväten, dock inte
innehållande klorfluorkarboner "CFC" eller klorfluorkolväten
"HCFC"

38276300 Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr
3827 till 3827 59, innehållande =>40 viktprocent
pentafluoretan "HFC-125" (exkl. innehållande
klorfluorkarboner "CFC", klorfluorkolväten "HCFC" eller
blandningar enligt nr 3827 61 till 3827 62)

38247890 Blandningar innehållande perfluorkarboner "PFC" eller
fluorkolväten "HFC", i.a.n.

38276400 Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr
3827 till 3827 59, innehållande =>30 viktprocent
1,1,1,2-tetrafluoretan "HFC-134a" (exkl. innehållande
klorfluorkarboner "CFC", klorfluorkolväten "HCFC" eller
omättade fluorderivat av acykliska kolväten "HFOs" eller
blandningar enligt nr 3827 61 till 3827 63)

38247820 Blandningar innehållande endast 1,1,1-trifluoretan,
pentafluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan

38276400 Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr
3827 till 3827 59, innehållande =>30 viktprocent
1,1,1,2-tetrafluoretan "HFC-134a" (exkl. innehållande
klorfluorkarboner "CFC", klorfluorkolväten "HCFC" eller
omättade fluorderivat av acykliska kolväten "HFOs" eller
blandningar enligt nr 3827 61 till 3827 63)

38247840 Blandningar innehållande endast difluormetan och
pentafluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan

38276400 Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr
3827 till 3827 59, innehållande =>30 viktprocent
1,1,1,2-tetrafluoretan "HFC-134a" (exkl. innehållande
klorfluorkarboner "CFC", klorfluorkolväten "HCFC" eller
omättade fluorderivat av acykliska kolväten "HFOs" eller
blandningar enligt nr 3827 61 till 3827 63)

38247890 Blandningar innehållande perfluorkarboner "PFC" eller
fluorkolväten "HFC", i.a.n.

38276500 Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr
3827 till 3827 59, innehållande =>20 viktprocent difluormetan
"HFC-32" och =>20 viktprocent pentafluoretan "HFC-125"
(exkl. innehållande klorfluorkarboner "CFC", klorfluorkolväten
"HCFC" eller blandningar enligt nr 3827 61 till 3827 64)

38247830 Blandningar innehållande endast difluormetan och
pentafluoretan

38276500 Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr
3827 till 3827 59, innehållande =>20 viktprocent difluormetan
"HFC-32" och =>20 viktprocent pentafluoretan "HFC-125"
(exkl. innehållande klorfluorkarboner "CFC", klorfluorkolväten
"HCFC" eller blandningar enligt nr 3827 61 till 3827 64)

38247840 Blandningar innehållande endast difluormetan och
pentafluoretan och 1,1,1,2-tetrafluoretan

38276500 Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr
3827 till 3827 59, innehållande =>20 viktprocent difluormetan
"HFC-32" och =>20 viktprocent pentafluoretan "HFC-125"
(exkl. innehållande klorfluorkarboner "CFC", klorfluorkolväten
"HCFC" eller blandningar enligt nr 3827 61 till 3827 64)

38247880 Blandningar innehållande omättade fluorkolväten, dock inte
innehållande klorfluorkarboner "CFC" eller klorfluorkolväten
"HCFC"

38276500 Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr
3827 till 3827 59, innehållande =>20 viktprocent difluormetan
"HFC-32" och =>20 viktprocent pentafluoretan "HFC-125"
(exkl. innehållande klorfluorkarboner "CFC", klorfluorkolväten
"HCFC" eller blandningar enligt nr 3827 61 till 3827 64)

38247890 Blandningar innehållande perfluorkarboner "PFC" eller
fluorkolväten "HFC", i.a.n.

38276800 Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr
3827 till 3827 59, innehållande föreningar enligt nr 2903 41 till
2903 48 (exkl. innehållande klorfluorkarboner "CFC",
klorfluorkolväten "HCFC" eller blandningar enligt nr 3827 61
till 3827 65)

38247880 Blandningar innehållande omättade fluorkolväten, dock inte
innehållande klorfluorkarboner "CFC" eller klorfluorkolväten
"HCFC"
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38276800 Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr
3827 till 3827 59, innehållande föreningar enligt nr 2903 41 till
2903 48 (exkl. innehållande klorfluorkarboner "CFC",
klorfluorkolväten "HCFC" eller blandningar enligt nr 3827 61
till 3827 65)

38247890 Blandningar innehållande perfluorkarboner "PFC" eller
fluorkolväten "HFC", i.a.n.

38276900 Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr
3827 till 3827 59 (exkl. innehållande klorfluorkarboner "CFC",
klorfluorkolväten "HCFC" eller blandningar enligt nr 3827 61
till 3827 68)

38247880 Blandningar innehållande omättade fluorkolväten, dock inte
innehållande klorfluorkarboner "CFC" eller klorfluorkolväten
"HCFC"

38276900 Blandningar innehållande andra fluorkolväten "HFC" än i nr
3827 till 3827 59 (exkl. innehållande klorfluorkarboner "CFC",
klorfluorkolväten "HCFC" eller blandningar enligt nr 3827 61
till 3827 68)

38247890 Blandningar innehållande perfluorkarboner "PFC" eller
fluorkolväten "HFC", i.a.n.

38279000 Blandningar innehållande halogenerade derivat av metan,
etan eller propan, i.a.n.

38247900 Blandningar innehållande halogenerade derivat av metan,
etan eller propan (exkl. de under 3824.71.00 till 3824.78.00)

39072100 Bis"polyoxietylen"metylfosfonat, i obearbetad form 39072020 Polyeteralkoholer, i obearbetad form (exkl. polyacetaler och
polyetenglykoler)

39072911 Polyetenglykoler, i obearbetad form 39072011 Polyetenglykoler, i obearbetad form

39072920 Polyeteralkoholer, i obearbetad form (exkl.
bis"polyoxietylen"metylfosfonat och polyetenglykoler)

39072020 Polyeteralkoholer, i obearbetad form (exkl. polyacetaler och
polyetenglykoler)

39072991 Sampolymer av 1-klor-2,3-epoxipropan och etylenoxid, i
obearbetad form

39072091 Sampolymer av 1-klor-2,3-epoxipropan och etylenoxid, i
obearbetad form

39072999 Polyetrar, i obearbetad form (exkl. polyeteralkoholer,
polyacetaler samt sampolymer av 1-klor-2,3-epoxipropan
och etylenoxid)

39072099 Polyetrar, i obearbetad form (exkl. polyeteralkoholer,
polyacetaler samt sampolymer av 1-klor-2,3-epoxipropan
och etylenoxid)

39112000 Poly"1,3-fenylenmetylfosfonat", i obearbetad form 39119099 Plast "polymerer och lågpolymerer" som framställts genom
kemisk syntes, i.a.n., i obearbetad form (exkl. sampolymer
av p-kresol och divinylbensen, i form av en lösning i
N,N-dimetylacetamid samt hydrogenererade sampolymerer
av vinyltoluen och alfa-metylstyren)

39119099 Plast "polymerer och lågpolymerer" som framställts genom
kemisk syntes, i.a.n., i obearbetad form (exkl. sampolymer
av p-kresol och divinylbensen, i form av en lösning i
N,N-dimetylacetamid, hydrogenererade sampolymerer av
vinyltoluen, alfa-metylstyren samt
poly"1,3-fenylenmetylfosfonat")

39119099 Plast "polymerer och lågpolymerer" som framställts genom
kemisk syntes, i.a.n., i obearbetad form (exkl. sampolymer
av p-kresol och divinylbensen, i form av en lösning i
N,N-dimetylacetamid samt hydrogenererade sampolymerer
av vinyltoluen och alfa-metylstyren)

40151200 Handskar, halvhandskar och vantar, av mjukgummi, för
medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk

40151100 Handskar av mjukgummi, för kirurgiskt bruk

40151200 Handskar, halvhandskar och vantar, av mjukgummi, för
medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk

40151900 Handskar, halvhandskar och vantar av mjukgummi (exkl.
handskar för kirurgiskt bruk)

40151900 Handskar, halvhandskar och vantar, av mjukgummi (exkl. för
medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk)

40151900 Handskar, halvhandskar och vantar av mjukgummi (exkl.
handskar för kirurgiskt bruk)

44013200 Träbriketter 44013900 Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn,
briketter eller liknande former (exkl. pelletar)

44013900 Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn
eller liknande former (exkl. pellets och briketter)

44013900 Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn,
briketter eller liknande former (exkl. pelletar)

44014100 Sågspån (exkl. agglomererat) 44014010 Sågspån (exkl. agglomererat)

44014900 Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) 44014090 Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån)

44022000 Träkol av nötter eller nötskal, även agglomererat (exkl. träkol
av bambu, träkol doserat eller paketerat som medikamenter,
träkol blandat med rökelse, aktiverat träkol samt träkol för
teckning)

44029000 Träkol, inkl. kol av nötter eller nötskal, även agglomererat
(exkl. träkol  av bambu doserat eller paketerat som
medikamenter, träkol blandat med rökelse, aktiverat träkol av
bambu samt träkol för teckning)

44029000 Träkol, även agglomererat (exkl. träkol av bambu, träkol av
nötter eller nötskal, träkol doserat eller paketerat som
medikamenter, träkol blandat med rökelse, aktiverat träkol
samt träkol för teckning)

44029000 Träkol, inkl. kol av nötter eller nötskal, även agglomererat
(exkl. träkol  av bambu doserat eller paketerat som
medikamenter, träkol blandat med rökelse, aktiverat träkol av
bambu samt träkol för teckning)

44034200 Virke av teak, obearbetat, även barkat, befriat från splintved
eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. grovt
preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller
liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande
samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller
annat konserveringsmedel)

44034985 Virke av tropiska träslag, obearbetat, även barkat, befriat från
splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor
(exkl. mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau;
afrikansk mahogny, iroko och sapelli; okoumé och sipo samt
virke av barrträ; grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft,
verktygsskaft eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar,
plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat
med kreosot eller annat konserveringsmedel)
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44034985 Virke av tropiska träslag, obearbetat, även barkat, befriat från
splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor
(exkl. mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau;
afrikansk mahogny, iroko och sapelli; okoumé och sipo,
samt virke av barrträ; grovt preparerat trä för käppar,
paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; trä, utskuret till
brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat
eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)

44034985 Virke av tropiska träslag, obearbetat, även barkat, befriat från
splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor
(exkl. mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau;
afrikansk mahogny, iroko och sapelli; okoumé och sipo samt
virke av barrträ; grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft,
verktygsskaft eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar,
plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat
med kreosot eller annat konserveringsmedel)

44071110 Virke av furu "Pinus spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen,
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
längdskarvat, även hyvlat eller slipat (exkl. S-P-F: gran
"Picea spp.", tall "Pinus spp." och ädelgran "Abies spp.")

44071110 Virke av furu "Pinus spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen,
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
längdskarvat, även hyvlat eller slipat

44071120 Virke av furu "Pinus spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen,
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
hyvlat (exkl. längdskarvat, och av S-P-F: gran "Picea spp.",
tall "Pinus spp." och ädelgran "Abies spp.")

44071120 Virke av furu "Pinus spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen,
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
hyvlat (exkl. längdskarvat)

44071190 Virke av furu "Pinus spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen,
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm
(exkl. längdskarvat, hyvlat och av S-P-F: gran "Picea spp.",
tall "Pinus spp." och ädelgran "Abies spp.")

44071190 Virke av furu "Pinus spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen,
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm
(exkl. längdskarvat och hyvlat)

44071210 Virke av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.", sågat
eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor,
med en tjocklek av > 6 mm, längdskarvat, även hyvlat eller
slipat (exkl. S-P-F: gran "Picea spp.", tall "Pinus spp." och
ädelgran "Abies spp." samt Hem-fir)

44071210 Virke av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.", sågat
eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor,
med en tjocklek av > 6 mm, längdskarvat, även hyvlat eller
slipat

44071220 Virke av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.", sågat
eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor,
med en tjocklek av > 6 mm, hyvlat (exkl. längdskarvat samt
S-P-F: gran "Picea spp.", tall "Pinus spp." och ädelgran
"Abies spp.")

44071220 Virke av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.", sågat
eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor,
med en tjocklek av > 6 mm, hyvlat (exkl. längdskarvat)

44071290 Virke av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp." sågat
eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor,
med en tjocklek av > 6 mm (exkl. längdskarvat och hyvlat
samt S-P-F: gran "Picea spp.", tall "Pinus spp." och ädelgran
"Abies spp.")

44071290 Virke av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp." sågat
eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor,
med en tjocklek av > 6 mm (exkl. längdskarvat och hyvlat)

44071300 Virke av S-P-F: gran "Picea spp.", tall "Pinus spp." och
ädelgran "Abies spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen,
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
även längdskarvat, hyvlat eller slipat

44071110 Virke av furu "Pinus spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen,
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
längdskarvat, även hyvlat eller slipat

44071300 Virke av S-P-F: gran "Picea spp.", tall "Pinus spp." och
ädelgran "Abies spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen,
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
även längdskarvat, hyvlat eller slipat

44071120 Virke av furu "Pinus spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen,
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
hyvlat (exkl. längdskarvat)

44071300 Virke av S-P-F: gran "Picea spp.", tall "Pinus spp." och
ädelgran "Abies spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen,
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
även längdskarvat, hyvlat eller slipat

44071190 Virke av furu "Pinus spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen,
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm
(exkl. längdskarvat och hyvlat)

44071300 Virke av S-P-F: gran "Picea spp.", tall "Pinus spp." och
ädelgran "Abies spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen,
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
även längdskarvat, hyvlat eller slipat

44071210 Virke av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.", sågat
eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor,
med en tjocklek av > 6 mm, längdskarvat, även hyvlat eller
slipat

44071300 Virke av S-P-F: gran "Picea spp.", tall "Pinus spp." och
ädelgran "Abies spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen,
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
även längdskarvat, hyvlat eller slipat

44071220 Virke av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.", sågat
eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor,
med en tjocklek av > 6 mm, hyvlat (exkl. längdskarvat)

44071300 Virke av S-P-F: gran "Picea spp.", tall "Pinus spp." och
ädelgran "Abies spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen,
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
även längdskarvat, hyvlat eller slipat

44071290 Virke av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp." sågat
eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor,
med en tjocklek av > 6 mm (exkl. längdskarvat och hyvlat)

44071300 Virke av S-P-F: gran "Picea spp.", tall "Pinus spp." och
ädelgran "Abies spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen,
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
även längdskarvat, hyvlat eller slipat

44071910 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret
eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
längdskarvat, även hyvlat eller slipat (exkl. av furu "Pinus
spp.", ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.")

44071300 Virke av S-P-F: gran "Picea spp.", tall "Pinus spp." och
ädelgran "Abies spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen,
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
även längdskarvat, hyvlat eller slipat

44071920 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret
eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, hyvlat
(exkl. av furu "Pinus spp.", ädelgran "Abies spp." och gran
"Picea spp." och längdskarvat)

44071300 Virke av S-P-F: gran "Picea spp.", tall "Pinus spp." och
ädelgran "Abies spp.", sågat eller kluvet i längdriktningen,
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
även längdskarvat, hyvlat eller slipat

44071990 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret
eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. av
furu "Pinus spp.", ädelgran "Abies spp." och gran "Picea
spp.", längdskarvat och hyvlat)

44071400 Virke av Hem-fir, västamerikansk hemlock "Tsuga
heterophylla" och ädelgran "Abies spp.", sågat eller kluvet i
längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en
tjocklek av > 6 mm, även längdskarvat, hyvlat eller slipat

44071210 Virke av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.", sågat
eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor,
med en tjocklek av > 6 mm, längdskarvat, även hyvlat eller
slipat
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44071400 Virke av Hem-fir, västamerikansk hemlock "Tsuga
heterophylla" och ädelgran "Abies spp.", sågat eller kluvet i
längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en
tjocklek av > 6 mm, även längdskarvat, hyvlat eller slipat

44071220 Virke av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.", sågat
eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor,
med en tjocklek av > 6 mm, hyvlat (exkl. längdskarvat)

44071400 Virke av Hem-fir, västamerikansk hemlock "Tsuga
heterophylla" och ädelgran "Abies spp.", sågat eller kluvet i
längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en
tjocklek av > 6 mm, även längdskarvat, hyvlat eller slipat

44071290 Virke av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp." sågat
eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor,
med en tjocklek av > 6 mm (exkl. längdskarvat och hyvlat)

44071400 Virke av Hem-fir, västamerikansk hemlock "Tsuga
heterophylla" och ädelgran "Abies spp.", sågat eller kluvet i
längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en
tjocklek av > 6 mm, även längdskarvat, hyvlat eller slipat

44071910 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret
eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
längdskarvat, även hyvlat eller slipat (exkl. av furu "Pinus
spp.", ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.")

44071400 Virke av Hem-fir, västamerikansk hemlock "Tsuga
heterophylla" och ädelgran "Abies spp.", sågat eller kluvet i
längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en
tjocklek av > 6 mm, även längdskarvat, hyvlat eller slipat

44071920 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret
eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, hyvlat
(exkl. av furu "Pinus spp.", ädelgran "Abies spp." och gran
"Picea spp." och längdskarvat)

44071400 Virke av Hem-fir, västamerikansk hemlock "Tsuga
heterophylla" och ädelgran "Abies spp.", sågat eller kluvet i
längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en
tjocklek av > 6 mm, även längdskarvat, hyvlat eller slipat

44071990 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret
eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. av
furu "Pinus spp.", ädelgran "Abies spp." och gran "Picea
spp.", längdskarvat och hyvlat)

44071910 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret
eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
längdskarvat, även hyvlat eller slipat (exkl. av furu "Pinus
spp.", ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.", S-P-F
och Hem-fir)

44071910 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret
eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
längdskarvat, även hyvlat eller slipat (exkl. av furu "Pinus
spp.", ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.")

44071920 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret
eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, hyvlat
(exkl. av furu "Pinus spp.", ädelgran "Abies spp." och gran
"Picea spp.", S-P-F, Hem-fir och längdskarvat)

44071920 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret
eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, hyvlat
(exkl. av furu "Pinus spp.", ädelgran "Abies spp." och gran
"Picea spp." och längdskarvat)

44071990 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret
eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. av
furu "Pinus spp.", ädelgran "Abies spp." och gran "Picea
spp.", S-P-F, Hem-fir samt längdskarvat och hyvlat)

44071990 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret
eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. av
furu "Pinus spp.", ädelgran "Abies spp." och gran "Picea
spp.", längdskarvat och hyvlat)

44072310 Teak, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller
svarvat till skivor, slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat,
med en tjocklek av > 6 mm

44072915 Virke av tropiska träslag som abura, afrikansk mahogny,
afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau,
ljus bossé, mörk bossé, cativo, cedro, dabema, dibétou,
doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba,
ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas,
keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba,
makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan,
merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh,
obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk,
paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Para,
palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau Amarelo, pau
marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir,
sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, sågat eller
kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor,
längdskarvat, även hyvlat eller slipat, med en tjocklek av > 6
mm

44072310 Teak, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller
svarvat till skivor, slipat; längdskarvat, även hyvlat eller slipat,
med en tjocklek av > 6 mm

44072985 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller
svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, slipat, av
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,
jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto,
limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira,
mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh,
mersawa,  moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé,
onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre
de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah,
quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren,
tauari, teak, tiama, tola (exkl. längdskarvat och hyvlat)

44072320 Teak, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller
svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, hyvlat (exkl.
längdskarvat)

44072983 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,
jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto,
limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira,
mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh,
mersawa,  moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé,
onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre
de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah,
quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren,
tauari, teak, tiama, tola,sågat eller kluvet i längdriktningen
eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6
mm, hyvlat (exkl. längdskarvat)
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44072390 Teak, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller
svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl.
längdskarvat, hyvlat och slipat)

44072995 Virke av 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, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé,
koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira,
mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh,
mersawa,  moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé,
onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre
de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah,
quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren,
tauari, teak, tiama, tola,sågat eller kluvet i längdriktningen
eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6
mm (exkl. längdskarvat, hyvlat och slipat)

44072915 Virke av tropiska träslag som abura, afrikansk mahogny,
afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau,
ljus bossé, mörk bossé, cativo, cedro, dabema, dibétou,
doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba,
ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas,
keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba,
makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan,
merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh,
obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk,
paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Para,
palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau Amarelo, pau
marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir,
sipo, sucupira, suren, tauari, tiama, tola, sågat eller kluvet i
längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor,
längdskarvat, även hyvlat eller slipat, med en tjocklek av > 6
mm

44072915 Virke av tropiska träslag som abura, afrikansk mahogny,
afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau,
ljus bossé, mörk bossé, cativo, cedro, dabema, dibétou,
doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba,
ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas,
keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba,
makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan,
merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh,
obeche, okoumé, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk,
paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Para,
palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau Amarelo, pau
marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir,
sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, sågat eller
kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor,
längdskarvat, även hyvlat eller slipat, med en tjocklek av > 6
mm

44072983 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller
svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, hyvlat, av
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,
jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto,
limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira,
mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh,
mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé,
onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre
de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah,
quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren,
tauari, tiama, tola (exkl. längdskarvat)

44072983 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,
jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto,
limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira,
mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh,
mersawa,  moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé,
onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre
de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah,
quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren,
tauari, teak, tiama, tola,sågat eller kluvet i längdriktningen
eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6
mm, hyvlat (exkl. längdskarvat)

44072985 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller
svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, slipat, av
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,
jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto,
limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira,
mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh,
mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé,
onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre
de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah,
quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren,
tauari, tiama, tola (exkl. längdskarvat och hyvlat)

44072985 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller
svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, slipat, av
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,
jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto,
limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira,
mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh,
mersawa,  moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé,
onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre
de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah,
quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren,
tauari, teak, tiama, tola (exkl. längdskarvat och hyvlat)

44072995 Virke av 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, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé,
koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira,
mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh,
mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé,
onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre
de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah,
quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren,
tauari, tiama, tola, sågat eller kluvet i längdriktningen eller
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm
(exkl. längdskarvat, hyvlat och slipat)

44072995 Virke av 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, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé,
koto, limba, louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira,
mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh,
mersawa,  moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé,
onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre
de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah,
quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren,
tauari, teak, tiama, tola,sågat eller kluvet i längdriktningen
eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6
mm (exkl. längdskarvat, hyvlat och slipat)

44111292 Torrtillverkad träfiberskiva "MDF" med medeldensitet, med
en tjocklek av <=5 mm, med en densitet av > 0,8 g/cm³
"HDF", mekaniskt bearbetad eller ytbelagd

44111290 Torrtillverkade träfiberskivor "MDF", med en tjocklek av
<= 5 mm, mekaniskt bearbetade och ytbelagda

44111294 Torrtillverkad träfiberskiva "MDF" med medeldensitet, med
en tjocklek av <= 5 mm, med en densitet av <=0,8 g/cm³,
mekaniskt bearbetad eller ytbelagd

44111290 Torrtillverkade träfiberskivor "MDF", med en tjocklek av
<= 5 mm, mekaniskt bearbetade och ytbelagda

44111392 Torrtillverkad träfiberskiva "MDF" av medeldensitet, med en
tjocklek av > 5 mm men <= 9 mm, med en densitet av > 0,8
g/cm³ "HDF", mekaniskt bearbetad eller ytbelagd

44111390 Torrtillverkade träfiberskivor "MDF", med en tjocklek av
> 5 mm men <= 9 mm, mekaniskt bearbetade och ytbelagda

44111394 Torrtillverkad träfiberskiva "MDF" av medeldensitet, med en
tjocklek av > 5 mm men <=9 mm, med en densitet av <=0,8
g/cm³, mekaniskt bearbetad eller ytbelagd

44111390 Torrtillverkade träfiberskivor "MDF", med en tjocklek av
> 5 mm men <= 9 mm, mekaniskt bearbetade och ytbelagda
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44111492 Torrtillverkad träfiberskiva "MDF" med medeldensitet, med
en tjocklek av > 9 mm, med en densitet av > 0,8 g/cm³
"HDF", mekaniskt bearbetad eller ytbelagd

44111490 Torrtillverkade träfiberskivor "MDF", med en tjocklek av
> 9 mm, mekaniskt bearbetade och ytbelagda

44111495 Torrtillverkad träfiberskiva "MDF" med medeldensitet, med
en tjocklek av > 9 mm, med en densitet av > 0,5 g/cm³ men
<= 0,8 g/cm³, mekaniskt bearbetad eller ytbelagd

44111490 Torrtillverkade träfiberskivor "MDF", med en tjocklek av
> 9 mm, mekaniskt bearbetade och ytbelagda

44111497 Torrtillverkad träfiberskiva "MDF" av medeldensitet, med en
tjocklek av > 9 mm, med en densitet av <= 0,5 g/cm³,
mekaniskt bearbetad eller ytbelagd

44111490 Torrtillverkade träfiberskivor "MDF", med en tjocklek av
> 9 mm, mekaniskt bearbetade och ytbelagda

44119300 Torrtillverkad träfiberskiva av trä eller andra trämaterial, även
agglomererade med hartser eller andra organiska
bindemedel, med en densitet av > 0,5 g/cm³ men <= 0,8
g/cm³ (exkl. mediumdensitetsfiberskivor "MDF"; spånskivor,
även bundna med en eller flera skivor av träfiberskiva;
laminerat trä med ett lager av plywood; cellulära träpaneler
vars båda sidor är träfiberskivor; kartong; identifierbara
möbelkomponenter)

44119310 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även
innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en
densitet av > 0,5 per cm³ men <= 0,8 per cm³ (exkl.
mekaniskt bearbetade och ytbelagda, torrtillverkade
fiberskivor "MDF"; spånplattor, även laminerade med en eller
flera fiberskivor; laminerade träprodukter med lager av
fiberskivor; cellplattor, på båda sidor beklädda med
fiberskivor; kartong samt möbeldelar)

44119300 Torrtillverkad träfiberskiva av trä eller andra trämaterial, även
agglomererade med hartser eller andra organiska
bindemedel, med en densitet av > 0,5 g/cm³ men <= 0,8
g/cm³ (exkl. mediumdensitetsfiberskivor "MDF"; spånskivor,
även bundna med en eller flera skivor av träfiberskiva;
laminerat trä med ett lager av plywood; cellulära träpaneler
vars båda sidor är träfiberskivor; kartong; identifierbara
möbelkomponenter)

44119390 Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även
innehållande harts eller andra organiska bindemedel, med en
densitet av > 0,5 per cm³ men <= 0,8 per cm³,  mekaniskt
bearbetade och ytbelagda (exkl. torrtillverkade fiberskivor
"MDF"; spånplattor, även laminerade med en eller flera
fiberskivor; laminerade träprodukter med lager av fiberskivor;
cellplattor, på båda sidor beklädda med fiberskivor; kartong
samt möbeldelar)

44123310 Plywood som enbart består av träskivor <= 6 mm tjock, med
minst ett yttre lager av björk "Betula spp." (exkl. av bambu,
med ett yttre skikt av tropiskt trä, och skivor av komprimerat
trä, cellulära träpaneler, inlagt trä och skivor som kan
identifieras som möbelkomponenter)

44123300 Kryssfanér "plywood" bestående uteslutande av träfanerskikt
som vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm, 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.”, hickory “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.” (exkl. av
bambu, med minst ett yttre skikt av tropiska träslag, skivor
av trä med hög densitet, cellplattor, sammansatta
parkettstavar, trä med inläggningar, samt skivor som
karakteriseras som delar till möbler)

44123320 Plywood som enbart består av träskivor <= 6 mm tjock, med
minst ett yttre lager av poppel eller asp "Populus spp." (exkl.
av bambu, med ett yttre skikt av tropiskt trä eller björk, och
skivor av komprimerat trä, cellulära träpaneler, inlagt trä och
skivor som kan identifieras som möbelkomponenter)

44123300 Kryssfanér "plywood" bestående uteslutande av träfanerskikt
som vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm, 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.”, hickory “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.” (exkl. av
bambu, med minst ett yttre skikt av tropiska träslag, skivor
av trä med hög densitet, cellplattor, sammansatta
parkettstavar, trä med inläggningar, samt skivor som
karakteriseras som delar till möbler)

44123330 Plywood som enbart består av träskivor <= 6 mm tjock, med
minst ett yttre lager av eucalyptus "Eucalyptus spp." (exkl. av
bambu, med ett yttre skikt av tropiskt trä, björk, poppel eller
asp, och skivor av komprimerat trä, cellulära träpaneler,
inlagt trä och skivor som kan identifieras som
möbelkomponenter)

44123300 Kryssfanér "plywood" bestående uteslutande av träfanerskikt
som vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm, 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.”, hickory “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.” (exkl. av
bambu, med minst ett yttre skikt av tropiska träslag, skivor
av trä med hög densitet, cellplattor, sammansatta
parkettstavar, trä med inläggningar, samt skivor som
karakteriseras som delar till möbler)

44123390 Plywood bestående enbart av träskivor <= 6 mm tjocka, med
minst ett yttre skikt av icke barrträ av arterna al, ask, bok,
körsbär, kastanj, alm, hickory, hästkastanj, lime, lönn, ek,
platan, robinia, tulpanträ eller valnöt (exkl. av bambu, med ett
yttre lager av tropiskt trä, björk, poppel, asp eller eukalyptus,
och skivor av komprimerat trä, cellulära träpaneler, inlagt trä
och ark som kan identifieras som möbelkomponenter)

44123300 Kryssfanér "plywood" bestående uteslutande av träfanerskikt
som vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm, 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.”, hickory “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.” (exkl. av
bambu, med minst ett yttre skikt av tropiska träslag, skivor
av trä med hög densitet, cellplattor, sammansatta
parkettstavar, trä med inläggningar, samt skivor som
karakteriseras som delar till möbler)
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44124191 Fanérträ "LVL", med minst ett yttre skikt av tropiska träslag
och ett av lövträ (exkl. bambu, plywood som enbart består av
skivor av trä <= 6 mm tjocka, skivor av komprimerat trä,
cellulära träpaneler , inlagt trä och ark som kan identifieras
som möbelkomponenter)

44129940 Skivor, fanerade, och liknande trälaminat, med minst ett yttre
skikt av al, alm, ask, avenbok, björk, bok, ek, hickory,
hästkastanj, kastanj, körsbär, lind, lönn, platan, poppel,
robinia, tulpanträd eller valnöt (exkl.  innehållande skikt av
spånskiva, "blockboard", "laminboard" och "battenboard", av
träfanerskikt som vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm,
skivor av trä med hög densitet, cellplattor, trä med
inläggningar samt skivor som karaktäriseras som delar till
möbler)

44124191 Fanérträ "LVL", med minst ett yttre skikt av tropiska träslag
och ett av lövträ (exkl. bambu, plywood som enbart består av
skivor av trä <= 6 mm tjocka, skivor av komprimerat trä,
cellulära träpaneler , inlagt trä och ark som kan identifieras
som möbelkomponenter)

44129950 Skivor, fanerade, och liknande trälaminat, med minst ett yttre
skikt av lövträ (exkl. av al, alm, ask, avenbok, björk, bok, ek,
hickory, hästkastanj, kastanj, körsbär, lind, lönn, platan,
poppel, robinia, tulpanträd, valnöt,  innehållande skikt av
spånskiva,"blockboard", "laminboard" och "battenboard", av
träfanerskikt som vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm,
skivor av trä med hög densitet, cellplattor, trä med
inläggningar samt skivor som karaktäriseras som delar till
möbler)

44124199 Fanérträ "LVL", med minst ett yttre skikt av tropiska träslag
(exkl. av bambu, med ett yttre skikt av lövträ, plywood som
enbart består av skivor av trä <= 6 mm tjocka, skivor av trä
med hög densitet, cellplattor, trä med inläggningar samt
skivor som karaktäriseras som delar till möbler)

44129985 Skivor, fanerade, och liknande trälaminat (exkl. med minst ett
yttre skikt av lövträ, av bambu, innehållande skikt av
spånskiva,"blockboard", "laminboard" och "battenboard", av
träfanerskikt som vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm,
skivor av trä med hög densitet, cellplattor, trä med
inläggningar samt skivor som karaktäriseras som delar till
möbler)

44124200 Fanérträ "LVL", med minst ett yttre skikt av lövträ (exkl. av
bambu, med ett yttre skikt av tropiskt trä, plywood som
enbart består av skivor av trä <= 6 mm tjocka, skivor av
komprimerat trä, cellulära träpaneler, inlagt trä och ark som
kan identifieras som möbelkomponenter)

44129940 Skivor, fanerade, och liknande trälaminat, med minst ett yttre
skikt av al, alm, ask, avenbok, björk, bok, ek, hickory,
hästkastanj, kastanj, körsbär, lind, lönn, platan, poppel,
robinia, tulpanträd eller valnöt (exkl.  innehållande skikt av
spånskiva, "blockboard", "laminboard" och "battenboard", av
träfanerskikt som vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm,
skivor av trä med hög densitet, cellplattor, trä med
inläggningar samt skivor som karaktäriseras som delar till
möbler)

44124200 Fanérträ "LVL", med minst ett yttre skikt av lövträ (exkl. av
bambu, med ett yttre skikt av tropiskt trä, plywood som
enbart består av skivor av trä <= 6 mm tjocka, skivor av
komprimerat trä, cellulära träpaneler, inlagt trä och ark som
kan identifieras som möbelkomponenter)

44129950 Skivor, fanerade, och liknande trälaminat, med minst ett yttre
skikt av lövträ (exkl. av al, alm, ask, avenbok, björk, bok, ek,
hickory, hästkastanj, kastanj, körsbär, lind, lönn, platan,
poppel, robinia, tulpanträd, valnöt,  innehållande skikt av
spånskiva,"blockboard", "laminboard" och "battenboard", av
träfanerskikt som vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm,
skivor av trä med hög densitet, cellplattor, trä med
inläggningar samt skivor som karaktäriseras som delar till
möbler)

44124900 Fanérträ "LVL", med båda ytterskikten av barrträ (exkl. av
bambu, med ett yttre skikt av tropiska träslag, plywood som
enbart består av skivor av trä <= 6 mm tjocka, skivor av trä
med hög densitet, cellplattor, trä med inläggningar samt
skivor som karaktäriseras som delar till möbler)

44129985 Skivor, fanerade, och liknande trälaminat (exkl. med minst ett
yttre skikt av lövträ, av bambu, innehållande skikt av
spånskiva,"blockboard", "laminboard" och "battenboard", av
träfanerskikt som vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm,
skivor av trä med hög densitet, cellplattor, trä med
inläggningar samt skivor som karaktäriseras som delar till
möbler)

44125110 Lamellträ, "blockboard", "laminboard" och "battenboard",
med minst ett yttre skikt av tropiska träslag och ett av
icke-barrträ (exkl. bambu, plywood som enbart består av
skivor av trä <= 6 mm tjocka, och laminerat fanerat virke)

44129410 Skivor, fanerade och liknande trälaminat, med minst ett yttre
skikt av lövträ, lamellträ "blockboard, laminboard och
battenboard" (exkl. av bambu, av träfanerskikt som vart och
ett har en tjocklek av <= 6 mm, skivor av trä med hög
densitet, trä med inläggningar, samt skivor som
karakteriseras som delar till möbler)

44125190 Lamellträ, "blockboard", "laminboard" och "battenboard",
med minst ett yttre skikt av tropiska träslag (exkl. bambu,
med ett yttre skikt av icke-barrträ, plywood som enbart
består av skivor av trä <= 6 mm tjocka, och laminerat fanerat
virke)

44129490 Skivor, fanerade och liknande trälaminat, lamellträ
"blockboard, laminboard och battenboard" (exkl. av bambu,
med minst ett yttre skikt av lövträ, av träfanerskikt som vart
och ett har en tjocklek av <= 6 mm, skivor av trä med hög
densitet, cellplattor, trä med inläggningar, samt skivor som
karakteriseras som delar till möbler)

44125200 Lamellträ, "blockboard", "laminboard" och "battenboard",
med minst ett yttre skikt av icke-barrträ (exkl. av bambu,
med ett yttre skikt av tropiska träslag, plywood som enbart
består av skivor av trä <= 6 mm tjocka, och laminerat fanerat
virke)

44129410 Skivor, fanerade och liknande trälaminat, med minst ett yttre
skikt av lövträ, lamellträ "blockboard, laminboard och
battenboard" (exkl. av bambu, av träfanerskikt som vart och
ett har en tjocklek av <= 6 mm, skivor av trä med hög
densitet, trä med inläggningar, samt skivor som
karakteriseras som delar till möbler)

44125900 Lamellträ, "blockboard", "laminboard" och "battenboard",
med båda de yttre skikten av barrträ (exkl. bambu, med ett
yttre skikt av tropiska träslag, plywood som enbart består av
skivor av trä <= 6 mm tjocka, och laminerat fanerat virke)

44129490 Skivor, fanerade och liknande trälaminat, lamellträ
"blockboard, laminboard och battenboard" (exkl. av bambu,
med minst ett yttre skikt av lövträ, av träfanerskikt som vart
och ett har en tjocklek av <= 6 mm, skivor av trä med hög
densitet, cellplattor, trä med inläggningar, samt skivor som
karakteriseras som delar till möbler)

44129110 Lamellträ med minst ett yttre lager av tropiskt trä och ett
lager av spånskivor (exkl. bambu, plywood som enbart
består av skivor av trä <= 6 mm tjocka, lamellträ,
"blockboard", "laminboard" och "battenboard", skivor av
komprimerat trä, cellulära träpaneler, inlagt trä och ark som
kan identifieras som möbelkomponenter)

44129930 Skivor, fanerade, och liknande trälaminat, innehållande minst
ett skikt av spånskiva (exkl. av bambu, "blockboard,
laminboard och battenboard", med minst ett yttre skikt av
lövträ, av träfanerskikt som vart och ett har en tjocklek av <=
6 mm, skivor av trä med hög densitet, cellplattor, trä med
inläggningar samt skivor som karaktäriseras som delar till
möbler)
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44129191 Lamellträ med minst ett yttre skikt av tropiskt trä och ett av
lövträ (exkl. av bambu, med ett lager av spånskiva, plywood
som enbart består av skivor av trä <= 6 mm tjock, lamellträ,
"blockboard", "laminboard" och "battenboard", skivor av
komprimerat trä, cellulära träpaneler, inlagt trä och skivor
som kan identifieras som möbelkomponenter)

44129940 Skivor, fanerade, och liknande trälaminat, med minst ett yttre
skikt av al, alm, ask, avenbok, björk, bok, ek, hickory,
hästkastanj, kastanj, körsbär, lind, lönn, platan, poppel,
robinia, tulpanträd eller valnöt (exkl.  innehållande skikt av
spånskiva, "blockboard", "laminboard" och "battenboard", av
träfanerskikt som vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm,
skivor av trä med hög densitet, cellplattor, trä med
inläggningar samt skivor som karaktäriseras som delar till
möbler)

44129191 Lamellträ med minst ett yttre skikt av tropiskt trä och ett av
lövträ (exkl. av bambu, med ett lager av spånskiva, plywood
som enbart består av skivor av trä <= 6 mm tjock, lamellträ,
"blockboard", "laminboard" och "battenboard", skivor av
komprimerat trä, cellulära träpaneler, inlagt trä och skivor
som kan identifieras som möbelkomponenter)

44129950 Skivor, fanerade, och liknande trälaminat, med minst ett yttre
skikt av lövträ (exkl. av al, alm, ask, avenbok, björk, bok, ek,
hickory, hästkastanj, kastanj, körsbär, lind, lönn, platan,
poppel, robinia, tulpanträd, valnöt,  innehållande skikt av
spånskiva,"blockboard", "laminboard" och "battenboard", av
träfanerskikt som vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm,
skivor av trä med hög densitet, cellplattor, trä med
inläggningar samt skivor som karaktäriseras som delar till
möbler)

44129199 Lamellträ med minst ett yttre skikt av tropiska träslag (exkl.
bambu, med ett skikt av spånskiva, med ett yttre skikt av
lövträ, plywood som enbart består av skivor av trä <= 6 mm
tjockt, lamellträ, "blockboard", "laminboard" och
"battenboard", skivor av trä med hög densitet, cellplattor, trä
med inläggningar samt skivor som karaktäriseras som delar
till möbler)

44129985 Skivor, fanerade, och liknande trälaminat (exkl. med minst ett
yttre skikt av lövträ, av bambu, innehållande skikt av
spånskiva,"blockboard", "laminboard" och "battenboard", av
träfanerskikt som vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm,
skivor av trä med hög densitet, cellplattor, trä med
inläggningar samt skivor som karaktäriseras som delar till
möbler)

44129210 Lamellträ med minst ett yttre skikt av icke-barrträ och ett
skikt av spånskiva (exkl. av bambu, med ett yttre skikt av
tropiskt trä, plywood som enbart består av skivor av trä <= 6
mm tjockt, lamellträ, "blockboard", "laminboard" och
"battenboard", skivor av komprimerat trä, cellulära
träpaneler, inlagt trä och skivor som kan identifieras som
möbelkomponenter)

44129930 Skivor, fanerade, och liknande trälaminat, innehållande minst
ett skikt av spånskiva (exkl. av bambu, "blockboard,
laminboard och battenboard", med minst ett yttre skikt av
lövträ, av träfanerskikt som vart och ett har en tjocklek av <=
6 mm, skivor av trä med hög densitet, cellplattor, trä med
inläggningar samt skivor som karaktäriseras som delar till
möbler)

44129290 Lamellträ med minst ett yttre skikt av lövträ (exkl. bambu,
med ett yttre skikt av tropiska träslag, med ett lager av
spånskiva, plywood som enbart består av skivor av trä <= 6
mm tjockt, lamellträ, "blockboard", "laminboard" och
"battenboard", skivor av trä med hög densitet, cellplattor, trä
med inläggningar samt skivor som karaktäriseras som delar
till möbler)

44129940 Skivor, fanerade, och liknande trälaminat, med minst ett yttre
skikt av al, alm, ask, avenbok, björk, bok, ek, hickory,
hästkastanj, kastanj, körsbär, lind, lönn, platan, poppel,
robinia, tulpanträd eller valnöt (exkl.  innehållande skikt av
spånskiva, "blockboard", "laminboard" och "battenboard", av
träfanerskikt som vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm,
skivor av trä med hög densitet, cellplattor, trä med
inläggningar samt skivor som karaktäriseras som delar till
möbler)

44129290 Lamellträ med minst ett yttre skikt av lövträ (exkl. bambu,
med ett yttre skikt av tropiska träslag, med ett lager av
spånskiva, plywood som enbart består av skivor av trä <= 6
mm tjockt, lamellträ, "blockboard", "laminboard" och
"battenboard", skivor av trä med hög densitet, cellplattor, trä
med inläggningar samt skivor som karaktäriseras som delar
till möbler)

44129950 Skivor, fanerade, och liknande trälaminat, med minst ett yttre
skikt av lövträ (exkl. av al, alm, ask, avenbok, björk, bok, ek,
hickory, hästkastanj, kastanj, körsbär, lind, lönn, platan,
poppel, robinia, tulpanträd, valnöt,  innehållande skikt av
spånskiva,"blockboard", "laminboard" och "battenboard", av
träfanerskikt som vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm,
skivor av trä med hög densitet, cellplattor, trä med
inläggningar samt skivor som karaktäriseras som delar till
möbler)

44129290 Lamellträ med minst ett yttre skikt av lövträ (exkl. bambu,
med ett yttre skikt av tropiska träslag, med ett lager av
spånskiva, plywood som enbart består av skivor av trä <= 6
mm tjockt, lamellträ, "blockboard", "laminboard" och
"battenboard", skivor av trä med hög densitet, cellplattor, trä
med inläggningar samt skivor som karaktäriseras som delar
till möbler)

44129985 Skivor, fanerade, och liknande trälaminat (exkl. med minst ett
yttre skikt av lövträ, av bambu, innehållande skikt av
spånskiva,"blockboard", "laminboard" och "battenboard", av
träfanerskikt som vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm,
skivor av trä med hög densitet, cellplattor, trä med
inläggningar samt skivor som karaktäriseras som delar till
möbler)

44129910 Lamellträ med båda de yttre skikten av barrträ och med
minst ett skikt av spånskiva (exkl. bambu, med ett yttre skikt
av tropiskt trä, plywood bestående enbart av träskivor <= 6
mm tjocka, Lamellträ, "blockboard", "laminboard" och
"battenboard", skivor av komprimerat trä, cellulära
träpaneler, inlagt trä och skivor som kan identifieras som
möbelkomponenter)

44129930 Skivor, fanerade, och liknande trälaminat, innehållande minst
ett skikt av spånskiva (exkl. av bambu, "blockboard,
laminboard och battenboard", med minst ett yttre skikt av
lövträ, av träfanerskikt som vart och ett har en tjocklek av <=
6 mm, skivor av trä med hög densitet, cellplattor, trä med
inläggningar samt skivor som karaktäriseras som delar till
möbler)

44129990 Lamellträ med båda de yttre lagren av barrträ (exkl. av
bambu, med ett yttre lager av tropiska träslag, med ett lager
av spånskiva, plywood som enbart består av skivor av trä <=
6 mm tjocka, lamellträ, "blockboard", "laminboard" och
"battenboard", skivor av trä med hög densitet, cellplattor, trä
med inläggningar samt skivor som karaktäriseras som delar
till möbler)

44129985 Skivor, fanerade, och liknande trälaminat (exkl. med minst ett
yttre skikt av lövträ, av bambu, innehållande skikt av
spånskiva,"blockboard", "laminboard" och "battenboard", av
träfanerskikt som vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm,
skivor av trä med hög densitet, cellplattor, trä med
inläggningar samt skivor som karaktäriseras som delar till
möbler)

44141010 Träramar för målningar, fotografier, speglar o.d., av de
tropiska träslagen "okoumé, obeche, sapelli, sipo, afrikansk
mahogny, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou,
limba, azobé, mörkröd meranti, ljusröd meranti, meranti
bakau, vit lauan, vit meranti, vit seraya, gul meranti, alan,
keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong,
kempas, virola, mahogny "Swietenia"-arter, imbuia, balsa,
palissandre de Rio, palissandre de Para och palissandre de
Rose"

44140010x Träramar för målningar, fotografier, speglar o.d., av tropiskt
träslag
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44141090 Träramar för målningar, fotografier, speglar eller liknande
föremål, av tropiskt trä (exkl. okoumé, obeche, sapelli, sipo,
acajou d'Afrique, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba,
dibétou, limba, azobé, mörkröd meranti, ljusröd meranti,
meranti bakau, vit lauan, vit meranti, vit seraya, gul meranti,
alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong,
kempas, virola, mahogny "Swietenia spp.", imbuia, balsa,
palissandre de Rio, palissandre du Brésil eller palissandre
de Rose)

44140090x Träramar för målningar, fotografier, speglar o.d. (exkl. av
tropiskt träslag)

44149000 Träramar för målningar, fotografier, speglar eller liknande
föremål (exkl. av tropiska träslag)

44140090x Träramar för målningar, fotografier, speglar o.d. (exkl. av
tropiskt träslag)

44181100 Fönster, även franska, och fönsterkarmar, av tropiska
träslag

44181010x Fönster, även franska, och fönsterkarmar, av tropiska
träslag

44181100 Fönster, även franska, och fönsterkarmar, av tropiska
träslag

44181090x Fönster, även franska, och fönsterkarmar, av trä (exkl. av
tropiska träslag, samt av barrträ)

44181950 Fönster, även franska, och fönsterkarmar, av barrträ (exkl.
tropiska träslag)

44181050 Fönster, även franska, och fönsterkarmar, av barrträ

44181990 Fönster, även franska, och fönsterkarmar, av trä (exkl. av
tropiska träslag eller av barrträ)

44181090x Fönster, även franska, och fönsterkarmar, av trä (exkl. av
tropiska träslag, samt av barrträ)

44182110 Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, av tropiska träslag som
afrikansk mahogny, 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,
merbau, mörkröd meranti, obeche "abachi", okoumé,
palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de
Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, vit lauan, vit
meranti och vit seraya

44182010x Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, av tropiska träslag

44182190 Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, av tropiska träslag (exkl.
av de tropiska träslagen afrikansk mahogny, 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, merbau, mörkröd meranti, obeche
(abachi), okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio,
palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola,
vit lauan, vit meranti eller vit seraya)

44182080x Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar (exkl. av tropiska träslag,
samt av barrträ)

44182950 Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, av barrträ (exkl. av
tropiska träslag)

44182050 Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, av barrträ

44182980 Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, av trä (exkl. av tropiska
träslag eller barrträ)

44182080x Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar (exkl. av tropiska träslag,
samt av barrträ)

44183000 Stolpar och balkar av trä (exkl. varor av 4418 81 till 4418 89) 44186000 Stolpar och bjälkar av trä

44188100 Limträ av konstruerat konstruktionsvirke 44186000 Stolpar och bjälkar av trä

44188100 Limträ av konstruerat konstruktionsvirke 44189100 Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av bambu
(exkl. fönster, även franska, fönsterkarmar, dörrar,
dörrkarmar och dörrtrösklar, formar, formluckor o.d., för
betonggjutning, vissa takspån ”shingles” och ”shakes”,
stolpar och bjälkar, sammansatta golvskivor samt
prefabrikerade byggnader)

44188100 Limträ av konstruerat konstruktionsvirke 44189910 Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av limträ (exkl.
stolpar och bjälkar)

44188200 Korslaminerat trä "CLT eller X-lam" av konstruerat
konstruktionsvirke

44186000 Stolpar och bjälkar av trä

44188200 Korslaminerat trä "CLT eller X-lam" av konstruerat
konstruktionsvirke

44189100 Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av bambu
(exkl. fönster, även franska, fönsterkarmar, dörrar,
dörrkarmar och dörrtrösklar, formar, formluckor o.d., för
betonggjutning, vissa takspån ”shingles” och ”shakes”,
stolpar och bjälkar, sammansatta golvskivor samt
prefabrikerade byggnader)

44188200 Korslaminerat trä "CLT eller X-lam" av konstruerat
konstruktionsvirke

44189990 Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, inbegripet
cellplattor, av trä (exkl. av bambu eller limträ, fönster, även
franska, fönsterkarmar, dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar,
formar, formluckor o.d., för betonggjutning, vissa takspån
”shingles” och ”shakes”, stolpar och bjälkar, sammansatta
golvskivor samt prefabrikerade byggnader)

44188300 I-balkar av konstruerat konstruktionsvirke, av trä 44186000 Stolpar och bjälkar av trä

44188300 I-balkar av konstruerat konstruktionsvirke, av trä 44189100 Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av bambu
(exkl. fönster, även franska, fönsterkarmar, dörrar,
dörrkarmar och dörrtrösklar, formar, formluckor o.d., för
betonggjutning, vissa takspån ”shingles” och ”shakes”,
stolpar och bjälkar, sammansatta golvskivor samt
prefabrikerade byggnader)
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44188300 I-balkar av konstruerat konstruktionsvirke, av trä 44189990 Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, inbegripet
cellplattor, av trä (exkl. av bambu eller limträ, fönster, även
franska, fönsterkarmar, dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar,
formar, formluckor o.d., för betonggjutning, vissa takspån
”shingles” och ”shakes”, stolpar och bjälkar, sammansatta
golvskivor samt prefabrikerade byggnader)

44188900 Konstruerade konstruktionsvirkesvaror (exkl. limträ eller
korslaminerat trä och I-balkar)

44186000 Stolpar och bjälkar av trä

44188900 Konstruerade konstruktionsvirkesvaror (exkl. limträ eller
korslaminerat trä och I-balkar)

44189100 Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av bambu
(exkl. fönster, även franska, fönsterkarmar, dörrar,
dörrkarmar och dörrtrösklar, formar, formluckor o.d., för
betonggjutning, vissa takspån ”shingles” och ”shakes”,
stolpar och bjälkar, sammansatta golvskivor samt
prefabrikerade byggnader)

44188900 Konstruerade konstruktionsvirkesvaror (exkl. limträ eller
korslaminerat trä och I-balkar)

44189990 Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, inbegripet
cellplattor, av trä (exkl. av bambu eller limträ, fönster, även
franska, fönsterkarmar, dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar,
formar, formluckor o.d., för betonggjutning, vissa takspån
”shingles” och ”shakes”, stolpar och bjälkar, sammansatta
golvskivor samt prefabrikerade byggnader)

44189100 Byggnadssnickerier och snickerier, av bambu (exkl. fönster,
även franska, och fönsterkarmar, dörrar, dörrkarmar och
dörrtrösklar, stolpar och bjälkar, sammansatta golvskivor,
formar, formluckor o.d., för betonggjutning, vissa takspån
"shingles" och "shakes", konstruerade
konstruktionsvirkesvaror samt prefabrikerade byggnader)

44189100 Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av bambu
(exkl. fönster, även franska, fönsterkarmar, dörrar,
dörrkarmar och dörrtrösklar, formar, formluckor o.d., för
betonggjutning, vissa takspån ”shingles” och ”shakes”,
stolpar och bjälkar, sammansatta golvskivor samt
prefabrikerade byggnader)

44189200 Cellplattor av trä 44189990 Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, inbegripet
cellplattor, av trä (exkl. av bambu eller limträ, fönster, även
franska, fönsterkarmar, dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar,
formar, formluckor o.d., för betonggjutning, vissa takspån
”shingles” och ”shakes”, stolpar och bjälkar, sammansatta
golvskivor samt prefabrikerade byggnader)

44189900 Byggnadssnickerier och snickerier, av trä (exkl. bambu,
fönster, franska fönster och deras ramar, dörrar och deras
karmar och trösklar, stolpar och balkar, sammansatta
golvpaneler, träluckor för byggnadsarbeten i betong, bältros,
shakes, tekniska konstruktioner trävaror, cellulära träpaneler
och prefabricerade byggnader)

44189990 Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, inbegripet
cellplattor, av trä (exkl. av bambu eller limträ, fönster, även
franska, fönsterkarmar, dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar,
formar, formluckor o.d., för betonggjutning, vissa takspån
”shingles” och ”shakes”, stolpar och bjälkar, sammansatta
golvskivor samt prefabrikerade byggnader)

44192010 Bords- och köksartiklar av tropiska träslag som afrikansk
mahogny, 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,
merbau, mörkröd meranti, obeche "abachi", okoumé,
palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de
Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, vit lauan, vit
meranti och vit seraya. (exkl. inredningsdetaljer,
prydnadsföremål, tunnbindarprodukter, borstar, kvastar,
handsiktar samt delar till bords- och köksartiklar av trä)

44199010 Bords- och köksartiklar, av tropiska träslag enligt
kompletterande anmärkning nr 2 till kap. 44

44192090 Bords- och köksartiklar av tropiska träslag (exkl. av bambu
eller av de tropiska träslagen afrikansk mahogny, 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, merbau, mörkröd meranti, obeche
(abachi), okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio,
palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola,
vit lauan, vit meranti eller vit seraya, och inredningsdetaljer,
prydnadsföremål, tunnbindarprodukter, borstar, kvastar,
handsiktar samt delar till bords- och köksartiklar av trä)

44199090 Bords- och köksartiklar, av trä (exkl. av bambu eller tropiska
träslag, inredning, prydnadsföremål, tunnbindararbeten, delar
av trä till bords- och köksutrustning som borstar, penslar,
kvastar och handsilar)

44199000 Bords- och köksartiklar av trä (exkl. av bambu eller tropiska
träslag, och inredningsdetaljer, prydnadsföremål,
tunnbindarprodukter, borstar, kvastar, handsiktar samt delar
till bords- och köksartiklar av trä)

44199090 Bords- och köksartiklar, av trä (exkl. av bambu eller tropiska
träslag, inredning, prydnadsföremål, tunnbindararbeten, delar
av trä till bords- och köksutrustning som borstar, penslar,
kvastar och handsilar)

44201110 Statyetter och andra prydnadsföremål, av tropiska träslag
som som afrikansk mahogny, 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, merbau, mörkröd meranti, obeche "abachi", okoumé,
palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de
Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola, vit lauan, vit
meranti och vit seraya (exkl. intarsia och inläggningar av trä)

44201011x Statyetter och andra prydnadsföremål, av tropiska träslag
(exkl. trä med inläggningar)

44201190 Statyetter och andra prydnadsföremål, av tropisk träslag
(exkl. av de tropiska träslagen afrikansk mahogny, 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, merbau, mörkröd meranti, obeche
(abachi), okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio,
palissandre de Rose, ramin, sapelli, sipo, teak, tiama, virola,
vit lauan, vit meranti eller vit seraya, eller intarsia och
inläggningar av trä)

44201019x Statyetter och andra prydnadsföremål, av trä (exkl. av
tropiska träslag, samt trä med inläggningar)
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44201900 Statyetter och andra prydnadsföremål, av trä (exkl. av
tropiska träslag, samt intarsia och inläggningar av trä)

44201019x Statyetter och andra prydnadsföremål, av trä (exkl. av
tropiska träslag, samt trä med inläggningar)

44212000 Likkistor av trä 44219100 Varor av bambu, i.a.n.

44212000 Likkistor av trä 44219991 Likkistor av trä (exkl. av träfiberplattor)

44219100 Varor av bambu, i.a.n. 44219100 Varor av bambu, i.a.n.

49052000 Kartor av alla slag, inkl. atlaser och topografiska kartor,
tryckta, i bokform

49059100 Kartor av alla slag, inkl. atlaser, topografiska kartor, tryckta, i
bokform (exkl. glober samt karter i relief)

49059000a Glober, tryckta (utom i relief) 49051000 Glober, tryckta (exkl. i relief)

49059000b Kartor av alla slag, inkl. atlaser, väggkartor, topografiska
kartor, tryckta (exkl. tryckta glober, kartor i bokform och i
relief)

49059900 Kartor av alla slag, inkl. atlaser, väggkartor, topografiska
kartor, tryckta (exkl. glober samt kartor i bokform och i relief)

55011100 Fiberkabel enligt anmärkning 1 till kap. 55, av aramider 55011000x Fiberkabel, av nylon eller andra polyamider

55011900 Fiberkabel enligt anmärkning 1 till kap. 55, av nylon eller
andra polyamider (exkl. aramider)

55011000x Fiberkabel, av nylon eller andra polyamider

57032100 Konstgräsmattor, av nylon eller andra polyamider, tuftade 57032098 Mattor och annan golvbeläggning av nylon eller andra
polyamider, tuftade, även konfektionerade (exkl. tryckta samt
med en yta av <= 1 m²)

57032910 Golvbeläggningsplattor, av nylon eller andra polyamider,
tryckta, tuftade, även konfektionerade med en yta av <= 1 m²
(exkl. konstgräsmattor)

57032012 Plattor av nylon eller andra polyamider, tryckta, tuftade, även
konfektionerade med en yta av <= 1 m²

57032919 Mattor och annan golvbeläggning, av nylon eller andra
polyamider, tuftade, även konfektionerade, tryckta (exkl.
plattor med en yta av <= 1 m² och konstgräsmattor)

57032018 Mattor och annan golvbeläggning av nylon eller andra
polyamider, tryckta, tuftade, även konfektionerade (exkl.
plattor med en yta av <= 1 m²)

57032991 Golvbeläggningsplattor, av nylon eller andra polyamider,
tuftade, även konfektionerade, med en yta av <= 1 m² (exkl.
tryckta och konstgräsmattor)

57032092 Mattor och annan golvbeläggning av nylon eller andra
polyamider, tuftade, även konfektionerade,  med en yta av <=
1 m² (exkl. tryckta)

57032999 Mattor och annan golvbeläggning, av nylon eller andra
polyamider, tuftade, även konfektionerade (exkl. tryckta,
konstgräsmattor samt plattor med en yta av <= 1 m²)

57032098 Mattor och annan golvbeläggning av nylon eller andra
polyamider, tuftade, även konfektionerade (exkl. tryckta samt
med en yta av <= 1 m²)

57033100 Konstgräsmattor, av syntet- eller regenatmaterial, tuftade,
även konfektionerade (exkl. av nylon eller andra polyamider)

57033018 Mattor och annan golvbeläggning av polypropen, tuftade,
även konfektionerade (exkl. plattor med en yta av <= 1 m²)

57033100 Konstgräsmattor, av syntet- eller regenatmaterial, tuftade,
även konfektionerade (exkl. av nylon eller andra polyamider)

57033088 Mattor och annan golvbeläggning av syntet- eller
regenatmaterial, tuftade, även konfektionerade (exkl. av
polypropen, nylon eller andra polyamider och plattor med en
yta av <= 1 m²)

57033910 Golvbeläggningsplattor av polypropen, tuftade, även
konfektionerade, med en yta av <= 1 m² (exkl.
konstgräsmattor)

57033012 Plattor av polypropen, tuftade, även konfektionerade, med en
yta av <= 1 m²

57033919 Mattor och annan golvbeläggning av polypropen, tuftade,
även konfektionerade (exkl. plattor med en yta av <= 1 m²
och konstgräsmattor)

57033018 Mattor och annan golvbeläggning av polypropen, tuftade,
även konfektionerade (exkl. plattor med en yta av <= 1 m²)

57033991 Golvbeläggningsplattor av av syntet- eller regenatmaterial,
tuftade, även konfektionerade, med en yta på <= 1 m² (exkl.
av nylon eller andra polyamider, polypropen samt
konstgräsmattor)

57033082 Mattor och annan golvbeläggning av syntet- eller
regenatmaterial, tuftade, även konfektionerade, med en yta
av <= 1 m² (exkl. av polypropen, nylon eller andra
polyamider)

57033999 Mattor och annan golvbeläggning av syntet- eller
regenatmaterial, tuftade, även konfektionerade (exkl. av nylon
eller andra polyamider, av polypropen, plattor med en yta av
<= 1 m² samt konstgräsmattor)

57033088 Mattor och annan golvbeläggning av syntet- eller
regenatmaterial, tuftade, även konfektionerade (exkl. av
polypropen, nylon eller andra polyamider och plattor med en
yta av <= 1 m²)

58021000 Frottéhanddukar och liknande vävda frottétyger, av bomull
(exkl. smala vävnader enligt nr 5806, mattor och andra
golvbeläggningar)

58021100 Handduksfrotté och liknande frottévävnader, av bomull,
oblekta (exkl. vävda band samt mattor och annan
golvbeläggning)

58021000 Frottéhanddukar och liknande vävda frottétyger, av bomull
(exkl. smala vävnader enligt nr 5806, mattor och andra
golvbeläggningar)

58021900 Handduksfrotté och liknande frottévävnader, av bomull,
blekta (exkl. vävda band samt mattor och annan
golvbeläggning)

61161020 Handskar av trikå, impregnerade, överdragna, belagda eller
laminerade med gummi

61161020 Handskar av trikå, impregnerade, överdragna eller belagda
med gummi

61161020 Handskar av trikå, impregnerade, överdragna, belagda eller
laminerade med gummi

61169100 Handskar, halvhandskar och vantar av trikå av ull eller fina
djurhår (exkl. impregnerade, överdragna eller belagda med
plast eller gummi samt babykläder och tillbehör till sådana
kläder)

61161020 Handskar av trikå, impregnerade, överdragna, belagda eller
laminerade med gummi

61169200 Handskar, halvhandskar och vantar av trikå av bomull (exkl.
impregnerade, överdragna eller belagda med plast eller
gummi samt babykläder och tillbehör till sådana kläder)
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61161020 Handskar av trikå, impregnerade, överdragna, belagda eller
laminerade med gummi

61169300 Handskar, halvhandskar och vantar av trikå av syntetfibrer
(exkl. impregnerade, överdragna eller belagda med plast
eller gummi samt babykläder och tillbehör till sådana kläder)

61161020 Handskar av trikå, impregnerade, överdragna, belagda eller
laminerade med gummi

61169900 Handskar, halvhandskar och vantar av trikå av textilmaterial
(exkl. av ull eller fina djurhår, bomull eller syntetfibrer, eller
impregnerade, överdragna eller belagda med plast eller
gummi samt babykläder och tillbehör till sådana kläder)

61161080 Halvhandskar och vantar av trikå, impregnerade, överdragna,
belagda eller laminerade med plast eller gummi

61161080 Handskar, halvhandskar och vantar av trikå (exkl. handskar
av trikå, impregnerade, överdragna eller belagda med
gummi)

61161080 Halvhandskar och vantar av trikå, impregnerade, överdragna,
belagda eller laminerade med plast eller gummi

61169100 Handskar, halvhandskar och vantar av trikå av ull eller fina
djurhår (exkl. impregnerade, överdragna eller belagda med
plast eller gummi samt babykläder och tillbehör till sådana
kläder)

61161080 Halvhandskar och vantar av trikå, impregnerade, överdragna,
belagda eller laminerade med plast eller gummi

61169200 Handskar, halvhandskar och vantar av trikå av bomull (exkl.
impregnerade, överdragna eller belagda med plast eller
gummi samt babykläder och tillbehör till sådana kläder)

61161080 Halvhandskar och vantar av trikå, impregnerade, överdragna,
belagda eller laminerade med plast eller gummi

61169300 Handskar, halvhandskar och vantar av trikå av syntetfibrer
(exkl. impregnerade, överdragna eller belagda med plast
eller gummi samt babykläder och tillbehör till sådana kläder)

61161080 Halvhandskar och vantar av trikå, impregnerade, överdragna,
belagda eller laminerade med plast eller gummi

61169900 Handskar, halvhandskar och vantar av trikå av textilmaterial
(exkl. av ull eller fina djurhår, bomull eller syntetfibrer, eller
impregnerade, överdragna eller belagda med plast eller
gummi samt babykläder och tillbehör till sådana kläder)

61169100 Handskar, halvhandskar och vantar av trikå, av ull eller fina
djurhår (exkl. impregnerade, överdragna, belagda eller
laminerade med plast eller gummi samt babykläder)

61169100 Handskar, halvhandskar och vantar av trikå av ull eller fina
djurhår (exkl. impregnerade, överdragna eller belagda med
plast eller gummi samt babykläder och tillbehör till sådana
kläder)

61169200 Handskar, halvhandskar och vantar av trikå, av bomull (exkl.
impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med
plast eller gummi samt babykläder)

61169200 Handskar, halvhandskar och vantar av trikå av bomull (exkl.
impregnerade, överdragna eller belagda med plast eller
gummi samt babykläder och tillbehör till sådana kläder)

61169300 Handskar, halvhandskar och vantar av trikå, av syntetfibrer
(exkl. impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
med plast eller gummi samt babykläder)

61169300 Handskar, halvhandskar och vantar av trikå av syntetfibrer
(exkl. impregnerade, överdragna eller belagda med plast
eller gummi samt babykläder och tillbehör till sådana kläder)

61169900 Handskar, halvhandskar och vantar av textilmaterial, av trikå
(exkl. av ull, fina djurhår, bomull eller syntetfibrer,
impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med
plast eller gummi samt babykläder)

61169900 Handskar, halvhandskar och vantar av trikå av textilmaterial
(exkl. av ull eller fina djurhår, bomull eller syntetfibrer, eller
impregnerade, överdragna eller belagda med plast eller
gummi samt babykläder och tillbehör till sådana kläder)

62012000 Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor,
vindjackor och liknande ytterkläder, för män eller pojkar, av
ull eller fina djurhår (exkl. stickade eller virkade, kostymer,
ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

62011100 Överrockar, regnrockar, bilrockar, slängkappor o.d.
ytterkläder, av ull eller fina djurhår, för män eller pojkar (exkl.
varor av trikå samt kostymer, ensembler, kavajer, blazrar
och jackor)

62012000 Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor,
vindjackor och liknande ytterkläder, för män eller pojkar, av
ull eller fina djurhår (exkl. stickade eller virkade, kostymer,
ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

62019100 Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av ull eller
fina djurhår, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt
kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och överdelar
till skiddräkter)

62013010 Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor,
vindjackor och liknande ytterkläder, för män eller pojkar, av
bomull, med en vikt per plagg av <= 1 kg (exkl. stickade eller
virkade, kostymer, ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

62011210 Överrockar, regnrockar, bilrockar, slängkappor o.d.
ytterkläder, av bomull, med en vikt per plagg av <= 1 kg, för
män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt kostymer,
ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

62013010 Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor,
vindjackor och liknande ytterkläder, för män eller pojkar, av
bomull, med en vikt per plagg av <= 1 kg (exkl. stickade eller
virkade, kostymer, ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

62019200 Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av bomull,
för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt kostymer,
ensembler, kavajer, blazrar, jackor och överdelar till
skiddräkter)

62013090 Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor,
vindjackor och liknande ytterkläder, för män eller pojkar, av
bomull, med en vikt per plagg av > 1 kg (exkl. stickade eller
virkade, kostymer, ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

62011290 Överrockar, regnrockar, bilrockar, slängkappor o.d.
ytterkläder, av bomull, med en vikt per plagg av > 1 kg, för
män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt kostymer,
ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

62013090 Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor,
vindjackor och liknande ytterkläder, för män eller pojkar, av
bomull, med en vikt per plagg av > 1 kg (exkl. stickade eller
virkade, kostymer, ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

62019200 Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av bomull,
för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt kostymer,
ensembler, kavajer, blazrar, jackor och överdelar till
skiddräkter)

62014010 Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor,
vindjackor och liknande ytterkläder, för män eller pojkar, av
konstfibrer, med en vikt per plagg av <= 1 kg (exkl. stickade
eller virkade, kostymer, ensembler, kavajer, blazrar och
jackor)

62011310 Överrockar, regnrockar, bilrockar, slängkappor o.d.
ytterkläder, av konstfibrer, med en vikt per plagg av <= 1 kg,
för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt kostymer,
ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

62014010 Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor,
vindjackor och liknande ytterkläder, för män eller pojkar, av
konstfibrer, med en vikt per plagg av <= 1 kg (exkl. stickade
eller virkade, kostymer, ensembler, kavajer, blazrar och
jackor)

62019300 Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av
konstfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt
kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och överdelar
till skiddräkter)
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62014090 Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor,
vindjackor och liknande ytterkläder, för män eller pojkar, av
konstfibrer, med en vikt per plagg av > 1 kg (exkl. stickade
eller virkade, kostymer, ensembler, kavajer, blazrar och
jackor)

62011390 Överrockar, regnrockar, bilrockar, slängkappor o.d.
ytterkläder, av konstfibrer, med en vikt per plagg av > 1 kg,
för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt kostymer,
ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

62014090 Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor,
vindjackor och liknande ytterkläder, för män eller pojkar, av
konstfibrer, med en vikt per plagg av > 1 kg (exkl. stickade
eller virkade, kostymer, ensembler, kavajer, blazrar och
jackor)

62019300 Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av
konstfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt
kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och överdelar
till skiddräkter)

62019000 Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor,
vindjackor och liknande ytterkläder, för män eller pojkar, av
textilmaterial (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull,
konstfibrer, stickade eller virkade, kostymer, ensembler,
kavajer, blazrar och jackor)

62011900 Överrockar, regnrockar, bilrockar, slängkappor o.d.
ytterkläder, av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. av ull
eller fina djurhår, bomull, konstfibrer eller varor av trikå samt
kostymer, ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

62019000 Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor,
vindjackor och liknande ytterkläder, för män eller pojkar, av
textilmaterial (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull,
konstfibrer, stickade eller virkade, kostymer, ensembler,
kavajer, blazrar och jackor)

62019900 Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av
textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. av ull eller fina
djurhår, bomull, konstfibrer eller varor av trikå samt
kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och överdelar
till skiddräkter)

62022000 Kappor, inkl. slängkappor, bilrockar, anoraker, skidjackor,
vindjackor och liknande ytterkläder, för kvinnor eller flickor, av
ull eller fina djurhår (exkl. stickade eller virkade, dräkter,
ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

62021100 Kappor, inkl. slängkappor och regnkappor, bilrockar o.d.
ytterkläder, av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller flickor
(exkl. varor av trikå samt dräkter, ensembler, kavajer, blazrar
och jackor)

62022000 Kappor, inkl. slängkappor, bilrockar, anoraker, skidjackor,
vindjackor och liknande ytterkläder, för kvinnor eller flickor, av
ull eller fina djurhår (exkl. stickade eller virkade, dräkter,
ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

62029100 Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av ull eller
fina djurhår, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt
dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och överdelar till
skiddräkter)

62023010 Kappor, inkl. slängkappor, bilrockar, anoraker, skidjackor,
vindjackor och liknande ytterkläder, för kvinnor eller flickor, av
bomull, med en vikt per plagg av <= 1 kg (exkl. stickade eller
virkade, dräkter, ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

62021210 Kappor, inkl. slängkappor och regnkappor, bilrockar o.d.
ytterkläder, av bomull, med en vikt per plagg av <= 1 kg, för
kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt dräkter,
ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

62023010 Kappor, inkl. slängkappor, bilrockar, anoraker, skidjackor,
vindjackor och liknande ytterkläder, för kvinnor eller flickor, av
bomull, med en vikt per plagg av <= 1 kg (exkl. stickade eller
virkade, dräkter, ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

62029200 Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av bomull,
för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt dräkter,
ensembler, kavajer, blazrar, jackor och överdelar till
skiddräkter)

62023090 Kappor, inkl. slängkappor, bilrockar, anoraker, skidjackor,
vindjackor och liknande ytterkläder, för kvinnor eller flickor, av
bomull, med en vikt per plagg av > 1 kg (exkl. stickade eller
virkade, dräkter, ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

62021290 Kappor, inkl. slängkappor och regnkappor, bilrockar o.d.
ytterkläder, av bomull, med en vikt per plagg av > 1 kg, för
kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt dräkter,
ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

62023090 Kappor, inkl. slängkappor, bilrockar, anoraker, skidjackor,
vindjackor och liknande ytterkläder, för kvinnor eller flickor, av
bomull, med en vikt per plagg av > 1 kg (exkl. stickade eller
virkade, dräkter, ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

62029200 Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av bomull,
för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt dräkter,
ensembler, kavajer, blazrar, jackor och överdelar till
skiddräkter)

62024010 Kappor, inkl. slängkappor, bilrockar, anoraker, skidjackor,
vindjackor och liknande ytterkläder, för kvinnor eller flickor, av
konstfibrer, med en vikt per plagg av <= 1 kg (exkl. stickade
eller virkade, dräkter, ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

62021310 Kappor, inkl. slängkappor och regnkappor, bilrockar o.d.
ytterkläder, av konstfibrer, med en vikt per plagg av <= 1 kg,
för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt dräkter,
ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

62024010 Kappor, inkl. slängkappor, bilrockar, anoraker, skidjackor,
vindjackor och liknande ytterkläder, för kvinnor eller flickor, av
konstfibrer, med en vikt per plagg av <= 1 kg (exkl. stickade
eller virkade, dräkter, ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

62029300 Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av
konstfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt
dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och överdelar till
skiddräkter)

62024090 Kappor, inkl. slängkappor, bilrockar, anoraker, skidjackor,
vindjackor och liknande ytterkläder, för kvinnor eller flickor, av
konstfibrer, med en vikt per plagg av > 1 kg (exkl. stickade
eller virkade, dräkter, ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

62021390 Kappor, inkl. slängkappor och regnkappor, bilrockar o.d.
ytterkläder, av konstfibrer, med en vikt per plagg av > 1 kg,
för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt dräkter,
ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

62024090 Kappor, inkl. slängkappor, bilrockar, anoraker, skidjackor,
vindjackor och liknande ytterkläder, för kvinnor eller flickor, av
konstfibrer, med en vikt per plagg av > 1 kg (exkl. stickade
eller virkade, dräkter, ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

62029300 Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av
konstfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt
dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor och överdelar till
skiddräkter)

62029000 Kappor, inkl. slängkappor, bilrockar, anoraker, skidjackor,
vindjackor och liknande ytterkläder, för kvinnor eller flickor, av
textilmaterial (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull,
konstfibrer, stickade eller virkade, dräkter, ensembler,
kavajer, blazrar och jackor)

62021900 Kappor, inkl. slängkappor och regnkappor, bilrockar o.d.
ytterkläder, av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av
ull eller fina djurhår, bomull, konstfibrer eller varor av trikå
samt dräkter, ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

62029000 Kappor, inkl. slängkappor, bilrockar, anoraker, skidjackor,
vindjackor och liknande ytterkläder, för kvinnor eller flickor, av
textilmaterial (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull,
konstfibrer, stickade eller virkade, dräkter, ensembler,
kavajer, blazrar och jackor)

62029900 Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av
textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av ull eller fina
djurhår, bomull, konstfibrer eller varor av trikå samt dräkter,
ensembler, kavajer, blazrar, jackor och överdelar till
skiddräkter)

62102000 Kläder av textilvaror enligt nr 6201, impregnerade,
överdragna eller belagda med gummi eller plast eller andra
material

62102000 Överrockar, bilrockar o.d., för män eller pojkar, av
textilmaterial, impregnerade, överdragna eller belagda med
gummi eller plast eller andra material (exkl. varor av trikå)
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62102000 Kläder av textilvaror enligt nr 6201, impregnerade,
överdragna eller belagda med gummi eller plast eller andra
material

62104000 Kläder av textilvaror, för män eller pojkar, impregnerade,
överdragna eller belagda med gummi eller plast eller andra
material (exkl. överrockar, bilrockar o.d. för män eller pojkar,
impregnerade, överdragna eller belagda med gummi, plast
eller andra material, varor av trikå, babykläder samt tillbehör
till sådana kläder)

62103000 Kläder av textilvaror enligt nr 6202, impregnerade,
överdragna eller belagda med gummi eller plast eller andra
material

62103000 Kappor, bilrockar o.d., för kvinnor eller flickor, av
textilmaterial, impregnerade, överdragna eller belagda med
gummi eller plast eller andra material (exkl. varor av trikå)

62103000 Kläder av textilvaror enligt nr 6202, impregnerade,
överdragna eller belagda med gummi eller plast eller andra
material

62105000 Kläder av textilvaror, för kvinnor eller flickor, impregnerade,
överdragna eller belagda med gummi eller plast eller andra
material (exkl. kappor, bilrockar o.d. för kvinnor eller flickor,
impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller
andra material, varor av trikå, babykläder samt tillbehör till
sådana kläder)

62104000 Kläder av textilvaror, för män eller pojkar, impregnerade,
överdragna eller belagda med gummi eller plast eller andra
material (exkl. av den typ som beskrivs i nr 6201, babykläder
samt tillbehör till sådana kläder)

62104000 Kläder av textilvaror, för män eller pojkar, impregnerade,
överdragna eller belagda med gummi eller plast eller andra
material (exkl. överrockar, bilrockar o.d. för män eller pojkar,
impregnerade, överdragna eller belagda med gummi, plast
eller andra material, varor av trikå, babykläder samt tillbehör
till sådana kläder)

62105000 Kläder av textilvaror, för kvinnor eller flickor, impregnerade,
överdragna eller belagda med gummi eller plast eller andra
material (exkl. av den typ som beskrivs i nr 6202, babykläder
samt tillbehör till sådana kläder)

62105000 Kläder av textilvaror, för kvinnor eller flickor, impregnerade,
överdragna eller belagda med gummi eller plast eller andra
material (exkl. kappor, bilrockar o.d. för kvinnor eller flickor,
impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller
andra material, varor av trikå, babykläder samt tillbehör till
sådana kläder)

68129990 Varor av asbestfibrer; blandningar på basis av asbest eller
på basis av asbest och magnesiumkarbonat, t.ex. garn, tråd,
snören, strängar och vävnader och dukvaror av trikå, även
med förstärkning (exkl. av krokidolit; kläder och tillbehör till
kläder samt skodon och huvudbonader; friktionsmaterial
tillverkade på basis av asbest; varor av asbestcement)

68129200 Papper, papp och filt, av asbest eller av blandningar på basis
av asbest eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat 
(exkl. av asbest av krokidolit)

68129990 Varor av asbestfibrer; blandningar på basis av asbest eller
på basis av asbest och magnesiumkarbonat, t.ex. garn, tråd,
snören, strängar och vävnader och dukvaror av trikå, även
med förstärkning (exkl. av krokidolit; kläder och tillbehör till
kläder samt skodon och huvudbonader; friktionsmaterial
tillverkade på basis av asbest; varor av asbestcement)

68129300 Tätningar av hoppressade asbestfibrer, i ark eller rullar (exkl.
av asbest av krokidolit)

68129990 Varor av asbestfibrer; blandningar på basis av asbest eller
på basis av asbest och magnesiumkarbonat, t.ex. garn, tråd,
snören, strängar och vävnader och dukvaror av trikå, även
med förstärkning (exkl. av krokidolit; kläder och tillbehör till
kläder samt skodon och huvudbonader; friktionsmaterial
tillverkade på basis av asbest; varor av asbestcement)

68129990 Varor av asbestfibrer; blandningar på basis av asbest eller
på basis av asbest och magnesiumkarbonat, t.ex. garn, tråd,
snören, strängar och vävnader och dukvaror av trikå, även
med förstärkning (exkl. asbest av krokidolit, bearbetade
asbestfibrer; blandningar på basis av asbest eller på basis
av asbest och magnesiumkarbonat; tätningar av
hoppressade asbestfibrer, i ark eller rullar; papper, papp och
filt; kläder och tillbehör till kläder samt skodon och
huvudbonader; friktionsmaterial tillverkade på basis av
asbest; varor av asbestcement)

68151100 Kolfibrer 68151010 Kolfibrer och artiklar av kolfibrer (exkl. elektriska)

68151200 Vävnader av kolfibrer, för icke-elektriskt bruk 68151010 Kolfibrer och artiklar av kolfibrer (exkl. elektriska)

68151300 Artiklar av kolfibrer, för icke-elektriskt bruk (exkl. vävnader) 68151010 Kolfibrer och artiklar av kolfibrer (exkl. elektriska)

68151900 Artiklar av grafit eller annat kol, för icke-elektriskt bruk (exkl.
kolfibrer och artiklar av kolfibrer)

68151090 Grafit, varor av eller varor av annat kol (exkl. elektriska samt
kolfibrer och artiklar av kolfibrer)

68159100 Varor av sten eller andra mineraliska ämnen, innehållande
magnesit, magnesium i form av periklas, dolomit, även i
form av dolime, eller kromit

68159100 Sten, varor av eller varor av andra mineraliska ämnen, i.a.n.,
innehållande magnesit, dolomit eller kromit

68159100 Varor av sten eller andra mineraliska ämnen, innehållande
magnesit, magnesium i form av periklas, dolomit, även i
form av dolime, eller kromit

68159900 Varor av sten eller andra mineraliska ämnen, i.a.n. (exkl.
innehållande magnesit, dolomit eller kromit samt varor av
grafit eller annat kol)

68159900 Varor av sten eller andra mineraliska ämnen, i.a.n. 68159900 Varor av sten eller andra mineraliska ämnen, i.a.n. (exkl.
innehållande magnesit, dolomit eller kromit samt varor av
grafit eller annat kol)

70010010 Avfall och skrot av glas (exkl. glas i form av pulver, korn eller
flingor samt glas från katodstrålerör eller annat aktiverat glas
enligt nr 8549)

70010010 Avfall och skrot av glas (exkl. glas i form av pulver, korn eller
flingor)

70191300 Förgarn "slivers" av glasfibrer (exkl. huggna fibrer i längder
om <= 50 mm och roving)

70191910 Förgarn "slivers" och garn av glasfiberfilament

70191300 Förgarn "slivers" av glasfibrer (exkl. huggna fibrer i längder
om <= 50 mm och roving)

70191990 Förgarn "slivers" och garn av korta glasstapelfibrer

70191400 Mekaniskt bundna mattor av glasfibrer 70193100 Mattor, av glasfibrer

70191500 Kemiskt bundna mattor av glasfibrer 70193100 Mattor, av glasfibrer



Varunummer som genomgått förändringar från föregående år 38

Varunummer 2022 Text 2022 Varunummer 2021 Text 2021

70191900 Glasfibrer och varor av glasfibrer, i.a.n. i ovanstående nr
7019 11 - 7019 15

70191910 Förgarn "slivers" och garn av glasfiberfilament

70191900 Glasfibrer och varor av glasfibrer, i.a.n. i ovanstående nr
7019 11 - 7019 15

70191990 Förgarn "slivers" och garn av korta glasstapelfibrer

70196100 Mekaniskt bundna vävnader, slutna vävda material av roving,
av glasfiber

70194000 Vävda material av roving av glasfibrer

70196200 Mekaniskt bundna vävnader, slutna material av roving, av
glasfiber (exkl. vävda)

70193900 Filt, skivor och plattor o.d. icke-vävda produkter, av glasfibrer
(exkl. mattor och tunn duk av glasfibrer)

70196300 Mekaniskt bundna vävnader, slutna vävda material,
tvåskaftsbindning, av garn (exkl. överdragna eller belagda)

70195100 Vävnader av glasfibrer med en bredd av <= 30 cm (exkl.
roving)

70196300 Mekaniskt bundna vävnader, slutna vävda material,
tvåskaftsbindning, av garn (exkl. överdragna eller belagda)

70195200 Vävnader av glasfibrer med en bredd av > 30 cm, tuskaft,
med en vikt av < 250 g/m², av vilka enkelgarnet har en
längdvikt av <= 136 tex (exkl. roving)

70196300 Mekaniskt bundna vävnader, slutna vävda material,
tvåskaftsbindning, av garn (exkl. överdragna eller belagda)

70195900 Vävnader av glasfibrer, med en bredd av > 30 cm (exkl.
tuskaft, med en vikt av < 250 g/m², av vilka enkelgarnet har
en längdvikt av <= 136 tex samt roving)

70196400 Mekaniskt bundna vävnader, slutna vävda material,
tvåskaftsbindning, av garn, överdragna eller belagda

70195100 Vävnader av glasfibrer med en bredd av <= 30 cm (exkl.
roving)

70196400 Mekaniskt bundna vävnader, slutna vävda material,
tvåskaftsbindning, av garn, överdragna eller belagda

70195200 Vävnader av glasfibrer med en bredd av > 30 cm, tuskaft,
med en vikt av < 250 g/m², av vilka enkelgarnet har en
längdvikt av <= 136 tex (exkl. roving)

70196400 Mekaniskt bundna vävnader, slutna vävda material,
tvåskaftsbindning, av garn, överdragna eller belagda

70195900 Vävnader av glasfibrer, med en bredd av > 30 cm (exkl.
tuskaft, med en vikt av < 250 g/m², av vilka enkelgarnet har
en längdvikt av <= 136 tex samt roving)

70196500 Mekaniskt bundna vävnader, öppna vävda material, av
glasfiber, med en bredd <= 30 cm

70194000 Vävda material av roving av glasfibrer

70196500 Mekaniskt bundna vävnader, öppna vävda material, av
glasfiber, med en bredd <= 30 cm

70195100 Vävnader av glasfibrer med en bredd av <= 30 cm (exkl.
roving)

70196600 Mekaniskt bundna vävnader, öppna vävda material, av
glasfiber, med en bredd > 30 cm

70194000 Vävda material av roving av glasfibrer

70196600 Mekaniskt bundna vävnader, öppna vävda material, av
glasfiber, med en bredd > 30 cm

70195200 Vävnader av glasfibrer med en bredd av > 30 cm, tuskaft,
med en vikt av < 250 g/m², av vilka enkelgarnet har en
längdvikt av <= 136 tex (exkl. roving)

70196600 Mekaniskt bundna vävnader, öppna vävda material, av
glasfiber, med en bredd > 30 cm

70195900 Vävnader av glasfibrer, med en bredd av > 30 cm (exkl.
tuskaft, med en vikt av < 250 g/m², av vilka enkelgarnet har
en längdvikt av <= 136 tex samt roving)

70196910 Mekaniskt bundna vävnader, sydda och nålade material, av
glasfibrer (exkl. slutna material av roving)

70193900 Filt, skivor och plattor o.d. icke-vävda produkter, av glasfibrer
(exkl. mattor och tunn duk av glasfibrer)

70196990 Mekaniskt bundna vävnader, av glasfibrer (exkl. slutna
material av roving samt vävda, sydda eller nålade tyger)

70195100 Vävnader av glasfibrer med en bredd av <= 30 cm (exkl.
roving)

70196990 Mekaniskt bundna vävnader, av glasfibrer (exkl. slutna
material av roving samt vävda, sydda eller nålade tyger)

70195900 Vävnader av glasfibrer, med en bredd av > 30 cm (exkl.
tuskaft, med en vikt av < 250 g/m², av vilka enkelgarnet har
en längdvikt av <= 136 tex samt roving)

70196990 Mekaniskt bundna vävnader, av glasfibrer (exkl. slutna
material av roving samt vävda, sydda eller nålade tyger)

70199000 Glasfibrer, inkl. glasull och varor av glasfibrer (exkl. filament
och stapelfibrer, förgarn "slivers", roving och andra
fiberknippen, garn, huggna fibrer, vävda material, tunn duk,
filt, mattor, skivor, plattor o.d. ovävda varor av glasfibrer,
mineralull och varor av av mineralull , elektriska isolatorer
eller delar därav, optiska fibrer och kablar, borstar av
glasfibrer och dockperuker)

70197100 Kemiskt bundna vävnader, tunn duk, av oregelbundna
laminerade glasfibrer

70193200 Tunn duk, av glasfibrer

70197200 Kemiskt bundna vävnader, slutna material, av glasfibrer
(exkl. tunn duk)

70193900 Filt, skivor och plattor o.d. icke-vävda produkter, av glasfibrer
(exkl. mattor och tunn duk av glasfibrer)

70197300 Kemiskt bundna vävnader, öppna material, av glasfibrer
(exkl. tunn duk)

70193900 Filt, skivor och plattor o.d. icke-vävda produkter, av glasfibrer
(exkl. mattor och tunn duk av glasfibrer)

70198010 Plattor, skivor och liknande produkter, av glasull 70193900 Filt, skivor och plattor o.d. icke-vävda produkter, av glasfibrer
(exkl. mattor och tunn duk av glasfibrer)

70198090 Glasull och artiklar av glasull (exkl. plattor, skivor och
liknande produkter)

70199000 Glasfibrer, inkl. glasull och varor av glasfibrer (exkl. filament
och stapelfibrer, förgarn "slivers", roving och andra
fiberknippen, garn, huggna fibrer, vävda material, tunn duk,
filt, mattor, skivor, plattor o.d. ovävda varor av glasfibrer,
mineralull och varor av av mineralull , elektriska isolatorer
eller delar därav, optiska fibrer och kablar, borstar av
glasfibrer och dockperuker)
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70199000 Glasfibrer och varor av glasfibrer, i.a.n. 70193900 Filt, skivor och plattor o.d. icke-vävda produkter, av glasfibrer
(exkl. mattor och tunn duk av glasfibrer)

70199000 Glasfibrer och varor av glasfibrer, i.a.n. 70194000 Vävda material av roving av glasfibrer

70199000 Glasfibrer och varor av glasfibrer, i.a.n. 70195100 Vävnader av glasfibrer med en bredd av <= 30 cm (exkl.
roving)

70199000 Glasfibrer och varor av glasfibrer, i.a.n. 70195200 Vävnader av glasfibrer med en bredd av > 30 cm, tuskaft,
med en vikt av < 250 g/m², av vilka enkelgarnet har en
längdvikt av <= 136 tex (exkl. roving)

70199000 Glasfibrer och varor av glasfibrer, i.a.n. 70195900 Vävnader av glasfibrer, med en bredd av > 30 cm (exkl.
tuskaft, med en vikt av < 250 g/m², av vilka enkelgarnet har
en längdvikt av <= 136 tex samt roving)

70199000 Glasfibrer och varor av glasfibrer, i.a.n. 70199000 Glasfibrer, inkl. glasull och varor av glasfibrer (exkl. filament
och stapelfibrer, förgarn "slivers", roving och andra
fiberknippen, garn, huggna fibrer, vävda material, tunn duk,
filt, mattor, skivor, plattor o.d. ovävda varor av glasfibrer,
mineralull och varor av av mineralull , elektriska isolatorer
eller delar därav, optiska fibrer och kablar, borstar av
glasfibrer och dockperuker)

71042100 Diamanter, syntetiska eller rekonstruerade, även sorterade
men obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade

71042010 Diamanter, syntetiska eller rekonstruerade, även sorterade
men obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade

71042900 Ädelstenar eller halvädelstenar, syntetiska eller
rekonstruerade, även sorterade men obearbetade, enkelt
sågade eller grovt tillformade (exkl. piezoelektrisk kvarts och
diamanter)

71042090 Ädelstenar eller halvädelstenar, syntetiska eller
rekonstruerade, även sorterade men obearbetade, enkelt
sågade eller grovt tillformade (exkl. piezoelektrisk kvarts och
diamanter)

71049100 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)

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)

71049900 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)

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)

71129100 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 (exkl.
elektroniskt avfall och skrot enligt nr 8549

71129100 Avfall och skrot av guld, inbegripet metall med plätering av
guld, och annat avfall och skrot innehållande guld eller
guldföreningar av sådana slag som huvudsakligen används
för återvinning av ädla metaller (exkl. aska innehållande guld
eller guldföreningar, avfall av guld nedsmält till obearbetade
block, tackor eller liknande former samt guldsmedssopor
innehållande ädla metaller)

71129200 Avfall och skrot av platina, inkl. metall med plätering av
platina, och annat avfall och skrot innehållande platina eller
platinaföreningar av sådana slag som huvudsakligen
används för återvinning av ädla metaller (exkl. aska samt
avfall och skrot av platina nedsmält till obearbetade block,
tackor eller liknande former samt guldsmedssopor
innehållande andra ädla metaller samt elektroniskt avfall och
skrot enligt nr 8549)

71129200 Avfall och skrot av platina, inbegripet metall med plätering av
platina, och annat avfall och skrot innehållande platina eller
platinaföreningar av sådana slag som huvudsakligen
används för återvinning av ädla metaller (exkl. aska
innehållande platina eller platinaföreningar, avfall av platina
nedsmält till obearbetade block, tackor eller liknande former
samt guldsmedssopor innehållande andra ädla metaller)

71129900 Avfall och skrot av silver, inkl. metall pläterad med silver, och
annat avfall och skrot innehållande silver eller
silverföreningar, av sådana slag som huvudsakligen används
för återvinning av ädla metaller (exkl. aska samt avfall och
skrot av silver nedsmält till obearbetade block, tackor eller
liknande former samt elektroniskt avfall och skrot enligt nr
8549)

71129900 Avfall och skrot av silver, inbegripet metall med plätering av
silver; annat avfall och skrot innehållande silver eller
silverföreningar av sådana slag som huvudsakligen används
för återvinning av ädla metaller (exkl. aska, avfall nedsmält till
obearbetade block, tackor eller liknande former samt
liknande guldsmedssopor innehållande ädla metaller)

73043950 Rör avsedda för gängning, eller gängbara "gasrör", sömlösa,
av järn eller olegerat stål (exkl. gjutjärn)

73043952 Rör avsedda för gängning, sömlösa, av järn eller olegerat
stål, förzinkade (exkl. av gjutjärn)

73043950 Rör avsedda för gängning, eller gängbara "gasrör", sömlösa,
av järn eller olegerat stål (exkl. gjutjärn)

73043958 Rör avsedda för gängning, sömlösa, av järn eller olegerat
stål (exkl. av gjutjärn samt förzinkade)

73043982 Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av runt tvärsnitt, av järn
eller olegerat stål, med en ytterdiameter <= 168,3 mm (exkl.
kalldragna eller kallvalsade, av gjutjärn, rör av sådana slag
som används för olje- eller gasledningar "pipelines", foderrör,
borrör och andra rör av sådana slag som används vid
borrning efter olja eller gas och rör, samt gasrör enligt
undernr 7304 39 50)

73043910 Rör, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål,
obearbetade, raka med jämntjocka väggar, för användning
enbart för framställning av rör med annat tvärsnitt och annan
väggtjocklek (exkl. av gjutjärn samt kalldragna eller
kallvalsade)

73043982 Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av runt tvärsnitt, av järn
eller olegerat stål, med en ytterdiameter <= 168,3 mm (exkl.
kalldragna eller kallvalsade, av gjutjärn, rör av sådana slag
som används för olje- eller gasledningar "pipelines", foderrör,
borrör och andra rör av sådana slag som används vid
borrning efter olja eller gas och rör, samt gasrör enligt
undernr 7304 39 50)

73043992 Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn
eller olegerat stål, med en ytterdiameter av <= 168,3 mm
(exkl. av gjutjärn och rör av sådana slag som används till
olje- eller gasledningar "pipelines" eller vid borrning efter olja
eller gas samt rör och ihåliga profiler enligt nr 7304 39
10 - 7304 39 58 samt kalldragna eller kallvalsade)
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73043983 Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn
eller olegerat stål, med en ytterdiameter av > 168,3 mm men
<= 406,4 mm (exkl. kalldragna eller kallvalsade , av gjutjärn,
rör av sådana slag som används för olje- eller gasledningar
"pipelines", foderrör, borrrör och andra rör av sådana slag
som används vid borrning efter olja eller gas och rör, samt
gasrör enligt undernr 7304 39 50)

73043910 Rör, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål,
obearbetade, raka med jämntjocka väggar, för användning
enbart för framställning av rör med annat tvärsnitt och annan
väggtjocklek (exkl. av gjutjärn samt kalldragna eller
kallvalsade)

73043983 Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn
eller olegerat stål, med en ytterdiameter av > 168,3 mm men
<= 406,4 mm (exkl. kalldragna eller kallvalsade , av gjutjärn,
rör av sådana slag som används för olje- eller gasledningar
"pipelines", foderrör, borrrör och andra rör av sådana slag
som används vid borrning efter olja eller gas och rör, samt
gasrör enligt undernr 7304 39 50)

73043993 Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn
eller olegerat stål, med en ytterdiameter av > 168,3 mm men
<= 406,4 mm (exkl. av gjutjärn och rör av sådana slag som
används till olje- eller gasledningar "pipelines" eller vid
borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler enligt
nr 7304 39 10 - 7304 39 58 samt kalldragna eller kallvalsade)

73043988 Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av runt tvärsnitt, av järn
eller olegerat stål, med en ytterdiameter av > 406,4 mm
(exkl. kalldragna eller kallvalsade, av gjutjärn, rör av sådana
slag som används för olje- eller gasledningar "pipelines",
foderrör, borrör och andra rör av sådana slag som används
vid borrning efter olja eller gas och rör, samt gasrör enligt
undernr 7304 39 50)

73043910 Rör, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål,
obearbetade, raka med jämntjocka väggar, för användning
enbart för framställning av rör med annat tvärsnitt och annan
väggtjocklek (exkl. av gjutjärn samt kalldragna eller
kallvalsade)

73043988 Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av runt tvärsnitt, av järn
eller olegerat stål, med en ytterdiameter av > 406,4 mm
(exkl. kalldragna eller kallvalsade, av gjutjärn, rör av sådana
slag som används för olje- eller gasledningar "pipelines",
foderrör, borrör och andra rör av sådana slag som används
vid borrning efter olja eller gas och rör, samt gasrör enligt
undernr 7304 39 50)

73043998 Rör, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål,
med en ytterdiameter av > 406,4 mm (exkl. av gjutjärn samt
rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar
"pipelines" eller vid borrning efter olja eller gas, rör enligt nr
7304.39.52 - 7304.39.58 samt kalldragna eller kallvalsade)

73044983 Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av
rostfritt stål, med en ytterdiameter <= 168,3 mm (exkl.
kalldragna eller kallvalsade, rör av det slag som används för
olja eller gasledningar "pipelines", och foderrör, borrör och
rör av sådana slag som används för borrning efter olja eller
gas och rör)

73044910 Rör, sömlösa med runt tvärsnitt, av rostfritt stål,
obearbetade, raka med jämntjocka väggar, för användning
enbart för framställning av rör med annat tvärsnitt och annan
väggtjocklek (exkl. kalldragna eller kallvalsade)

73044983 Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av
rostfritt stål, med en ytterdiameter <= 168,3 mm (exkl.
kalldragna eller kallvalsade, rör av det slag som används för
olja eller gasledningar "pipelines", och foderrör, borrör och
rör av sådana slag som används för borrning efter olja eller
gas och rör)

73044993 Rör, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, med en
ytterdiameter av <= 168,3 mm (exkl. rör av sådana slag som
används till olje- eller gasledningar "pipelines" eller vid
borrning efter olja eller gas, rör och ihåliga profiler enligt nr
7304.49.10 samt kalldragna eller kallvalsade)

73044985 Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av
rostfritt stål, med en ytterdiameter av > 168,3 mm men <=
406,4 mm (exkl. kalldragna eller kallvalsade, rör av ett slag
som används för olje- eller gasledningar "pipelines", och
foderrör, borrör och rör av sådana slag som används för
borrning efter olja eller gas och rör)

73044910 Rör, sömlösa med runt tvärsnitt, av rostfritt stål,
obearbetade, raka med jämntjocka väggar, för användning
enbart för framställning av rör med annat tvärsnitt och annan
väggtjocklek (exkl. kalldragna eller kallvalsade)

73044985 Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av
rostfritt stål, med en ytterdiameter av > 168,3 mm men <=
406,4 mm (exkl. kalldragna eller kallvalsade, rör av ett slag
som används för olje- eller gasledningar "pipelines", och
foderrör, borrör och rör av sådana slag som används för
borrning efter olja eller gas och rör)

73044995 Rör, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, med en
ytterdiameter av > 168,3 mm men <= 406,4 mm (exkl. rör av
sådana slag som används till olje- eller gasledningar
"pipelines" eller vid borrning efter olja eller gas, rör och
ihåliga profiler enligt nr 7304.49.10 samt kalldragna eller
kallvalsade)

73044989 Rör, rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av
rostfritt stål, med en ytterdiameter av > 406,4 mm (exkl.
kalldragna eller kallvalsade, rör av det slag som används för
olja eller gas rörledningar "pipelines", och foderrör, borrör
och rör av sådana slag som används för borrning efter olja
eller gas och rör)

73044910 Rör, sömlösa med runt tvärsnitt, av rostfritt stål,
obearbetade, raka med jämntjocka väggar, för användning
enbart för framställning av rör med annat tvärsnitt och annan
väggtjocklek (exkl. kalldragna eller kallvalsade)

73044989 Rör, rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av
rostfritt stål, med en ytterdiameter av > 406,4 mm (exkl.
kalldragna eller kallvalsade, rör av det slag som används för
olja eller gas rörledningar "pipelines", och foderrör, borrör
och rör av sådana slag som används för borrning efter olja
eller gas och rör)

73044999 Rör, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, med en
ytterdiameter av > 406,4 mm (exkl. rör av sådana slag som
används till olje- eller gasledningar "pipelines" eller vid
borrning efter olja eller gas, rör enligt nr
7304.49.10 - 7304.49.30 samt kalldragna eller kallvalsade)

73045110 Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat
legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade
"kallreducerade", raka och med jämntjocka väggar,
innehållande >= 0,9 men <= 1,15 viktprocent kol och >= 0,5
men <= 2 viktprocent krom, även innehållande <= 0,5
viktprocent molybden (exkl. av rostfritt stål samt rör av
sådana slag som används till olje- eller gasledningar
"pipelines" eller foderrör, borrör och andra rör av sådana slag
som används vid borrning efter olja eller gas)

73045112 Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av
legerat stål, kalldragna eller kallvalsade, raka med
jämntjocka väggar, innehållande >= 0,9 men <= 1,15
viktprocent kol, >= 0,5 men <= 2 viktprocent krom och <=
0,5 viktprocent molybden, med en längd av <= 0,5 m (exkl.
av rostfritt stål samt rör av sådana slag som används till olje-
eller gasledningar "pipelines" eller vid borrning efter olja eller
gas samt rör och ihåliga profiler enligt nr 7304 19 - 7304 29)

73045110 Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat
legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade
"kallreducerade", raka och med jämntjocka väggar,
innehållande >= 0,9 men <= 1,15 viktprocent kol och >= 0,5
men <= 2 viktprocent krom, även innehållande <= 0,5
viktprocent molybden (exkl. av rostfritt stål samt rör av
sådana slag som används till olje- eller gasledningar
"pipelines" eller foderrör, borrör och andra rör av sådana slag
som används vid borrning efter olja eller gas)

73045118 Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av
legerat stål, kalldragna eller kallvalsade, raka med
jämntjocka väggar, innehållande >= 0,9 men <= 1,15
viktprocent kol, >= 0,5 men <= 2 viktprocent krom och <=
0,5 viktprocent molybden, med en längd av > 0,5 m (exkl. av
rostfritt stål samt rör av sådana slag som används till olje-
eller gasledningar "pipelines" eller vid borrning efter olja eller
gas samt rör och ihåliga profiler enligt nr 7304 19 - 7304 29)
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73045930 Rör och ihåliga profiler av legerat stål, sömlösa, med runt
tvärsnitt, raka och med jämntjocka väggar, innehållande >=
0,9 men <= 1,15 viktprocent kol och >= 0,5 men <= 2
viktprocent krom, även innehållande <= 0,5 viktprocent
molybden (exkl. av rostfritt stål, rör av sådana slag som
används till olje- eller gasledningar "pipelines" eller foderrör,
borrör och andra rör av sådana slag som används vid
borrning efter olja eller gas, samt kalldragna eller kallvalsade)

73045932 Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av
legerat stål, raka med jämntjocka väggar, innehållande >=
0,9 men <= 1,15 viktprocent kol, >= 0,5 men <= 2
viktprocent krom och <= 0,5 viktprocent molybden, med en
längd av <= 0,5 m (exkl. av rostfritt stål samt rör och ihåliga
profiler enligt nr 7304 19 - 7304 29 och 7304 59 10 samt
kalldragna eller kallvalsade)

73045930 Rör och ihåliga profiler av legerat stål, sömlösa, med runt
tvärsnitt, raka och med jämntjocka väggar, innehållande >=
0,9 men <= 1,15 viktprocent kol och >= 0,5 men <= 2
viktprocent krom, även innehållande <= 0,5 viktprocent
molybden (exkl. av rostfritt stål, rör av sådana slag som
används till olje- eller gasledningar "pipelines" eller foderrör,
borrör och andra rör av sådana slag som används vid
borrning efter olja eller gas, samt kalldragna eller kallvalsade)

73045938 Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av
legerat stål, raka med jämntjocka väggar, innehållande >=
0,9 men <= 1,15 viktprocent kol, >= 0,5 men <= 2
viktprocent krom och <= 0,5 viktprocent molybden, med en
längd av > 0,5 m (exkl. av rostfritt stål, rör och ihåliga profiler
enligt nr 7304 19 - 7304 29 och 7304 59 10 samt kalldragna
eller kallvalsade)

73045982 Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat
legerat stål än rostfritt, med en ytterdiameter <= 168,3 mm
(exkl. kalldragna eller kallvalsade, rör av det slag som
används för olje- eller gasledningar "pipelines", foderrör,
borrör och rör av sådana slag som används för borrning
efter olja eller gas samt produkter enligt undernr 7304 59 30)

73045910 Rör, sömlösa, med runt tvärsnitt, av legerat stål,
obearbetade, raka med jämntjocka väggar, för användning
enbart för framställning av rör med annat tvärsnitt och annan
väggtjocklek (exkl. av rostfritt stål samt kalldragna eller
kallvalsade)

73045982 Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat
legerat stål än rostfritt, med en ytterdiameter <= 168,3 mm
(exkl. kalldragna eller kallvalsade, rör av det slag som
används för olje- eller gasledningar "pipelines", foderrör,
borrör och rör av sådana slag som används för borrning
efter olja eller gas samt produkter enligt undernr 7304 59 30)

73045992 Rör, sömlösa, med runt tvärsnitt, av legerat stål, med en
ytterdiameter av <= 168,3 mm (exkl. av rostfritt stål samt rör
av sådana slag som används till olje- eller gasledningar
"pipelines" eller vid borrning efter olja eller gas, rör och
ihåliga profiler enligt nr 7304.59.10 - 7304.59.38 samt
kalldragna eller kallvalsade)

73045983 Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat
legerat stål än rostfritt, med en ytterdiameter av > 168,3 mm
men <= 406,4 mm (exkl. kalldragna eller kallvalsade, rör av
sådana slag som används för olje- eller gasledningar
"pipelines", foderrör, borrör och rör av sådana slag som
används för borrning efter olja eller gas, samt produkter
enligt undernr 7304 59 30)

73045910 Rör, sömlösa, med runt tvärsnitt, av legerat stål,
obearbetade, raka med jämntjocka väggar, för användning
enbart för framställning av rör med annat tvärsnitt och annan
väggtjocklek (exkl. av rostfritt stål samt kalldragna eller
kallvalsade)

73045983 Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat
legerat stål än rostfritt, med en ytterdiameter av > 168,3 mm
men <= 406,4 mm (exkl. kalldragna eller kallvalsade, rör av
sådana slag som används för olje- eller gasledningar
"pipelines", foderrör, borrör och rör av sådana slag som
används för borrning efter olja eller gas, samt produkter
enligt undernr 7304 59 30)

73045993 Rör, sömlösa, med runt tvärsnitt, av legerat stål, med en
ytterdiameter av > 168,3 mm men <= 406,4 mm (exkl. av
rostfritt stål samt rör av sådana slag som används till olje-
eller gasledningar "pipelines" eller vid borrning efter olja eller
gas, rör enligt nr 7304.59.10 till 7304.59.39 samt kalldragna
eller kallvalsade)

73045989 Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat
legerat stål än rostfritt, med en ytterdiameter av > 406,4 mm
(exkl. kalldragna eller kallvalsade, rör av sådana slag som
används för olje- och gasledningar "pipelines", foderrör,
borrör och rör av sådana slag som används för borrning
efter olja eller gas samt produkter enligt undernr 7304 59 30)

73045910 Rör, sömlösa, med runt tvärsnitt, av legerat stål,
obearbetade, raka med jämntjocka väggar, för användning
enbart för framställning av rör med annat tvärsnitt och annan
väggtjocklek (exkl. av rostfritt stål samt kalldragna eller
kallvalsade)

73045989 Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat
legerat stål än rostfritt, med en ytterdiameter av > 406,4 mm
(exkl. kalldragna eller kallvalsade, rör av sådana slag som
används för olje- och gasledningar "pipelines", foderrör,
borrör och rör av sådana slag som används för borrning
efter olja eller gas samt produkter enligt undernr 7304 59 30)

73045999 Rör, sömlösa, med runt tvärsnitt, av legerat stål, med en
ytterdiameter av > 406,4 mm (exkl. av rostfritt stål samt rör
av sådana slag som används till olje- eller gasledningar
"pipelines" eller vid borrning efter olja eller gas, rör enligt nr
7304.59.10 - 7304.59.39 samt kalldragna eller kallvalsade)

73061100 Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar
"pipelines", svetsade, av rostfrittstål, med en ytterdiameter
av <= 406,4 mm

73061110 Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar
"pipelines", längssvetsade, av rostfrittstål, med en
ytterdiameter av <= 406,4 mm

73061100 Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar
"pipelines", svetsade, av rostfrittstål, med en ytterdiameter
av <= 406,4 mm

73061190 Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar
"pipelines", spiralsvetsade, av rostfrittstål, med en
ytterdiameter av <= 406,4 mm

73061900 Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar
"pipelines", svetsade, av järn eller stål, med en ytterdiameter
av <= 406,4 mm (exkl. av rostfritt stål eller gjutjärn)

73061910 Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar
"pipelines", längssvetsade, av järn eller stål (exkl. av rostfritt
stål eller gjutjärn)

73061900 Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar
"pipelines", svetsade, av järn eller stål, med en ytterdiameter
av <= 406,4 mm (exkl. av rostfritt stål eller gjutjärn)

73061990 Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar
"pipelines", spiralsvetsade, av järn eller stål, med en
ytterdiameter av <= 406,4 mm  (exkl. av rostfritt stål eller
gjutjärn)

73063012 Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller
olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade "kallreducerade"

73063011 Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller
olegerat stål, med en väggtjocklek av <= 2 mm

73063012 Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller
olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade "kallreducerade"

73063019 Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller
olegerat stål, med en väggtjocklek av > 2 mm

73063018 Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller
olegerat stål (exkl. kalldragna eller kallvalsade)

73063011 Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller
olegerat stål, med en väggtjocklek av <= 2 mm

73063018 Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller
olegerat stål (exkl. kalldragna eller kallvalsade)

73063019 Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller
olegerat stål, med en väggtjocklek av > 2 mm
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73065021 Precisionsstålrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat
legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade
"kallreducerade"

73065020 Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, med en
ytterdiameter av <= 406,4 mm, av legerat stål (exkl. av
rostfritt stål)

73065029 Precisionsstålrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat
legerat stål än rostfritt (exkl. kalldragna eller kallvalsade)

73065020 Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, med en
ytterdiameter av <= 406,4 mm, av legerat stål (exkl. av
rostfritt stål)

74192000 Gjutna eller smidda varor av koppar, inte vidare bearbetade,
i.a.n.

74191000 Kättingar och kedjor samt delar till dessa varor, av koppar

74192000 Gjutna eller smidda varor av koppar, inte vidare bearbetade,
i.a.n.

74199100a Gjutna eller smidda varor av koppar, inte vidare bearbetade

74192000 Gjutna eller smidda varor av koppar, inte vidare bearbetade,
i.a.n.

74199100b Gjutna eller smidda varor av mässing, rödmetall eller brons,
inte vidare bearbetade

74198010 Duk, även ändlösa band, galler och nät av tråd av koppar
med ett största tvärmått av <= 6 mm samt klippnät av
koppar (exkl. vävnader av metalltråd, av sådant slag som
används till kläder, som möbelvävnader o.d., duk överdragen
med flussmedel för lödning, handsiktar och handsåll av
metalltrådsduk eller maskindelar samt förarbetade till
handsiktar, handsold eller maskindelar)

74199910 Duk, även ändlösa band, galler och nät av tråd av koppar
med ett största tvärmått av <= 6 mm samt klippnät av
koppar (exkl. vävnader av metalltråd, av sådant slag som
används till kläder, som möbelvävnader o.d., duk överdragen
med flussmedel för lödning, handsiktar och handsåll av
metalltrådsduk eller maskindelar samt förarbetade till
handsiktar, handsold eller maskindelar)

74198030 Fjädrar av koppar (exkl. urfjädrar, inkl. balansfjädrar,
fjäderbrickor och andra låsbrickor)

74199930 Fjädrar av koppar

74198090 Varor av koppar, i.a.n. 74191000 Kättingar och kedjor samt delar till dessa varor, av koppar

74198090 Varor av koppar, i.a.n. 74199990a Gjutna och smidda varor av koppar, vidarebearbetade

74198090 Varor av koppar, i.a.n. 74199990b Gjutna och smidda varor av mässing, rödmetall eller brons,
vidarebearbetade

76061130 Aluminiumkompositpanel, av olegerat aluminium, med en
tjocklek av > 0,2 mm

76061110 Plåt och band av olegerat aluminium, med en tjocklek
av > 0,2 mm, av kvadratisk eller rektangulär form, målade,
lackerade eller plastöverdragna

76061130 Aluminiumkompositpanel, av olegerat aluminium, med en
tjocklek av > 0,2 mm

76061191 Plåt och band av olegerat aluminium, med en tjocklek
av > 0,2 mm men < 3 mm, av kvadratisk eller rektangulär
form (exkl. målade, lackerade eller plastöverdragna samt
klippnät av aluminium)

76061130 Aluminiumkompositpanel, av olegerat aluminium, med en
tjocklek av > 0,2 mm

76061193 Plåt och band av olegerat aluminium, med en tjocklek av >=
3 mm men < 6 mm, av kvadratisk eller rektangulär form
(exkl. målade, lackerade eller plastöverdragna samt klippnät
av aluminium)

76061130 Aluminiumkompositpanel, av olegerat aluminium, med en
tjocklek av > 0,2 mm

76061199 Plåt och band av olegerat aluminium, med en tjocklek av >=
6 mm, av kvadratisk eller rektangulär form (exkl. målade,
lackerade eller plastöverdragna)

76061150 Plåt och band av olegerat aluminium, med en tjocklek
av > 0,2 mm, av kvadratisk eller rektangulär form, målade,
lackerade eller plastöverdragna (exkl.
aluminiumkompositpanel)

76061110 Plåt och band av olegerat aluminium, med en tjocklek
av > 0,2 mm, av kvadratisk eller rektangulär form, målade,
lackerade eller plastöverdragna

76061191 Plåt och band av olegerat aluminium, med en tjocklek
av > 0,2 mm men < 3 mm, av kvadratisk eller rektangulär
form (exkl. målade, lackerade eller plastöverdragna samt
klippnät av aluminium)

76061191 Plåt och band av olegerat aluminium, med en tjocklek
av > 0,2 mm men < 3 mm, av kvadratisk eller rektangulär
form (exkl. målade, lackerade eller plastöverdragna samt
klippnät av aluminium)

76061193 Plåt och band av olegerat aluminium, med en tjocklek av >=
3 mm men < 6 mm, av kvadratisk eller rektangulär form
(exkl. målade, lackerade eller plastöverdragna samt klippnät
av aluminium)

76061193 Plåt och band av olegerat aluminium, med en tjocklek av >=
3 mm men < 6 mm, av kvadratisk eller rektangulär form
(exkl. målade, lackerade eller plastöverdragna samt klippnät
av aluminium)

76061199 Plåt och band av olegerat aluminium, med en tjocklek av >=
6 mm, av kvadratisk eller rektangulär form (exkl. målade,
lackerade eller plastöverdragna)

76061199 Plåt och band av olegerat aluminium, med en tjocklek av >=
6 mm, av kvadratisk eller rektangulär form (exkl. målade,
lackerade eller plastöverdragna)

76061230 Aluminiumkompositpanel, av aluminiumlegeringar, med en
tjocklek av > 0,2 mm

76061220 Plåt och band av aluminiumlegering, med en tjocklek
av > 0,2 mm, av kvadratisk eller rektangulär form, målade,
lackerade eller plastöverdragna (exkl. råmaterial till
dryckesburkar, burklock och deras rivring)

76061230 Aluminiumkompositpanel, av aluminiumlegeringar, med en
tjocklek av > 0,2 mm

76061292 Plåt och band av aluminiumlegering, med en tjocklek
av > 0,2 mm men < 3 mm, av kvadratisk eller rektangulär
form (exkl. målade, lackerade eller plastöverdragna samt
klippnät av aluminium, råmaterial till dryckesburkar, burklock
och deras rivring)

76061230 Aluminiumkompositpanel, av aluminiumlegeringar, med en
tjocklek av > 0,2 mm

76061293 Plåt och band av aluminiumlegering, med en tjocklek av >= 3
mm men < 6 mm, av kvadratisk eller rektangulär form (exkl.
målade, lackerade eller plastöverdragna samt klippnät av
aluminium)

76061230 Aluminiumkompositpanel, av aluminiumlegeringar, med en
tjocklek av > 0,2 mm

76061299 Plåt och band av aluminiumlegering, med en tjocklek av >= 6
mm, av kvadratisk eller rektangulär form (exkl. målade,
lackerade eller plastöverdragna)
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76061250 Plåt och band av aluminiumlegering, med en tjocklek
av > 0,2 mm, av kvadratisk eller rektangulär form, målade,
lackerade eller plastöverdragna (exkl. råmaterial till
dryckesburkar, burklock och deras rivring samt
aluminiumkompositpanel)

76061220 Plåt och band av aluminiumlegering, med en tjocklek
av > 0,2 mm, av kvadratisk eller rektangulär form, målade,
lackerade eller plastöverdragna (exkl. råmaterial till
dryckesburkar, burklock och deras rivring)

76061292 Plåt och band av aluminiumlegering, med en tjocklek
av > 0,2 mm men < 3 mm, av kvadratisk eller rektangulär
form (exkl. målade, lackerade eller plastöverdragna samt
klippnät av aluminium, råmaterial till dryckesburkar, burklock
och deras rivring)

76061292 Plåt och band av aluminiumlegering, med en tjocklek
av > 0,2 mm men < 3 mm, av kvadratisk eller rektangulär
form (exkl. målade, lackerade eller plastöverdragna samt
klippnät av aluminium, råmaterial till dryckesburkar, burklock
och deras rivring)

76061293 Plåt och band av aluminiumlegering, med en tjocklek av >= 3
mm men < 6 mm, av kvadratisk eller rektangulär form (exkl.
målade, lackerade eller plastöverdragna samt klippnät av
aluminium)

76061293 Plåt och band av aluminiumlegering, med en tjocklek av >= 3
mm men < 6 mm, av kvadratisk eller rektangulär form (exkl.
målade, lackerade eller plastöverdragna samt klippnät av
aluminium)

76061299 Plåt och band av aluminiumlegering, med en tjocklek av >= 6
mm, av kvadratisk eller rektangulär form (exkl. målade,
lackerade eller plastöverdragna)

76061299 Plåt och band av aluminiumlegering, med en tjocklek av >= 6
mm, av kvadratisk eller rektangulär form (exkl. målade,
lackerade eller plastöverdragna)

76072091 Aluminiumkompositpanel, med en tjocklek av <= 0,2 mm 76072090 Folier av aluminium, med förstärkning, med en tjocklek,
förstärkningsmaterial inte inräknat, av >= 0,021 mm men <=
0,2 mm (exkl. brons- och färgfolier samt folier i form av
julgranspynt)

76072099 Folier av aluminium, med förstärkning, med en tjocklek,
förstärkningsmaterial inte inräknat, av >= 0,021 mm men <=
0,2 mm (exkl. brons- och färgfolier samt folier i form av
julgranspynt och aluminiumkompositpanel)

76072090 Folier av aluminium, med förstärkning, med en tjocklek,
förstärkningsmaterial inte inräknat, av >= 0,021 mm men <=
0,2 mm (exkl. brons- och färgfolier samt folier i form av
julgranspynt)

81039100 Deglar, av tantal 81039090 Tantal, varor av, i.a.n.

81039910 Stång, profiler, tråd, plåt, band och folier av tantal, i.a.n. (exkl.
som erhållits enbart genom sintring)

81039010 Stång, annan än sådan som erhållits enbart genom sintring,
profiler, tråd, plåt, band och folier av tantal, i.a.n.

81039990 Varor av tantal, i.a.n. 81039090 Tantal, varor av, i.a.n.

81061010a Vismut i obearbetad form, avfall och skrot, pulver,
innehållande > 99,99 viktprocent vismut (exkl. returråvara av
vismut)

81060010 Vismut i obearbetad form; pulver av vismut; avfall och skrot
av vismut (exkl. aska och andra återstoder vid
framställningen av kobolt)

81061010b Returråvara av vismut, innehållande > 99,99 viktprocent
vismut

81060010 Vismut i obearbetad form; pulver av vismut; avfall och skrot
av vismut (exkl. aska och andra återstoder vid
framställningen av kobolt)

81061090 Varor av vismut, innehållande > 99,99 viktprocent vismut,
i.a.n.

81060090 Vismut, varor av, i.a.n.

81069010a Vismut i obearbetad form, avfall och skrot, pulver,
innehållande <= 99,99 viktprocent vismut (exkl. returråvara
av vismut)

81060010 Vismut i obearbetad form; pulver av vismut; avfall och skrot
av vismut (exkl. aska och andra återstoder vid
framställningen av kobolt)

81069010b Returråvara av vismut, innehållande <= 99,99 viktprocent
vismut

81060010 Vismut i obearbetad form; pulver av vismut; avfall och skrot
av vismut (exkl. aska och andra återstoder vid
framställningen av kobolt)

81069090 Varor av vismut, innehållande <= 99,99 viktprocent vismut,
i.a.n.

81060090 Vismut, varor av, i.a.n.

81092100 Zirkonium i obearbetad form; pulver av zirkonium,
innehållande < 1 viktandel hafnium per 500 viktandelar
zirkonium

81092000 Zirkonium i obearbetad form; pulver av zirkonium

81092900 Zirkonium i obearbetad form; pulver av zirkonium,
innehållande => 1 viktandel hafnium per 500 viktandelar
zirkonium

81092000 Zirkonium i obearbetad form; pulver av zirkonium

81093100 Avfall och skrot av zirkonium, innehållande < 1 viktandel
hafnium per 500 viktandelar zirkonium (exkl. aska och andra
återstoder vid framställningen av zirkonium)

81093000 Avfall och skrot av zirkonium (exkl. aska och andra
återstoder vid framställningen av zirkonium)

81093900 Avfall och skrot av zirkonium, innehållande => 1 viktandel
hafnium per 500 viktandelar zirkonium (exkl. aska och andra
återstoder vid framställningen av zirkonium)

81093000 Avfall och skrot av zirkonium (exkl. aska och andra
återstoder vid framställningen av zirkonium)

81099100 Varor av zirkonium innehållande < 1 viktandel hafnium per
500 viktdelar zirkonium, i.a.n.

81099000 Zirkonium, varor av, i.a.n.

81099900 Varor av zirkonium innehållande => 1 viktandel hafnium per
500 viktdelar zirkonium, i.a.n.

81099000 Zirkonium, varor av, i.a.n.

81123100a Hafnium i obearbetad form; avfall, skrot och pulver av
hafnium (exkl. aska och andra återstoder vid framställningen
av hafnium; returråvara av hafnium)

81129210 Hafnium i obearbetad form; pulver av hafnium; avfall och
skrot av hafnium (exkl. aska och andra återstoder vid
framställningen av hafnium)

81123100b Returråvara av hafnium 81129210 Hafnium i obearbetad form; pulver av hafnium; avfall och
skrot av hafnium (exkl. aska och andra återstoder vid
framställningen av hafnium)
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81123900 Varor av hafnium, i.a.n. 81129920 Varor av hafnium "Celtium" och germanium, i.a.n.

81124110 Avfall och skrot av rhenium (exkl. aska och andra återstoder
som innehåller dessa metaller)

81129221 Avfall och skrot av niob "columbium", rhenium, gallium,
indium, vanadin och germanium (exkl. aska och andra
återstoder som innehåller dessa metaller)

81124190 Rhenium i obearbetad form; pulver av rhenium 81129231 Niob "columbium" och rhenium, i obearbetad form; pulver av
niob "columbium" eller rhenium

81124900 Varor av rhenium, i.a.n. 81129930 Varor av niob "columbium" eller rhenium, i.a.n.

81126100 Avfall och skrot av kadmium (exkl. aska och andra återstoder
vid framställningen av kadmium)

81073000 Avfall och skrot av kadmium (exkl. aska och andra återstoder
vid framställningen av kadmium)

81126910 Kadmium i obearbetad form; pulver av kadmium 81072000 Kadmium i obearbetad form; pulver av kadmium

81126990 Varor av kadmium, i.a.n. 81079000 Kadmium, varor av, i.a.n.

81129221 Avfall och skrot av Niob "columbium"; gallium; indium;
vanadin; germanium (exkl. aska och andra återstoder som
innehåller dessa metaller)

81129221 Avfall och skrot av niob "columbium", rhenium, gallium,
indium, vanadin och germanium (exkl. aska och andra
återstoder som innehåller dessa metaller)

81129240 Niob "columbium", i obearbetad form, pulver av niob
"columbium"

81129231 Niob "columbium" och rhenium, i obearbetad form; pulver av
niob "columbium" eller rhenium

81129940 Varor av germanium, i.a.n. 81129920 Varor av hafnium "Celtium" och germanium, i.a.n.

81129950 Varor av niob "columbium", i.a.n. 81129930 Varor av niob "columbium" eller rhenium, i.a.n.

81129970a Varor av indium, i.a.n. 81129970 Varor av gallium, indium och vanadin, i.a.n.

81129970b Varor av gallium, i.a.n. 81129970 Varor av gallium, indium och vanadin, i.a.n.

81129970c Varor av vanadin, i.a.n. 81129970 Varor av gallium, indium och vanadin, i.a.n.

84146000 Ventilations- eller cirkulationskåpor med inbyggd fläkt, även
försedda med filter, med en horisontell sidlängd av <= 120
cm

84146000 Ventilations- eller cirkulationskåpor med inbyggd fläkt, även
försedda med filter, med en horisontell sidlängd av <= 120
cm

84147000 Gastäta biosäkerhetsskåp 84146000 Ventilations- eller cirkulationskåpor med inbyggd fläkt, även
försedda med filter, med en horisontell sidlängd av <= 120
cm

84147000 Gastäta biosäkerhetsskåp 84148080 Luftpumpar samt ventilations- eller cirkulationskåpor med
inbyggd fläkt, även med filter, med en horisontell sidlängd
av > 120 cm (exkl. vakuumpumpar, hand- eller fotdrivna
luftpumpar samt kompressorer)

84147000 Gastäta biosäkerhetsskåp 84213985 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser
(exkl. för filtrering eller rening av luft samt andra gaser med
katalytisk metod och isotopseparatorer, och de med hölje av
rostfritt stål och med inlopps- och utloppsrör med en inre
diameter av <= 1,3 cm)

84148080 Luftpumpar samt ventilations- eller cirkulationskåpor med
inbyggd fläkt, även med filter, med en horisontell sidlängd
av > 120 cm (exkl. vakuumpumpar, hand- eller fotdrivna
luftpumpar, kompressorer och gastäta biosäkerhetsskåp)

84148080 Luftpumpar samt ventilations- eller cirkulationskåpor med
inbyggd fläkt, även med filter, med en horisontell sidlängd
av > 120 cm (exkl. vakuumpumpar, hand- eller fotdrivna
luftpumpar samt kompressorer)

84149000 Delar till luft- eller vakuumpumpar, kompressorer för luft eller
andra gaser samt fläktar och blåsmaskiner, ventilations- eller
cirkulationskåpor samt gastäta biosäkerhetsskåp, i.a.n.

84149000 Delar till luft- eller vakuumpumpar, kompressorer för luft eller
andra gaser samt fläktar och blåsmaskiner; ventilations- eller
cirkulationskåpor, i.a.n.

84149000 Delar till luft- eller vakuumpumpar, kompressorer för luft eller
andra gaser samt fläktar och blåsmaskiner, ventilations- eller
cirkulationskåpor samt gastäta biosäkerhetsskåp, i.a.n.

84219990 Delar till maskiner och apparater för filtrering eller rening av
vätskor eller gaser, i.a.n.

84181020 Kombinerade kyl- och frysskåp, med separata yttre dörrar
eller lådor, eller kombinationer av dörrar och lådor, med en
rymd av > 340 l

84181020 Kombinerade kyl- och frysskåp med separata yttre dörrar,
med en rymd av > 340 l

84181020 Kombinerade kyl- och frysskåp, med separata yttre dörrar
eller lådor, eller kombinationer av dörrar och lådor, med en
rymd av > 340 l

84185011 Kyl- och frysdiskar och montrar med kyl- eller frysaggregat,
för frysta varor

84181020 Kombinerade kyl- och frysskåp, med separata yttre dörrar
eller lådor, eller kombinationer av dörrar och lådor, med en
rymd av > 340 l

84185019 Kyl- och frysdiskar och montrar med kyl- eller frysaggregat
(exkl. för frysta varor)

84181020 Kombinerade kyl- och frysskåp, med separata yttre dörrar
eller lådor, eller kombinationer av dörrar och lådor, med en
rymd av > 340 l

84185090 Kyl- och frysmöbler med kyl- eller frysaggregat (exkl.
kombinerade kyl- och frysskåp med separata yttre dörrar,
kylskåp av hushållstyp, kyl- och frysdiskar och montrar)

84181080 Kombinerade kyl- och frysskåp, med separata yttre dörrar
eller lådor, eller kombinationer av dörrar och lådor, med en
rymd av <= 340 l

84181080 Kombinerade kyl- och frysskåp med separata yttre dörrar,
med en rymd av <= 340 l
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84181080 Kombinerade kyl- och frysskåp, med separata yttre dörrar
eller lådor, eller kombinationer av dörrar och lådor, med en
rymd av <= 340 l

84185011 Kyl- och frysdiskar och montrar med kyl- eller frysaggregat,
för frysta varor

84181080 Kombinerade kyl- och frysskåp, med separata yttre dörrar
eller lådor, eller kombinationer av dörrar och lådor, med en
rymd av <= 340 l

84185019 Kyl- och frysdiskar och montrar med kyl- eller frysaggregat
(exkl. för frysta varor)

84181080 Kombinerade kyl- och frysskåp, med separata yttre dörrar
eller lådor, eller kombinationer av dörrar och lådor, med en
rymd av <= 340 l

84185090 Kyl- och frysmöbler med kyl- eller frysaggregat (exkl.
kombinerade kyl- och frysskåp med separata yttre dörrar,
kylskåp av hushållstyp, kyl- och frysdiskar och montrar)

84185011 Kyl- och frysdiskar och montrar med kyl- eller frysaggregat,
för frysta varor

84185011 Kyl- och frysdiskar och montrar med kyl- eller frysaggregat,
för frysta varor

84185019 Kyl- och frysdiskar och montrar med kyl- eller frysaggregat
(exkl. för frysta varor)

84185019 Kyl- och frysdiskar och montrar med kyl- eller frysaggregat
(exkl. för frysta varor)

84185090 Kyl- och frysmöbler med kyl- eller frysaggregat (exkl.
kombinerade kyl- och frysskåp med separata yttre dörrar
eller lådor, eller kombinationer av dörrar och lådor, kylskåp
av hushållstyp, kyl- och frysdiskar och montrar)

84185090 Kyl- och frysmöbler med kyl- eller frysaggregat (exkl.
kombinerade kyl- och frysskåp med separata yttre dörrar,
kylskåp av hushållstyp, kyl- och frysdiskar och montrar)

84191200 Soluppvärmda varmvattenberedare 84191900 Genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare,
icke-elektriska (exkl. gasuppvärmda
genomströmningsvarmvattenberedare och
centralvärmepannor)

84191900 Genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare,
icke-elektriska (exkl. gasuppvärmda
genomströmningsvarmvattenberedare och
centralvärmepannor samt soluppvärmda
varmvattenberedare)

84191900 Genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare,
icke-elektriska (exkl. gasuppvärmda
genomströmningsvarmvattenberedare och
centralvärmepannor)

84193300 Apparater för frystorkning, frystorkningsenheter och
spraytorkar

84193100 Maskiner och apparater för torkning, för jordbruksprodukter

84193300 Apparater för frystorkning, frystorkningsenheter och
spraytorkar

84193200 Maskiner och apparater för torkning, för trä, pappersmassa,
papper eller papp

84193300 Apparater för frystorkning, frystorkningsenheter och
spraytorkar

84193900 Maskiner och apparater för torkning (exkl.
jordbruksprodukter, trä, pappersmassa, papper eller papp,
textilgarn, textilvävnader eller andra textilvaror och för flaskor
eller andra behållare och hår- och handtorkningsapparater
samt maskiner och apparater av sådana slag som används
för hushållsbruk)

84193400 Maskiner och apparater för torkning, för jordbruksprodukter
(exkl. apparater för frystorkning, frystorkningsenheter och
spraytorkar)

84193100 Maskiner och apparater för torkning, för jordbruksprodukter

84193500 Maskiner och apparater för torkning, för trä, pappersmassa,
papper eller papp (exkl. apparater för frystorkning,
frystorkningsenheter och spraytorkar samt apparater för
jordbruksprodukter)

84193200 Maskiner och apparater för torkning, för trä, pappersmassa,
papper eller papp

84193900 Maskiner och apparater för torkning (exkl. för frystorkning,
frystorkningsenheter och spraytorkar, för jordbruksprodukter,
för trä, pappersmassa, papper eller papp, för textilgarn,
textilvävnader eller andra textilvaror och för flaskor eller
andra behållare och hår- och handtorkningsapparater samt
maskiner och apparater av sådana slag som används för
hushållsbruk)

84193900 Maskiner och apparater för torkning (exkl.
jordbruksprodukter, trä, pappersmassa, papper eller papp,
textilgarn, textilvävnader eller andra textilvaror och för flaskor
eller andra behållare och hår- och handtorkningsapparater
samt maskiner och apparater av sådana slag som används
för hushållsbruk)

84213200 Katalytiska avgasrenare eller partikelfilter, även
kombinerade, för rening eller filtrering av avgaser från
förbränningsmotorer

84213935 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser,
med katalytisk metod (exkl. för filtrering eller rening av luft
eller med hölje av rostfritt stål, och med inlopps- och
utloppsrör med en inre diameter av <= 1,3 cm)

84213200 Katalytiska avgasrenare eller partikelfilter, även
kombinerade, för rening eller filtrering av avgaser från
förbränningsmotorer

84213985 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser
(exkl. för filtrering eller rening av luft samt andra gaser med
katalytisk metod och isotopseparatorer, och de med hölje av
rostfritt stål och med inlopps- och utloppsrör med en inre
diameter av <= 1,3 cm)

84213935 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser,
med katalytisk metod (exkl. för filtrering eller rening av luft
eller med hölje av rostfritt stål, och med inlopps- och
utloppsrör med en inre diameter av <= 1,3 cm samt
katalytiska avgasrenare eller partikelfilter, även kombinerade,
för rening eller filtrering av avgaser från förbränningsmotorer)

84213935 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser,
med katalytisk metod (exkl. för filtrering eller rening av luft
eller med hölje av rostfritt stål, och med inlopps- och
utloppsrör med en inre diameter av <= 1,3 cm)

84213985 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser
(exkl. för filtrering eller rening av luft eller med hölje av rostfritt
stål och med inlopps- och utloppsrör med en inre diameter
av <= 1,3 cm samt med katalytisk metod för rening eller
filtrering av avgaser från förbränningsmotorer)

84213985 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser
(exkl. för filtrering eller rening av luft samt andra gaser med
katalytisk metod och isotopseparatorer, och de med hölje av
rostfritt stål och med inlopps- och utloppsrör med en inre
diameter av <= 1,3 cm)

84219990 Delar till maskiner och apparater för filtrering eller rening av
vätskor eller gaser, i.a.n.

84219990 Delar till maskiner och apparater för filtrering eller rening av
vätskor eller gaser, i.a.n.
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84287000 Industrirobotar 84289090 Maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering,
lastning, lossning eller transport, i.a.n.

84289090 Maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering,
lastning, lossning eller transport, i.a.n.

84289090 Maskiner och apparater för lyftning eller annan hantering,
lastning, lossning eller transport, i.a.n.

84388099 Maskiner och apparater för industriell beredning eller
tillverkning av matvaror, i.a.n.

84388099 Maskiner och apparater för industriell beredning eller
tillverkning av matvaror, i.a.n.

84418000 Maskiner och apparater för bearbetning av pappersmassa,
papper eller papp, i.a.n.

84418000 Maskiner och apparater för bearbetning av pappersmassa,
papper eller papp, i.a.n.

84621110 Maskiner för sänksmide, numeriskt styrda 84621010 Smidesmaskiner, inkl. pressar, numeriskt styrda

84621190 Maskiner för sänksmide (exkl. numeriskt styrda) 84621090 Smidesmaskiner, inkl. pressar (exkl. numeriskt styrda)

84621910 Varmformningsmaskiner för smide, inkl. pressar samt
hammarsmide, numeriskt styrda (exkl. maskiner för
sänksmide)

84621010 Smidesmaskiner, inkl. pressar, numeriskt styrda

84621990 Varmformningsmaskiner för smide, inkl. pressar samt
hammarsmide (exkl. maskiner för sänksmide och numeriskt
styrda)

84621090 Smidesmaskiner, inkl. pressar (exkl. numeriskt styrda)

84622210 Profilformningsmaskiner, för platta produkter, numeriskt
styrda

84622110 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för
bearbetning av platta produkter av metall, numeriskt styrda

84622290 Profilformningsmaskiner, för platta produkter (exkl. numeriskt
styrda)

84622910 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för
bearbetning av platta produkter av metall (exkl. numeriskt
styrda)

84622300 Numeriskt styrda kantpressar 84622110 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för
bearbetning av platta produkter av metall, numeriskt styrda

84622400 Numeriskt styrda panelbockningsmaskiner 84622110 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för
bearbetning av platta produkter av metall, numeriskt styrda

84622500 Numeriskt styrda rullformningsmaskiner 84622110 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för
bearbetning av platta produkter av metall, numeriskt styrda

84622600 Numeriskt styrda maskiner för bockning, falsning eller
riktning, för platta produkter (exkl. profilformningsmaskiner,
kantpressar, panelbockningsmaskiner och
rullformningsmaskiner)

84622110 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för
bearbetning av platta produkter av metall, numeriskt styrda

84622600 Numeriskt styrda maskiner för bockning, falsning eller
riktning, för platta produkter (exkl. profilformningsmaskiner,
kantpressar, panelbockningsmaskiner och
rullformningsmaskiner)

84622180 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för
bearbetning av metall, numeriskt styrda, (exkl. sådana som
används vid tillverkning av halvledarkomponenter och
maskiner för bearbetning av platta produkter)

84622910 Till synes tom kod eftersom alla numeriskt styrda maskiner
är infångade i föregående underrubriker

84622110 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för
bearbetning av platta produkter av metall, numeriskt styrda

84622990 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, för platta
produkter (exkl. numeriskt styrda och
profilformningsmaskiner)

84622910 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för
bearbetning av platta produkter av metall (exkl. numeriskt
styrda)

84623210 Slittningslinjer och längdskärningslinjer, för platta produkter,
numeriskt styrda

84623100 Klippmaskiner, inkl. pressar, för bearbetning av metall,
numeriskt styrda (exkl. kombinerade stans- och
klippmaskiner)

84623290 Slittningslinjer och längdskärningslinjer, för platta produkter
(exkl. numeriskt styrda)

84623910 Klippmaskiner, inkl. pressar, för bearbetning av platta
produkter av metall (exkl. numeriskt styrda samt
kombinerade stans- och klippmaskiner)

84623300 Numeriskt styrda klippmaskiner, för platta produkter (exkl.
pressar och kombinerade stans- och klippmaskiner)

84623100 Klippmaskiner, inkl. pressar, för bearbetning av metall,
numeriskt styrda (exkl. kombinerade stans- och
klippmaskiner)

84623900 Klippmaskiner, för platta produkter (exkl. slittningslinjer och
längdskärningslinjer, pressar, kombinerade stans- och
klippmaskiner samt numeriskt styrda)

84623910 Klippmaskiner, inkl. pressar, för bearbetning av platta
produkter av metall (exkl. numeriskt styrda samt
kombinerade stans- och klippmaskiner)

84624200 Stansmaskiner för platta produkter, inkl. kombinerade stans-
och klippmaskiner, numeriskt styrda (exkl. pressar)

84624110 Stansmaskiner, inkl. pressar samt kombinerade stans- och
klippmaskiner, för bearbetning av platta produkter av metall,
numeriskt styrda

84624200 Stansmaskiner för platta produkter, inkl. kombinerade stans-
och klippmaskiner, numeriskt styrda (exkl. pressar)

84629920 Pressar för bearbetning av metall, numeriskt styrda (exkl.
hydrauliska, smidesmaskiner, maskiner för bockning,
falsning eller riktning; klippmaskiner, stansmaskiner)

84624900 Stansmaskiner för platta produkter, inkl. kombinerade stans-
och klippmaskiner (exkl. pressar och numeriskt styrda)

84624910 Stansmaskiner, inkl. pressar samt kombinerade stans- och
klippmaskiner, för bearbetning av platta produkter av metall
(exkl. numeriskt styrda)

84624900 Stansmaskiner för platta produkter, inkl. kombinerade stans-
och klippmaskiner (exkl. pressar och numeriskt styrda)

84629980 Pressar, för bearbetning av metall (exkl. hydrauliska, 
numeriskt styrda, smidesmaskiner, maskiner för bockning,
falsning eller riktning; klippmaskiner, stansmaskiner)
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84625100 Maskiner för bearbetning av rör, ihåliga profiler och stång,
numeriskt styrda (exkl. pressar)

84621010 Smidesmaskiner, inkl. pressar, numeriskt styrda

84625100 Maskiner för bearbetning av rör, ihåliga profiler och stång,
numeriskt styrda (exkl. pressar)

84622180 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för
bearbetning av metall, numeriskt styrda, (exkl. sådana som
används vid tillverkning av halvledarkomponenter och
maskiner för bearbetning av platta produkter)

84625100 Maskiner för bearbetning av rör, ihåliga profiler och stång,
numeriskt styrda (exkl. pressar)

84623100 Klippmaskiner, inkl. pressar, för bearbetning av metall,
numeriskt styrda (exkl. kombinerade stans- och
klippmaskiner)

84625100 Maskiner för bearbetning av rör, ihåliga profiler och stång,
numeriskt styrda (exkl. pressar)

84624190 Stansmaskiner, inkl. pressar samt kombinerade stans- och
klippmaskiner, för bearbetning av metall, numeriskt styrda
(exkl. för bearbetning av platta produkter)

84625900 Maskiner för bearbetning av rör, ihåliga profiler och stång
(exkl. pressar och numeriskt styrda)

84621090 Smidesmaskiner, inkl. pressar (exkl. numeriskt styrda)

84625900 Maskiner för bearbetning av rör, ihåliga profiler och stång
(exkl. pressar och numeriskt styrda)

84622991 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för
bearbetning av metall, hydrauliska (exkl. för bearbetning av
platta produkter samt numeriskt styrda)

84625900 Maskiner för bearbetning av rör, ihåliga profiler och stång
(exkl. pressar och numeriskt styrda)

84622998 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar,
icke-numeriskt styrda, icke-hydrauliska, för bearbetning av
metall (exkl. sådana som används vid tillverkning av
halvledarkomponenter och maskiner för bearbetning av
platta produkter)

84625900 Maskiner för bearbetning av rör, ihåliga profiler och stång
(exkl. pressar och numeriskt styrda)

84623991 Klippmaskiner, inkl. pressar, för bearbetning av metall,
hydrauliska (exkl. numeriskt styrda, för bearbetning av platta
produkter samt kombinerade stans- och klippmaskiner)

84625900 Maskiner för bearbetning av rör, ihåliga profiler och stång
(exkl. pressar och numeriskt styrda)

84623999 Klippmaskiner, inkl. pressar, för bearbetning av metall (exkl.
hydrauliska, numeriskt styrda, för bearbetning av platta
produkter samt kombinerade stans- och klippmaskiner)

84625900 Maskiner för bearbetning av rör, ihåliga profiler och stång
(exkl. pressar och numeriskt styrda)

84624990 Stansmaskiner, inkl. pressar samt kombinerade stans- och
klippmaskiner, för bearbetning av metall (exkl. för
bearbetning av platta produkter samt numeriskt styrda)

84626110 Hydrauliska pressar för kallbearbetning av metall, numeriskt
styrda

84621010 Smidesmaskiner, inkl. pressar, numeriskt styrda

84626110 Hydrauliska pressar för kallbearbetning av metall, numeriskt
styrda

84622110 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för
bearbetning av platta produkter av metall, numeriskt styrda

84626110 Hydrauliska pressar för kallbearbetning av metall, numeriskt
styrda

84622180 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för
bearbetning av metall, numeriskt styrda, (exkl. sådana som
används vid tillverkning av halvledarkomponenter och
maskiner för bearbetning av platta produkter)

84626110 Hydrauliska pressar för kallbearbetning av metall, numeriskt
styrda

84623100 Klippmaskiner, inkl. pressar, för bearbetning av metall,
numeriskt styrda (exkl. kombinerade stans- och
klippmaskiner)

84626110 Hydrauliska pressar för kallbearbetning av metall, numeriskt
styrda

84624110 Stansmaskiner, inkl. pressar samt kombinerade stans- och
klippmaskiner, för bearbetning av platta produkter av metall,
numeriskt styrda

84626110 Hydrauliska pressar för kallbearbetning av metall, numeriskt
styrda

84624190 Stansmaskiner, inkl. pressar samt kombinerade stans- och
klippmaskiner, för bearbetning av metall, numeriskt styrda
(exkl. för bearbetning av platta produkter)

84626110 Hydrauliska pressar för kallbearbetning av metall, numeriskt
styrda

84629120 Pressar, hydrauliska, för bearbetning av metall, numeriskt
styrda (exkl. smidesmaskiner, maskiner för bockning,
falsning eller riktning; klippmaskiner, stansmaskiner)

84626190 Hydrauliska pressar för kallbearbetning av metall (exkl.
numeriskt styrda)

84621090 Smidesmaskiner, inkl. pressar (exkl. numeriskt styrda)

84626190 Hydrauliska pressar för kallbearbetning av metall (exkl.
numeriskt styrda)

84622910 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för
bearbetning av platta produkter av metall (exkl. numeriskt
styrda)

84626190 Hydrauliska pressar för kallbearbetning av metall (exkl.
numeriskt styrda)

84622991 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för
bearbetning av metall, hydrauliska (exkl. för bearbetning av
platta produkter samt numeriskt styrda)

84626190 Hydrauliska pressar för kallbearbetning av metall (exkl.
numeriskt styrda)

84623910 Klippmaskiner, inkl. pressar, för bearbetning av platta
produkter av metall (exkl. numeriskt styrda samt
kombinerade stans- och klippmaskiner)

84626190 Hydrauliska pressar för kallbearbetning av metall (exkl.
numeriskt styrda)

84623991 Klippmaskiner, inkl. pressar, för bearbetning av metall,
hydrauliska (exkl. numeriskt styrda, för bearbetning av platta
produkter samt kombinerade stans- och klippmaskiner)

84626190 Hydrauliska pressar för kallbearbetning av metall (exkl.
numeriskt styrda)

84624910 Stansmaskiner, inkl. pressar samt kombinerade stans- och
klippmaskiner, för bearbetning av platta produkter av metall
(exkl. numeriskt styrda)
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84626190 Hydrauliska pressar för kallbearbetning av metall (exkl.
numeriskt styrda)

84624990 Stansmaskiner, inkl. pressar samt kombinerade stans- och
klippmaskiner, för bearbetning av metall (exkl. för
bearbetning av platta produkter samt numeriskt styrda)

84626190 Hydrauliska pressar för kallbearbetning av metall (exkl.
numeriskt styrda)

84629180 Pressar, hydrauliska, för bearbetning av metall, (exkl.
numeriskt styrda, smidesmaskiner, maskiner för bockning,
falsning eller riktning; klippmaskiner, stansmaskiner)

84626210 Mekaniska pressar för kallbearbetning av metall, numeriskt
styrda

84621010 Smidesmaskiner, inkl. pressar, numeriskt styrda

84626210 Mekaniska pressar för kallbearbetning av metall, numeriskt
styrda

84622110 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för
bearbetning av platta produkter av metall, numeriskt styrda

84626210 Mekaniska pressar för kallbearbetning av metall, numeriskt
styrda

84622180 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för
bearbetning av metall, numeriskt styrda, (exkl. sådana som
används vid tillverkning av halvledarkomponenter och
maskiner för bearbetning av platta produkter)

84626210 Mekaniska pressar för kallbearbetning av metall, numeriskt
styrda

84623100 Klippmaskiner, inkl. pressar, för bearbetning av metall,
numeriskt styrda (exkl. kombinerade stans- och
klippmaskiner)

84626210 Mekaniska pressar för kallbearbetning av metall, numeriskt
styrda

84624110 Stansmaskiner, inkl. pressar samt kombinerade stans- och
klippmaskiner, för bearbetning av platta produkter av metall,
numeriskt styrda

84626210 Mekaniska pressar för kallbearbetning av metall, numeriskt
styrda

84624190 Stansmaskiner, inkl. pressar samt kombinerade stans- och
klippmaskiner, för bearbetning av metall, numeriskt styrda
(exkl. för bearbetning av platta produkter)

84626210 Mekaniska pressar för kallbearbetning av metall, numeriskt
styrda

84629920 Pressar för bearbetning av metall, numeriskt styrda (exkl.
hydrauliska, smidesmaskiner, maskiner för bockning,
falsning eller riktning; klippmaskiner, stansmaskiner)

84626290 Mekaniska pressar för kallbearbetning av metall (exkl.
numeriskt styrda)

84621090 Smidesmaskiner, inkl. pressar (exkl. numeriskt styrda)

84626290 Mekaniska pressar för kallbearbetning av metall (exkl.
numeriskt styrda)

84622910 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för
bearbetning av platta produkter av metall (exkl. numeriskt
styrda)

84626290 Mekaniska pressar för kallbearbetning av metall (exkl.
numeriskt styrda)

84622998 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar,
icke-numeriskt styrda, icke-hydrauliska, för bearbetning av
metall (exkl. sådana som används vid tillverkning av
halvledarkomponenter och maskiner för bearbetning av
platta produkter)

84626290 Mekaniska pressar för kallbearbetning av metall (exkl.
numeriskt styrda)

84623910 Klippmaskiner, inkl. pressar, för bearbetning av platta
produkter av metall (exkl. numeriskt styrda samt
kombinerade stans- och klippmaskiner)

84626290 Mekaniska pressar för kallbearbetning av metall (exkl.
numeriskt styrda)

84623999 Klippmaskiner, inkl. pressar, för bearbetning av metall (exkl.
hydrauliska, numeriskt styrda, för bearbetning av platta
produkter samt kombinerade stans- och klippmaskiner)

84626290 Mekaniska pressar för kallbearbetning av metall (exkl.
numeriskt styrda)

84624910 Stansmaskiner, inkl. pressar samt kombinerade stans- och
klippmaskiner, för bearbetning av platta produkter av metall
(exkl. numeriskt styrda)

84626290 Mekaniska pressar för kallbearbetning av metall (exkl.
numeriskt styrda)

84624990 Stansmaskiner, inkl. pressar samt kombinerade stans- och
klippmaskiner, för bearbetning av metall (exkl. för
bearbetning av platta produkter samt numeriskt styrda)

84626290 Mekaniska pressar för kallbearbetning av metall (exkl.
numeriskt styrda)

84629980 Pressar, för bearbetning av metall (exkl. hydrauliska, 
numeriskt styrda, smidesmaskiner, maskiner för bockning,
falsning eller riktning; klippmaskiner, stansmaskiner)

84626310 Servopressar för kallbearbetning av metall, numeriskt styrda 84621010 Smidesmaskiner, inkl. pressar, numeriskt styrda

84626310 Servopressar för kallbearbetning av metall, numeriskt styrda 84622110 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för
bearbetning av platta produkter av metall, numeriskt styrda

84626310 Servopressar för kallbearbetning av metall, numeriskt styrda 84622180 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för
bearbetning av metall, numeriskt styrda, (exkl. sådana som
används vid tillverkning av halvledarkomponenter och
maskiner för bearbetning av platta produkter)

84626310 Servopressar för kallbearbetning av metall, numeriskt styrda 84623100 Klippmaskiner, inkl. pressar, för bearbetning av metall,
numeriskt styrda (exkl. kombinerade stans- och
klippmaskiner)

84626310 Servopressar för kallbearbetning av metall, numeriskt styrda 84624110 Stansmaskiner, inkl. pressar samt kombinerade stans- och
klippmaskiner, för bearbetning av platta produkter av metall,
numeriskt styrda

84626310 Servopressar för kallbearbetning av metall, numeriskt styrda 84624190 Stansmaskiner, inkl. pressar samt kombinerade stans- och
klippmaskiner, för bearbetning av metall, numeriskt styrda
(exkl. för bearbetning av platta produkter)
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84626310 Servopressar för kallbearbetning av metall, numeriskt styrda 84629920 Pressar för bearbetning av metall, numeriskt styrda (exkl.
hydrauliska, smidesmaskiner, maskiner för bockning,
falsning eller riktning; klippmaskiner, stansmaskiner)

84626390 Servopressar för kallbearbetning av metall (exkl. numeriskt
styrda)

84621090 Smidesmaskiner, inkl. pressar (exkl. numeriskt styrda)

84626390 Servopressar för kallbearbetning av metall (exkl. numeriskt
styrda)

84622910 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för
bearbetning av platta produkter av metall (exkl. numeriskt
styrda)

84626390 Servopressar för kallbearbetning av metall (exkl. numeriskt
styrda)

84622998 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar,
icke-numeriskt styrda, icke-hydrauliska, för bearbetning av
metall (exkl. sådana som används vid tillverkning av
halvledarkomponenter och maskiner för bearbetning av
platta produkter)

84626390 Servopressar för kallbearbetning av metall (exkl. numeriskt
styrda)

84623910 Klippmaskiner, inkl. pressar, för bearbetning av platta
produkter av metall (exkl. numeriskt styrda samt
kombinerade stans- och klippmaskiner)

84626390 Servopressar för kallbearbetning av metall (exkl. numeriskt
styrda)

84623999 Klippmaskiner, inkl. pressar, för bearbetning av metall (exkl.
hydrauliska, numeriskt styrda, för bearbetning av platta
produkter samt kombinerade stans- och klippmaskiner)

84626390 Servopressar för kallbearbetning av metall (exkl. numeriskt
styrda)

84624910 Stansmaskiner, inkl. pressar samt kombinerade stans- och
klippmaskiner, för bearbetning av platta produkter av metall
(exkl. numeriskt styrda)

84626390 Servopressar för kallbearbetning av metall (exkl. numeriskt
styrda)

84624990 Stansmaskiner, inkl. pressar samt kombinerade stans- och
klippmaskiner, för bearbetning av metall (exkl. för
bearbetning av platta produkter samt numeriskt styrda)

84626390 Servopressar för kallbearbetning av metall (exkl. numeriskt
styrda)

84629980 Pressar, för bearbetning av metall (exkl. hydrauliska, 
numeriskt styrda, smidesmaskiner, maskiner för bockning,
falsning eller riktning; klippmaskiner, stansmaskiner)

84626910 Pressar för kallbearbetning av metall, numeriskt styrda (exkl.
hydrauliska, mekaniska och servopressar)

84621010 Smidesmaskiner, inkl. pressar, numeriskt styrda

84626910 Pressar för kallbearbetning av metall, numeriskt styrda (exkl.
hydrauliska, mekaniska och servopressar)

84622110 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för
bearbetning av platta produkter av metall, numeriskt styrda

84626910 Pressar för kallbearbetning av metall, numeriskt styrda (exkl.
hydrauliska, mekaniska och servopressar)

84622180 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för
bearbetning av metall, numeriskt styrda, (exkl. sådana som
används vid tillverkning av halvledarkomponenter och
maskiner för bearbetning av platta produkter)

84626910 Pressar för kallbearbetning av metall, numeriskt styrda (exkl.
hydrauliska, mekaniska och servopressar)

84623100 Klippmaskiner, inkl. pressar, för bearbetning av metall,
numeriskt styrda (exkl. kombinerade stans- och
klippmaskiner)

84626910 Pressar för kallbearbetning av metall, numeriskt styrda (exkl.
hydrauliska, mekaniska och servopressar)

84624110 Stansmaskiner, inkl. pressar samt kombinerade stans- och
klippmaskiner, för bearbetning av platta produkter av metall,
numeriskt styrda

84626910 Pressar för kallbearbetning av metall, numeriskt styrda (exkl.
hydrauliska, mekaniska och servopressar)

84624190 Stansmaskiner, inkl. pressar samt kombinerade stans- och
klippmaskiner, för bearbetning av metall, numeriskt styrda
(exkl. för bearbetning av platta produkter)

84626910 Pressar för kallbearbetning av metall, numeriskt styrda (exkl.
hydrauliska, mekaniska och servopressar)

84629920 Pressar för bearbetning av metall, numeriskt styrda (exkl.
hydrauliska, smidesmaskiner, maskiner för bockning,
falsning eller riktning; klippmaskiner, stansmaskiner)

84626990 Pressar för kallbearbetning av metall (exkl. hydrauliska,
mekaniska och servopressar samt numeriskt styrda)

84621090 Smidesmaskiner, inkl. pressar (exkl. numeriskt styrda)

84626990 Pressar för kallbearbetning av metall (exkl. hydrauliska,
mekaniska och servopressar samt numeriskt styrda)

84622910 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för
bearbetning av platta produkter av metall (exkl. numeriskt
styrda)

84626990 Pressar för kallbearbetning av metall (exkl. hydrauliska,
mekaniska och servopressar samt numeriskt styrda)

84622998 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar,
icke-numeriskt styrda, icke-hydrauliska, för bearbetning av
metall (exkl. sådana som används vid tillverkning av
halvledarkomponenter och maskiner för bearbetning av
platta produkter)

84626990 Pressar för kallbearbetning av metall (exkl. hydrauliska,
mekaniska och servopressar samt numeriskt styrda)

84623910 Klippmaskiner, inkl. pressar, för bearbetning av platta
produkter av metall (exkl. numeriskt styrda samt
kombinerade stans- och klippmaskiner)

84626990 Pressar för kallbearbetning av metall (exkl. hydrauliska,
mekaniska och servopressar samt numeriskt styrda)

84623999 Klippmaskiner, inkl. pressar, för bearbetning av metall (exkl.
hydrauliska, numeriskt styrda, för bearbetning av platta
produkter samt kombinerade stans- och klippmaskiner)

84626990 Pressar för kallbearbetning av metall (exkl. hydrauliska,
mekaniska och servopressar samt numeriskt styrda)

84624910 Stansmaskiner, inkl. pressar samt kombinerade stans- och
klippmaskiner, för bearbetning av platta produkter av metall
(exkl. numeriskt styrda)
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84626990 Pressar för kallbearbetning av metall (exkl. hydrauliska,
mekaniska och servopressar samt numeriskt styrda)

84624990 Stansmaskiner, inkl. pressar samt kombinerade stans- och
klippmaskiner, för bearbetning av metall (exkl. för
bearbetning av platta produkter samt numeriskt styrda)

84626990 Pressar för kallbearbetning av metall (exkl. hydrauliska,
mekaniska och servopressar samt numeriskt styrda)

84629980 Pressar, för bearbetning av metall (exkl. hydrauliska, 
numeriskt styrda, smidesmaskiner, maskiner för bockning,
falsning eller riktning; klippmaskiner, stansmaskiner)

84629010 Verktygsmaskiner inkl. pressar, för bearbetning av metall
genom smide (exkl. i valsverk); verktygsmaskiner inkl.
pressar, slittningslinjer och längdskärningslinjer för
bearbetning av metall genom bockning, falsning, riktning,
klippning eller stansning (exkl. dragbänkar); pressar för
bearbetning av metall eller metallkarbider, numeriskt styrda
(exkl. maskiner enligt 8456 till 8462 69)

84621010 Smidesmaskiner, inkl. pressar, numeriskt styrda

84629010 Verktygsmaskiner inkl. pressar, för bearbetning av metall
genom smide (exkl. i valsverk); verktygsmaskiner inkl.
pressar, slittningslinjer och längdskärningslinjer för
bearbetning av metall genom bockning, falsning, riktning,
klippning eller stansning (exkl. dragbänkar); pressar för
bearbetning av metall eller metallkarbider, numeriskt styrda
(exkl. maskiner enligt 8456 till 8462 69)

84622110 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för
bearbetning av platta produkter av metall, numeriskt styrda

84629010 Verktygsmaskiner inkl. pressar, för bearbetning av metall
genom smide (exkl. i valsverk); verktygsmaskiner inkl.
pressar, slittningslinjer och längdskärningslinjer för
bearbetning av metall genom bockning, falsning, riktning,
klippning eller stansning (exkl. dragbänkar); pressar för
bearbetning av metall eller metallkarbider, numeriskt styrda
(exkl. maskiner enligt 8456 till 8462 69)

84622180 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för
bearbetning av metall, numeriskt styrda, (exkl. sådana som
används vid tillverkning av halvledarkomponenter och
maskiner för bearbetning av platta produkter)

84629010 Verktygsmaskiner inkl. pressar, för bearbetning av metall
genom smide (exkl. i valsverk); verktygsmaskiner inkl.
pressar, slittningslinjer och längdskärningslinjer för
bearbetning av metall genom bockning, falsning, riktning,
klippning eller stansning (exkl. dragbänkar); pressar för
bearbetning av metall eller metallkarbider, numeriskt styrda
(exkl. maskiner enligt 8456 till 8462 69)

84623100 Klippmaskiner, inkl. pressar, för bearbetning av metall,
numeriskt styrda (exkl. kombinerade stans- och
klippmaskiner)

84629010 Verktygsmaskiner inkl. pressar, för bearbetning av metall
genom smide (exkl. i valsverk); verktygsmaskiner inkl.
pressar, slittningslinjer och längdskärningslinjer för
bearbetning av metall genom bockning, falsning, riktning,
klippning eller stansning (exkl. dragbänkar); pressar för
bearbetning av metall eller metallkarbider, numeriskt styrda
(exkl. maskiner enligt 8456 till 8462 69)

84624110 Stansmaskiner, inkl. pressar samt kombinerade stans- och
klippmaskiner, för bearbetning av platta produkter av metall,
numeriskt styrda

84629010 Verktygsmaskiner inkl. pressar, för bearbetning av metall
genom smide (exkl. i valsverk); verktygsmaskiner inkl.
pressar, slittningslinjer och längdskärningslinjer för
bearbetning av metall genom bockning, falsning, riktning,
klippning eller stansning (exkl. dragbänkar); pressar för
bearbetning av metall eller metallkarbider, numeriskt styrda
(exkl. maskiner enligt 8456 till 8462 69)

84624190 Stansmaskiner, inkl. pressar samt kombinerade stans- och
klippmaskiner, för bearbetning av metall, numeriskt styrda
(exkl. för bearbetning av platta produkter)

84629010 Verktygsmaskiner inkl. pressar, för bearbetning av metall
genom smide (exkl. i valsverk); verktygsmaskiner inkl.
pressar, slittningslinjer och längdskärningslinjer för
bearbetning av metall genom bockning, falsning, riktning,
klippning eller stansning (exkl. dragbänkar); pressar för
bearbetning av metall eller metallkarbider, numeriskt styrda
(exkl. maskiner enligt 8456 till 8462 69)

84629120 Pressar, hydrauliska, för bearbetning av metall, numeriskt
styrda (exkl. smidesmaskiner, maskiner för bockning,
falsning eller riktning; klippmaskiner, stansmaskiner)

84629010 Verktygsmaskiner inkl. pressar, för bearbetning av metall
genom smide (exkl. i valsverk); verktygsmaskiner inkl.
pressar, slittningslinjer och längdskärningslinjer för
bearbetning av metall genom bockning, falsning, riktning,
klippning eller stansning (exkl. dragbänkar); pressar för
bearbetning av metall eller metallkarbider, numeriskt styrda
(exkl. maskiner enligt 8456 till 8462 69)

84629920 Pressar för bearbetning av metall, numeriskt styrda (exkl.
hydrauliska, smidesmaskiner, maskiner för bockning,
falsning eller riktning; klippmaskiner, stansmaskiner)

84629090 Verktygsmaskiner inkl. pressar, för bearbetning av metall
genom smide (exkl. i valsverk); verktygsmaskiner inkl.
pressar, slittningslinjer och längdskärningslinjer för
bearbetning av metall genom bockning, falsning, riktning,
klippning eller stansning (exkl. dragbänkar); pressar för
bearbetning av metall eller metallkarbider (exkl. maskiner
enligt 8456 till 8462 69 samt numeriskt styrda)

84621090 Smidesmaskiner, inkl. pressar (exkl. numeriskt styrda)

84629090 Verktygsmaskiner inkl. pressar, för bearbetning av metall
genom smide (exkl. i valsverk); verktygsmaskiner inkl.
pressar, slittningslinjer och längdskärningslinjer för
bearbetning av metall genom bockning, falsning, riktning,
klippning eller stansning (exkl. dragbänkar); pressar för
bearbetning av metall eller metallkarbider (exkl. maskiner
enligt 8456 till 8462 69 samt numeriskt styrda)

84622910 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för
bearbetning av platta produkter av metall (exkl. numeriskt
styrda)
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84629090 Verktygsmaskiner inkl. pressar, för bearbetning av metall
genom smide (exkl. i valsverk); verktygsmaskiner inkl.
pressar, slittningslinjer och längdskärningslinjer för
bearbetning av metall genom bockning, falsning, riktning,
klippning eller stansning (exkl. dragbänkar); pressar för
bearbetning av metall eller metallkarbider (exkl. maskiner
enligt 8456 till 8462 69 samt numeriskt styrda)

84622991 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar, för
bearbetning av metall, hydrauliska (exkl. för bearbetning av
platta produkter samt numeriskt styrda)

84629090 Verktygsmaskiner inkl. pressar, för bearbetning av metall
genom smide (exkl. i valsverk); verktygsmaskiner inkl.
pressar, slittningslinjer och längdskärningslinjer för
bearbetning av metall genom bockning, falsning, riktning,
klippning eller stansning (exkl. dragbänkar); pressar för
bearbetning av metall eller metallkarbider (exkl. maskiner
enligt 8456 till 8462 69 samt numeriskt styrda)

84622998 Maskiner för bockning, falsning eller riktning, inkl. pressar,
icke-numeriskt styrda, icke-hydrauliska, för bearbetning av
metall (exkl. sådana som används vid tillverkning av
halvledarkomponenter och maskiner för bearbetning av
platta produkter)

84629090 Verktygsmaskiner inkl. pressar, för bearbetning av metall
genom smide (exkl. i valsverk); verktygsmaskiner inkl.
pressar, slittningslinjer och längdskärningslinjer för
bearbetning av metall genom bockning, falsning, riktning,
klippning eller stansning (exkl. dragbänkar); pressar för
bearbetning av metall eller metallkarbider (exkl. maskiner
enligt 8456 till 8462 69 samt numeriskt styrda)

84623910 Klippmaskiner, inkl. pressar, för bearbetning av platta
produkter av metall (exkl. numeriskt styrda samt
kombinerade stans- och klippmaskiner)

84629090 Verktygsmaskiner inkl. pressar, för bearbetning av metall
genom smide (exkl. i valsverk); verktygsmaskiner inkl.
pressar, slittningslinjer och längdskärningslinjer för
bearbetning av metall genom bockning, falsning, riktning,
klippning eller stansning (exkl. dragbänkar); pressar för
bearbetning av metall eller metallkarbider (exkl. maskiner
enligt 8456 till 8462 69 samt numeriskt styrda)

84623991 Klippmaskiner, inkl. pressar, för bearbetning av metall,
hydrauliska (exkl. numeriskt styrda, för bearbetning av platta
produkter samt kombinerade stans- och klippmaskiner)

84629090 Verktygsmaskiner inkl. pressar, för bearbetning av metall
genom smide (exkl. i valsverk); verktygsmaskiner inkl.
pressar, slittningslinjer och längdskärningslinjer för
bearbetning av metall genom bockning, falsning, riktning,
klippning eller stansning (exkl. dragbänkar); pressar för
bearbetning av metall eller metallkarbider (exkl. maskiner
enligt 8456 till 8462 69 samt numeriskt styrda)

84623999 Klippmaskiner, inkl. pressar, för bearbetning av metall (exkl.
hydrauliska, numeriskt styrda, för bearbetning av platta
produkter samt kombinerade stans- och klippmaskiner)

84629090 Verktygsmaskiner inkl. pressar, för bearbetning av metall
genom smide (exkl. i valsverk); verktygsmaskiner inkl.
pressar, slittningslinjer och längdskärningslinjer för
bearbetning av metall genom bockning, falsning, riktning,
klippning eller stansning (exkl. dragbänkar); pressar för
bearbetning av metall eller metallkarbider (exkl. maskiner
enligt 8456 till 8462 69 samt numeriskt styrda)

84624910 Stansmaskiner, inkl. pressar samt kombinerade stans- och
klippmaskiner, för bearbetning av platta produkter av metall
(exkl. numeriskt styrda)

84629090 Verktygsmaskiner inkl. pressar, för bearbetning av metall
genom smide (exkl. i valsverk); verktygsmaskiner inkl.
pressar, slittningslinjer och längdskärningslinjer för
bearbetning av metall genom bockning, falsning, riktning,
klippning eller stansning (exkl. dragbänkar); pressar för
bearbetning av metall eller metallkarbider (exkl. maskiner
enligt 8456 till 8462 69 samt numeriskt styrda)

84624990 Stansmaskiner, inkl. pressar samt kombinerade stans- och
klippmaskiner, för bearbetning av metall (exkl. för
bearbetning av platta produkter samt numeriskt styrda)

84629090 Verktygsmaskiner inkl. pressar, för bearbetning av metall
genom smide (exkl. i valsverk); verktygsmaskiner inkl.
pressar, slittningslinjer och längdskärningslinjer för
bearbetning av metall genom bockning, falsning, riktning,
klippning eller stansning (exkl. dragbänkar); pressar för
bearbetning av metall eller metallkarbider (exkl. maskiner
enligt 8456 till 8462 69 samt numeriskt styrda)

84629180 Pressar, hydrauliska, för bearbetning av metall, (exkl.
numeriskt styrda, smidesmaskiner, maskiner för bockning,
falsning eller riktning; klippmaskiner, stansmaskiner)

84629090 Verktygsmaskiner inkl. pressar, för bearbetning av metall
genom smide (exkl. i valsverk); verktygsmaskiner inkl.
pressar, slittningslinjer och längdskärningslinjer för
bearbetning av metall genom bockning, falsning, riktning,
klippning eller stansning (exkl. dragbänkar); pressar för
bearbetning av metall eller metallkarbider (exkl. maskiner
enligt 8456 till 8462 69 samt numeriskt styrda)

84629980 Pressar, för bearbetning av metall (exkl. hydrauliska, 
numeriskt styrda, smidesmaskiner, maskiner för bockning,
falsning eller riktning; klippmaskiner, stansmaskiner)

84639000a Verktygsmaskiner för icke avverkande bearbetning av metall
eller kermet (exkl. nitmaskiner, smidesmaskiner, maskiner
för bockning, falsning eller riktning och klippmaskiner,
pressar, stansmaskiner, kombinerade stans- och
klippmaskiner, dragbänkar, gängrullmaskiner,
trådbearbetningsmaskiner, handverktyg samt maskiner för
additiv tillverkning)

84639000a Verktygsmaskiner för icke-avverkande bearbetning av metall
eller annan kermet (exkl. nitmaskiner, smidesmaskiner,
maskiner för bockning, falsning eller riktning och
klippmaskiner, pressar, stansmaskiner, kombinerade stans-
och klippmaskiner samt dragbänkar, gängrullmaskiner,
trådbearbetningsmaskiner samt handverktyg)

84639000b Nitmaskiner 84639000b Nitmaskiner

84659900 Verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben,
hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material (exkl.
handverktyg, maskiner enligt nr 8465 10 och 8465 20 samt
sågmaskiner, maskiner för hyvling, fräsning eller gradning
genom utskärning, slip-, puts- eller polermaskiner,
bockningsmaskiner och sammansättningsmaskiner,
borrmaskiner och tapphålsmaskiner, maskiner för klyvning,
knivskärning eller fanersvarvning samt maskiner för additiv
tillverkning)

84659900 Verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben,
hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material (exkl.
handverktyg, maskiner enligt nr 8465 10 och 8465 20 samt
sågmaskiner, maskiner för hyvling, fräsning eller gradning
genom utskärning, slip-, puts- eller polermaskiner,
bockningsmaskiner och sammansättningsmaskiner,
borrmaskiner och tapphålsmaskiner, maskiner för klyvning,
knivskärning eller fanersvarvning)

84669400 Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för bearbetning av
metall enligt nr 8462 eller 8463

84669400 Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för bearbetning av
metall, i.a.n.
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84748090 Maskiner och apparater för agglomerering, formning eller
gjutning av fasta mineraliska bränslen, icke-hårdnad betong,
gips eller andra mineraliska produkter i pulver- eller
pastaform samt maskiner för tillverkning av gjutformar av
sand (exkl. för keramiska massor, för formning eller
pressning av glas samt maskiner för additiv tillverkning)

84748090 Maskiner och apparater för agglomerering, formning eller
gjutning av fasta mineraliska bränslen, icke-hårdnad betong,
gips eller andra mineraliska produkter i pulver- eller
pastaform samt maskiner för tillverkning av gjutformar av
sand (exkl. för keramiska massor och för formning eller
pressning av glas)

84749090 Delar till maskiner och apparater för bearbetning av
mineraliska ämnen enligt nr 8474, i.a.n. (exkl. av gjutet järn
eller gjutet stål)

84749090 Delar till maskiner och apparater för bearbetning av
mineraliska ämnen enligt nr 8474, i.a.n. (exkl. av gjutet järn
eller gjutet stål)

84752900 Maskiner för tillverkning av glas eller bearbetning av glas i
varmt tillstånd (exkl. maskiner för tillverkning av optiska fibrer
och förstadier till sådana samt maskiner för additiv
tillverkning)

84752900 Maskiner för tillverkning av glas eller bearbetning av glas i
varmt tillstånd (exkl. maskiner för tillverkning av optiska fibrer
och förstadier till sådana)

84759090 Delar till maskiner för sammansättning av elektriska eller
elektroniska lampor, rör eller blixtlampor i glashöljen samt
maskiner för tillverkning av glas eller bearbetning av glas i
varmt tillstånd, i.a.n.

84759090 Delar till maskiner för sammansättning av elektriska eller
elektroniska lampor, rör eller blixtlampor i glashöljen samt
maskiner för tillverkning av glas eller bearbetning av glas i
varmt tillstånd (exkl. delar till maskiner för tillverkning av
optiska fibrer och förstadier till sådana)

84778099 Maskiner och apparater för bearbetning av gummi eller plast
eller för tillverkning av varor av dessa material, i.a.n.

84778099 Maskiner och apparater för bearbetning av gummi eller plast
eller för tillverkning av varor av dessa material, i.a.n.

84779010 Delar till maskiner och apparater för bearbetning av gummi
eller plast eller för tillverkning av varor av dessa material
enligt nr 8477 10 90 till 8477 80 99 i.a.n., av gjutjärn eller
gjutet stål (exkl. delar till kapslingsutrustning för montering av
halvledarkomponenter)

84779010 Delar till maskiner och apparater för bearbetning av gummi
eller plast eller för tillverkning av varor av dessa material
enligt nr 8477.10.90 till 8477.80.99 i.a.n., av gjutjärn eller
gjutet stål (exkl. delar till kapslingsutrustning för montering av
halvledarkomponenter)

84779080 Delar till maskiner och apparater för formning av gummi eller
plast eller för tillverkning av varor av dessa material enligt nr
8477 10 90 till 8477 80 99, i.a.n. (exkl. delar till
inkapslingsutrustning för inkapsling genom formning, för
montering av halvledarkomponenter, och av gjutet järn eller
gjutet stål)

84779080 Delar till maskiner och apparater för formning av gummi eller
plast eller för tillverkning av varor av dessa material enligt nr
8477.10.90 till 8477.80.99, i.a.n. (exkl. delar till
inkapslingsutrustning för inkapsling genom formning, för
montering av halvledarkomponenter, och av gjutet järn eller
gjutet stål)

84792000 Maskiner och apparater för utvinning eller beredning av
animaliska, icke-flyktiga vegetabiliska eller mikrobiella fetter
eller oljor (exkl. centrifuger samt apparater för filtrering eller
uppvärmning)

84388099 Maskiner och apparater för industriell beredning eller
tillverkning av matvaror, i.a.n.

84792000 Maskiner och apparater för utvinning eller beredning av
animaliska, icke-flyktiga vegetabiliska eller mikrobiella fetter
eller oljor (exkl. centrifuger samt apparater för filtrering eller
uppvärmning)

84792000 Maskiner och apparater för utvinning eller beredning av
animaliska eller vegetabiliska fetter och feta oljor (exkl.
centrifuger samt apparater för filtrering eller uppvärmning)

84798100 Maskiner och mekaniska apparater för metallbearbetning,
inkl. maskiner för lindning av elektrisk tråd till spolar, i.a.n.
(exkl. industrirobotar, ugnar, apparater för torkning,
sprutpistoler o.d., verktygsmaskiner, verktygsmaskiner samt
maskiner för tillverkning av tågvirke och linor)

84798100 Maskiner och mekaniska apparater för metallbearbetning,
inkl. maskiner för lindning av elektrisk tråd till spolar, i.a.n.
(exkl. industrirobotar, ugnar, apparater för torkning,
sprutpistoler o.d., verktygsmaskiner, verktygsmaskiner samt
maskiner för tillverkning av tågvirke och linor)

84798300 Kalla isostatiska pressar 84798100 Maskiner och mekaniska apparater för metallbearbetning,
inkl. maskiner för lindning av elektrisk tråd till spolar, i.a.n.
(exkl. industrirobotar, ugnar, apparater för torkning,
sprutpistoler o.d., verktygsmaskiner, verktygsmaskiner samt
maskiner för tillverkning av tågvirke och linor)

84798300 Kalla isostatiska pressar 84798997 Maskiner och mekaniska apparater, i.a.n.

84798997 Maskiner och mekaniska apparater, i.a.n. 84798997 Maskiner och mekaniska apparater, i.a.n.

84799020 Delar till maskiner och mekaniska apparater med särskilda
funktioner, av gjutjärn eller gjutet stål, i.a.n.

84799020 Delar till maskiner och mekaniska apparater med särskilda
funktioner, av gjutjärn eller gjutet stål, i.a.n.

84799070 Delar till maskiner och mekaniska apparater med särskilda
funktioner, i.a.n. (exkl. av gjutjärn eller gjutet stål)

84799070 Delar till maskiner och mekaniska apparater med särskilda
funktioner, i.a.n. (exkl. av gjutjärn eller gjutet stål)

84851000 Maskiner för additiv tillverkning genom påläggning av metall 84639000a Verktygsmaskiner för icke-avverkande bearbetning av metall
eller annan kermet (exkl. nitmaskiner, smidesmaskiner,
maskiner för bockning, falsning eller riktning och
klippmaskiner, pressar, stansmaskiner, kombinerade stans-
och klippmaskiner samt dragbänkar, gängrullmaskiner,
trådbearbetningsmaskiner samt handverktyg)

84852000 Maskiner för additiv tillverkning av plast eller
gummibeläggning

84778099 Maskiner och apparater för bearbetning av gummi eller plast
eller för tillverkning av varor av dessa material, i.a.n.

84853010 Maskiner för additiv tillverkning genom påläggning av gips,
cement eller keramik

84748090 Maskiner och apparater för agglomerering, formning eller
gjutning av fasta mineraliska bränslen, icke-hårdnad betong,
gips eller andra mineraliska produkter i pulver- eller
pastaform samt maskiner för tillverkning av gjutformar av
sand (exkl. för keramiska massor och för formning eller
pressning av glas)

84853090 Maskiner för additiv tillverkning genom påläggning av glas 84752900 Maskiner för tillverkning av glas eller bearbetning av glas i
varmt tillstånd (exkl. maskiner för tillverkning av optiska fibrer
och förstadier till sådana)

84853090 Maskiner för additiv tillverkning genom påläggning av glas 84798997 Maskiner och mekaniska apparater, i.a.n.
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84858000 Maskiner för additiv tillverkning (exkl. för påläggning av
metall, plast, gummi, gips, cement, keramik eller glas)

84418000 Maskiner och apparater för bearbetning av pappersmassa,
papper eller papp, i.a.n.

84858000 Maskiner för additiv tillverkning (exkl. för påläggning av
metall, plast, gummi, gips, cement, keramik eller glas)

84659900 Verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben,
hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material (exkl.
handverktyg, maskiner enligt nr 8465 10 och 8465 20 samt
sågmaskiner, maskiner för hyvling, fräsning eller gradning
genom utskärning, slip-, puts- eller polermaskiner,
bockningsmaskiner och sammansättningsmaskiner,
borrmaskiner och tapphålsmaskiner, maskiner för klyvning,
knivskärning eller fanersvarvning)

84858000 Maskiner för additiv tillverkning (exkl. för påläggning av
metall, plast, gummi, gips, cement, keramik eller glas)

84798997 Maskiner och mekaniska apparater, i.a.n.

84859010 Delar till maskiner för additiv tillverkning genom påläggning
av gips, cement eller keramik

84749090 Delar till maskiner och apparater för bearbetning av
mineraliska ämnen enligt nr 8474, i.a.n. (exkl. av gjutet järn
eller gjutet stål)

84859090 Delar till maskiner för additiv tillverkning (exkl. maskiner enligt
undernr 8485 30 10)

84669400 Delar och tillbehör till verktygsmaskiner för bearbetning av
metall, i.a.n.

84859090 Delar till maskiner för additiv tillverkning (exkl. maskiner enligt
undernr 8485 30 10)

84759090 Delar till maskiner för sammansättning av elektriska eller
elektroniska lampor, rör eller blixtlampor i glashöljen samt
maskiner för tillverkning av glas eller bearbetning av glas i
varmt tillstånd (exkl. delar till maskiner för tillverkning av
optiska fibrer och förstadier till sådana)

84859090 Delar till maskiner för additiv tillverkning (exkl. maskiner enligt
undernr 8485 30 10)

84779010 Delar till maskiner och apparater för bearbetning av gummi
eller plast eller för tillverkning av varor av dessa material
enligt nr 8477.10.90 till 8477.80.99 i.a.n., av gjutjärn eller
gjutet stål (exkl. delar till kapslingsutrustning för montering av
halvledarkomponenter)

84859090 Delar till maskiner för additiv tillverkning (exkl. maskiner enligt
undernr 8485 30 10)

84779080 Delar till maskiner och apparater för formning av gummi eller
plast eller för tillverkning av varor av dessa material enligt nr
8477.10.90 till 8477.80.99, i.a.n. (exkl. delar till
inkapslingsutrustning för inkapsling genom formning, för
montering av halvledarkomponenter, och av gjutet järn eller
gjutet stål)

84859090 Delar till maskiner för additiv tillverkning (exkl. maskiner enligt
undernr 8485 30 10)

84799020 Delar till maskiner och mekaniska apparater med särskilda
funktioner, av gjutjärn eller gjutet stål, i.a.n.

84859090 Delar till maskiner för additiv tillverkning (exkl. maskiner enligt
undernr 8485 30 10)

84799070 Delar till maskiner och mekaniska apparater med särskilda
funktioner, i.a.n. (exkl. av gjutjärn eller gjutet stål)

85013100 Likströmsmotorer med en uteffekt av > 37.5 W men <= 750
W samt likströmsgeneratorer med en uteffekt av <= 750 W
(exkl. fotoelektromotoriska generatorer)

85013100 Likströmsmotorer med en uteffekt av > 37.5 W men <= 750
W samt likströmsgeneratorer med en uteffekt av <= 750 W

85013200 Likströmsmotorer och likströmsgeneratorer, med en uteffekt
av > 750 W men <= 75 kW (exkl. fotoelektromotoriska
generatorer)

85013200 Likströmsmotorer och likströmsgeneratorer, med en uteffekt
av > 750 W men <= 75 kW

85013300 Likströmsmotorer och likströmsgeneratorer med en
uteffekt > 75 kW men <= 375 kW (exkl. fotoelektromotoriska
generatorer)

85013300 Likströmsmotorer och likströmsgeneratorer med en uteffekt
av > 75 kW men <= 375 kW

85013400 Likströmsmotorer och likströmsgeneratorer, med en uteffekt
av > 375 kW (exkl. fotoelektromotoriska generatorer)

85013400 Likströmsmotorer och likströmsgeneratorer, med en uteffekt
av > 375 kW

85016120 Växelströmsgeneratorer, med en uteffekt av <= 7,5 kVA
(exkl. fotoelektromotoriska generatorer)

85016120 Växelströmsgeneratorer, med en uteffekt av <= 7,5 kVA

85016180 Växelströmsgeneratorer, med en uteffekt av > 7,5 kVA men
<= 75 kVA (exkl. fotoelektromotoriska generatorer)

85016180 Växelströmsgeneratorer, med en uteffekt av > 7,5 kVA men
<= 75 kVA

85016200 Växelströmsgeneratorer, med en uteffekt av > 75 kVA men
<= 375 kVA (exkl. fotoelektromotoriska generatorer)

85016200 Växelströmsgeneratorer, med en uteffekt av > 75 kVA men
<= 375 kVA

85016300 Växelströmsgeneratorer, med en uteffekt av > 375 kW men
<= 750 kVA (exkl. fotoelektromotoriska generatorer)

85016300 Växelströmsgeneratorer, med en uteffekt av > 375 kW men
<= 750 kVA

85016400 Växelströmsgeneratorer, med en uteffekt av > 750 kVA (exkl.
fotoelektromotoriska generatorer)

85016400 Växelströmsgeneratorer, med en uteffekt av > 750 kVA

85017100 Fotoelektromotoriska likströmsgeneratorer med en uteffekt
av <= 50 W

85013100 Likströmsmotorer med en uteffekt av > 37.5 W men <= 750
W samt likströmsgeneratorer med en uteffekt av <= 750 W

85017200 Fotoelektromotoriska likströmsgeneratorer med en uteffekt
av > 50 W

85013100 Likströmsmotorer med en uteffekt av > 37.5 W men <= 750
W samt likströmsgeneratorer med en uteffekt av <= 750 W

85017200 Fotoelektromotoriska likströmsgeneratorer med en uteffekt
av > 50 W

85013200 Likströmsmotorer och likströmsgeneratorer, med en uteffekt
av > 750 W men <= 75 kW

85017200 Fotoelektromotoriska likströmsgeneratorer med en uteffekt
av > 50 W

85013300 Likströmsmotorer och likströmsgeneratorer med en uteffekt
av > 75 kW men <= 375 kW
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85017200 Fotoelektromotoriska likströmsgeneratorer med en uteffekt
av > 50 W

85013400 Likströmsmotorer och likströmsgeneratorer, med en uteffekt
av > 375 kW

85018000 Fotoelektromotoriska växelströmsgeneratorer 85016120 Växelströmsgeneratorer, med en uteffekt av <= 7,5 kVA

85018000 Fotoelektromotoriska växelströmsgeneratorer 85016180 Växelströmsgeneratorer, med en uteffekt av > 7,5 kVA men
<= 75 kVA

85018000 Fotoelektromotoriska växelströmsgeneratorer 85016200 Växelströmsgeneratorer, med en uteffekt av > 75 kVA men
<= 375 kVA

85018000 Fotoelektromotoriska växelströmsgeneratorer 85016300 Växelströmsgeneratorer, med en uteffekt av > 375 kW men
<= 750 kVA

85018000 Fotoelektromotoriska växelströmsgeneratorer 85016400 Växelströmsgeneratorer, med en uteffekt av > 750 kVA

85078000 Elektriska ackumulatorer (exkl. begagnade samt bly-,
nickel-kadmium-, nickelmetallhydrid- och
litiumjonackumulatorer)

85074000 Nickel-järnackumulatorer (exkl. begagnade)

85078000 Elektriska ackumulatorer (exkl. begagnade samt bly-,
nickel-kadmium-, nickelmetallhydrid- och
litiumjonackumulatorer)

85078000 Elektriska ackumulatorer (exkl. begagnade samt bly-,
nickel-kadmium-, nickel-järn-, nickelmetallhydrid- och
litiumjonackumulatorer)

85141100 Varma isostatiska pressar 85141080 Motståndsvärmeugnar, för industri- eller laboratoriebruk
(exkl. för tillverkning av halvledarkomponenter på
halvledarplattor "wafers", torrugnar, bakugnar och ugnar för
bakning av kex)

85141910 Bakugnar och ugnar för bakning av kex, elektriska, med
motståndsuppvärmning, för industri- eller laboratoriebruk

85141010 Bakugnar och ugnar för bakning av kex, elektriska, med
motståndsuppvärmning, för industri- eller laboratoriebruk

85141980 Motståndsvärmeugnar, för industri- eller laboratoriebruk
(exkl. varma isostatiska pressar, bakugnar och ugnar för
bakning av kex, för tillverkning av halvledarkomponenter på
halvledarplattor "wafers")

85141080 Motståndsvärmeugnar, för industri- eller laboratoriebruk
(exkl. för tillverkning av halvledarkomponenter på
halvledarplattor "wafers", torrugnar, bakugnar och ugnar för
bakning av kex)

85143110 Elektronstråleugnar, av ett slag som uteslutande eller
huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar eller
tryckta kretskort

85143020 Ugnar av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen
används för tillverkning av tryckta kretsar eller tryckta
kretskort

85143190 Elektronstråleugnar (exkl. av ett slag som uteslutande eller
huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar eller
tryckta kretskort)

85143080 Elektriska ugnar för industri- eller laboratoriebruk (exkl.
motståndsvärmeugnar, induktionsugnar, dielektriska ugnar
samt som uteslutande eller huvudsakligen används för
tillverkning av tryckta kretsar eller tryckta kretskort)

85143210 Plasma- och vakuumbågsugnar, av ett slag som uteslutande
eller huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar
eller tryckta kretskort

85143020 Ugnar av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen
används för tillverkning av tryckta kretsar eller tryckta
kretskort

85143290 Plasma- och vakuumbågsugnar (exkl. av ett slag som
uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning av
tryckta kretsar eller tryckta kretskort)

85143080 Elektriska ugnar för industri- eller laboratoriebruk (exkl.
motståndsvärmeugnar, induktionsugnar, dielektriska ugnar
samt som uteslutande eller huvudsakligen används för
tillverkning av tryckta kretsar eller tryckta kretskort)

85143910 Elektriska ugnar för industri- eller laboratoriebruk, av ett slag
som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning
av tryckta kretsar eller tryckta kretskort (exkl.
motståndsvärmeugnar, induktions-, dielektriska,
elektronstråle-, plasma-, vakuumbågs- och torkugnar)

85143020 Ugnar av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen
används för tillverkning av tryckta kretsar eller tryckta
kretskort

85143990 Elektriska ugnar för industri- eller laboratoriebruk (exkl.
motståndsvärmeugnar, induktions-, dielektriska,
elektronstråle-, plasma-, vakuumbågs- och torkugnar samt
av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för
tillverkning av tryckta kretsar eller tryckta kretskort)

85143080 Elektriska ugnar för industri- eller laboratoriebruk (exkl.
motståndsvärmeugnar, induktionsugnar, dielektriska ugnar
samt som uteslutande eller huvudsakligen används för
tillverkning av tryckta kretsar eller tryckta kretskort)

85171300 Smarttelefoner för trådlösa nät 85171200 Telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät,
mobiltelefoner

85171400 Telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät (exkl.
apparater för trådtelefoni med trådlösa telefonlurar samt
smarttelefoner)

85171200 Telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät,
mobiltelefoner

85177100 Antenner och antennreflektorer av alla slag, för
telefonapparater, inkl. smarttelefoner och andra telefoner för
cellulära nät eller för andra trådlösa nät för sändning eller
mottagning av röst, bilder eller annan data samt delar
lämpliga att användas till dessa

85177000b Antenner och antennreflektorer av alla slag till apparater
enligt HS 85.17; delar lämpliga att användas till dessa

85177900 Delar till telefonapparater, inkl. smarttelefoner och andra
telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät för
sändning eller mottagning av röst, bilder eller annan data
samt delar lämpliga att användas till dessa i.a.n.

85177000a Delar till telefonapparater, inbegripet telefoner för cellulära
nät eller för andra trådlösa nät; andra apparater för sändning
eller mottagning av tal, bilder eller andra data i.a.n. (exkl.
antenner och antennreflektorer av alla slag till apparater
enligt HS 85.17; delar lämpliga att användas till dessa)

85198100a Apparater för ljudåtergivning, för magnetiska eller optiska
medier eller halvledarmedier (exkl. apparater som drivs med
mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel;
skivspelare andra än laserskivspelare)

85198100a Apparater för 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)
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85198100b Bandspelare och andra apparater för ljudinspelning, inklusive
telefonsvarare

85195000 Telefonsvarare

85198100b Bandspelare och andra apparater för ljudinspelning, inklusive
telefonsvarare

85198100b Bandspelare och andra apparater för ljudinspelning

85198100c Dikteringsmaskiner som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla,
som använder magnetiska eller optiska medier eller
halvledarmedier (exkl. dikteringsmaskiner enbart för
avlyssning)

85198100c Dikteringsmaskiner som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla,
som använder magnetiska eller optiska medier eller
halvledarmedier (exkl. dikteringsmaskiner enbart för
avlyssning)

85241100 Platta bildskärmsmoduler, även med pekskärmar, utan
drivrutiner eller styrkretsar, med flytande kristaller

90138020 Aktiva matris-LCD

85241100 Platta bildskärmsmoduler, även med pekskärmar, utan
drivrutiner eller styrkretsar, med flytande kristaller

90138030 Anordningar med flytande kristaller, inte utgöranade artiklar
som är mer specifikt beskrivna i andra nummer (exkl. aktiva
matris-LCD)

85249100 Platta bildskärmsmoduler, även med pekskärmar, med
drivrutiner eller styrkretsar, med flytande kristaller

90138020 Aktiva matris-LCD

85249100 Platta bildskärmsmoduler, även med pekskärmar, med
drivrutiner eller styrkretsar, med flytande kristaller

90138030 Anordningar med flytande kristaller, inte utgöranade artiklar
som är mer specifikt beskrivna i andra nummer (exkl. aktiva
matris-LCD)

85258100 Televisionskameror, digitala kameror och videokameror,
höghastighetsvaror enligt anmärkning 1 till undernummer till
kapitel 85

85258011 Televisionskameror, med tre eller flera kamerarör

85258100 Televisionskameror, digitala kameror och videokameror,
höghastighetsvaror enligt anmärkning 1 till undernummer till
kapitel 85

85258019 Televisionskameror (exkl. med tre eller flera kamerarör samt
videokameror)

85258100 Televisionskameror, digitala kameror och videokameror,
höghastighetsvaror enligt anmärkning 1 till undernummer till
kapitel 85

85258030 Digitala kameror

85258100 Televisionskameror, digitala kameror och videokameror,
höghastighetsvaror enligt anmärkning 1 till undernummer till
kapitel 85

85258091 Videokameror, endast i stånd att spela in ljud och bild tagna
av televisionskamera (exkl. videokameror för stillbilder)

85258100 Televisionskameror, digitala kameror och videokameror,
höghastighetsvaror enligt anmärkning 1 till undernummer till
kapitel 85

85258099 Videokameror, i.a.n. (exkl. videokameror för stillbilder samt i
stånd att spela in ljud och bild tagna av televisionskamera)

85258200 Televisionskameror, digitala kameror och videokameror,
strålningshärdiga eller strålningståliga enligt anmärkning 2 till
undernummer till kapitel 85 (exkl. höghastighetsvaror)

85258011 Televisionskameror, med tre eller flera kamerarör

85258200 Televisionskameror, digitala kameror och videokameror,
strålningshärdiga eller strålningståliga enligt anmärkning 2 till
undernummer till kapitel 85 (exkl. höghastighetsvaror)

85258019 Televisionskameror (exkl. med tre eller flera kamerarör samt
videokameror)

85258200 Televisionskameror, digitala kameror och videokameror,
strålningshärdiga eller strålningståliga enligt anmärkning 2 till
undernummer till kapitel 85 (exkl. höghastighetsvaror)

85258030 Digitala kameror

85258200 Televisionskameror, digitala kameror och videokameror,
strålningshärdiga eller strålningståliga enligt anmärkning 2 till
undernummer till kapitel 85 (exkl. höghastighetsvaror)

85258091 Videokameror, endast i stånd att spela in ljud och bild tagna
av televisionskamera (exkl. videokameror för stillbilder)

85258200 Televisionskameror, digitala kameror och videokameror,
strålningshärdiga eller strålningståliga enligt anmärkning 2 till
undernummer till kapitel 85 (exkl. höghastighetsvaror)

85258099 Videokameror, i.a.n. (exkl. videokameror för stillbilder samt i
stånd att spela in ljud och bild tagna av televisionskamera)

85258300 Televisionskameror, digitala kameror och videokameror,
mörkerseendevaror enligt anmärkning 3 till undernummer till
kapitel 85 (exkl. höghastighets- och strålningshärdiga eller
strålningståliga)

85258011 Televisionskameror, med tre eller flera kamerarör

85258300 Televisionskameror, digitala kameror och videokameror,
mörkerseendevaror enligt anmärkning 3 till undernummer till
kapitel 85 (exkl. höghastighets- och strålningshärdiga eller
strålningståliga)

85258019 Televisionskameror (exkl. med tre eller flera kamerarör samt
videokameror)

85258300 Televisionskameror, digitala kameror och videokameror,
mörkerseendevaror enligt anmärkning 3 till undernummer till
kapitel 85 (exkl. höghastighets- och strålningshärdiga eller
strålningståliga)

85258030 Digitala kameror

85258300 Televisionskameror, digitala kameror och videokameror,
mörkerseendevaror enligt anmärkning 3 till undernummer till
kapitel 85 (exkl. höghastighets- och strålningshärdiga eller
strålningståliga)

85258091 Videokameror, endast i stånd att spela in ljud och bild tagna
av televisionskamera (exkl. videokameror för stillbilder)

85258300 Televisionskameror, digitala kameror och videokameror,
mörkerseendevaror enligt anmärkning 3 till undernummer till
kapitel 85 (exkl. höghastighets- och strålningshärdiga eller
strålningståliga)

85258099 Videokameror, i.a.n. (exkl. videokameror för stillbilder samt i
stånd att spela in ljud och bild tagna av televisionskamera)
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85258900 Televisionskameror, digitala kameror och videokameror
(exkl. höghastighets-, strålningshärdiga eller strålningståliga
samt mörkerseendevaror)

85258011 Televisionskameror, med tre eller flera kamerarör

85258900 Televisionskameror, digitala kameror och videokameror
(exkl. höghastighets-, strålningshärdiga eller strålningståliga
samt mörkerseendevaror)

85258019 Televisionskameror (exkl. med tre eller flera kamerarör samt
videokameror)

85258900 Televisionskameror, digitala kameror och videokameror
(exkl. höghastighets-, strålningshärdiga eller strålningståliga
samt mörkerseendevaror)

85258030 Digitala kameror

85258900 Televisionskameror, digitala kameror och videokameror
(exkl. höghastighets-, strålningshärdiga eller strålningståliga
samt mörkerseendevaror)

85258091 Videokameror, endast i stånd att spela in ljud och bild tagna
av televisionskamera (exkl. videokameror för stillbilder)

85258900 Televisionskameror, digitala kameror och videokameror
(exkl. höghastighets-, strålningshärdiga eller strålningståliga
samt mörkerseendevaror)

85258099 Videokameror, i.a.n. (exkl. videokameror för stillbilder samt i
stånd att spela in ljud och bild tagna av televisionskamera)

85299018 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller
huvudsakligen till apparater enligt nr 8524–8528 med platta
bildskärmsmoduler, med flytande kristaller

90139010 Delar och tillbehör för flytande kristaller "LCD"

85299040 Skåp och lådor, till sändare och mottagare för rundradio,
televisionsapparater, televisionskameror, videokameror,
digitalkameror, radarapparater, monitorer och projektorer,
samt apparater för radionavigering och radiostyrning, i.a.n.

85299041 Skåp och lådor, av trä, till sändare och mottagare för
rundradio, televisionsapparater, televisionskameror,
videokameror, digitalkameror, radarapparater, monitorer och
projektorer, samt apparater för radionavigering och
radiostyrning, i.a.n.

85299040 Skåp och lådor, till sändare och mottagare för rundradio,
televisionsapparater, televisionskameror, videokameror,
digitalkameror, radarapparater, monitorer och projektorer,
samt apparater för radionavigering och radiostyrning, i.a.n.

85299049 Skåp och lådor, till sändare och mottagare för rundradio,
televisionsapparater, televisionskameror, videokameror,
digitalkameror, radarapparater, monitorer och projektorer,
samt apparater för radionavigering och radiostyrning, i.a.n.
(exkl. av trä)

85395100 Lysdiodmoduler "LED-moduler" 85399090 Delar till elektriska glödlampor, gasurladdningslampor, inkl.
"sealed beam lamp units", lampor för ultraviolett eller infrarött
ljus, båglampor samt lysdiodlampor "LED-lampor" i.a.n.
(exkl. lampsocklar)

85395100 Lysdiodmoduler "LED-moduler" 85437090 Elektriska maskiner och apparater med självständiga
arbetsuppgifter, i.a.n. i kap 85

85395100 Lysdiodmoduler "LED-moduler" 94051040 Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor, av
plast eller keramiskt material (exkl. av plast för glödlampor
samt elektriska belysningsartiklar för belysning utomhus av
öppna platser eller trafikleder)

85395100 Lysdiodmoduler "LED-moduler" 94051050 Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor, av
glas (exkl. elektriska belysningsartiklar för belysning utomhus
av öppna platser eller trafikleder)

85395100 Lysdiodmoduler "LED-moduler" 94051098 Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor, ej för
glödlampor (exkl. plast, keramiska material eller glas samt
elektriska belysningsartiklar för belysning utomhus av öppna
platser eller trafikleder)

85395100 Lysdiodmoduler "LED-moduler" 94052040 Bords-, skrivbords-, säng- eller golvlampor, elektriska, av
plast eller keramiskt material (exkl. av plast, för glödlampor)

85395100 Lysdiodmoduler "LED-moduler" 94052050 Bords-, skrivbords-, säng- eller golvlampor, elektriska, av
glas

85395100 Lysdiodmoduler "LED-moduler" 94052099 Bords-, skrivbords-, säng- eller golvlampor, elektriska, ej för
glödlampor (exkl. av plast, keramiskt material och glas)

85395100 Lysdiodmoduler "LED-moduler" 94053000 Julgransbelysningar

85395100 Lysdiodmoduler "LED-moduler" 94054010 Strålkastare, elektriska

85395100 Lysdiodmoduler "LED-moduler" 94054039 Belysningsartiklar av plast, elektriska, i.a.n. (exkl. för
glödlampor och lysrör)

85395100 Lysdiodmoduler "LED-moduler" 94054099 Belysningsartiklar, elektriska, i.a.n. (exkl. av plast)

85395200 Lysdiodlampor "LED-lampor" 85395000 Lysdiodlampor "LED-lampor"

85399090 Delar till elektriska glödlampor, gasurladdningslampor, inkl.
"sealed beam lamp units", lampor för ultraviolett eller infrarött
ljus, båglampor samt lysdiodljuskällor "LED" i.a.n.

85399090 Delar till elektriska glödlampor, gasurladdningslampor, inkl.
"sealed beam lamp units", lampor för ultraviolett eller infrarött
ljus, båglampor samt lysdiodlampor "LED-lampor" i.a.n.
(exkl. lampsocklar)

85399090 Delar till elektriska glödlampor, gasurladdningslampor, inkl.
"sealed beam lamp units", lampor för ultraviolett eller infrarött
ljus, båglampor samt lysdiodljuskällor "LED" i.a.n.

85439000 Delar till elektriska maskiner och apparater med
självständiga arbetsuppgifter,  i.a.n. i detta kapitel

85399090 Delar till elektriska glödlampor, gasurladdningslampor, inkl.
"sealed beam lamp units", lampor för ultraviolett eller infrarött
ljus, båglampor samt lysdiodljuskällor "LED" i.a.n.

94059900 Delar till belysningsartiklar, ljusskyltar, namnplåtar med
belysning o.d. (exkl. delar till belysningsartiklar, ljusskyltar,
namnplåtar med belysning e.d., av glas och av plast)
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85414100 Ljusdioder "LED" 85414010 Lysdioder, inbegripet laserdioder

85414200 Fotoelektromotoriska celler, ej sammanfogade till moduler
eller monterade i paneler

85414090 Halvledarkomponenter, ljuskänsliga,  eller halvledarelement,
inkl. fotoelektromotoriska celler

85414300 Fotoelektromotoriska celler, sammanfogade till moduler eller
monterade i paneler

85414090 Halvledarkomponenter, ljuskänsliga,  eller halvledarelement,
inkl. fotoelektromotoriska celler

85414900 Halvledarkomponenter, ljuskänsliga, även sammanfogade till
moduler eller monterade i paneler (exkl. fotoelektromotoriska
celler samt lysdioder "LED")

85414090 Halvledarkomponenter, ljuskänsliga,  eller halvledarelement,
inkl. fotoelektromotoriska celler

85415100 Halvledarbaserade omvandlare (exkl. ljuskänsliga) 85415000 Halvledarkomponenter eller halvledarelement, i.a.n.

85415900 Halvledarkomponenter eller halvledarelement, i.a.n. 85415000 Halvledarkomponenter eller halvledarelement, i.a.n.

85434000 Elektroniska cigaretter och liknande elektroniska
förångningsanordningar för personligt bruk

85437070 Elektroniska cigaretter

85434000 Elektroniska cigaretter och liknande elektroniska
förångningsanordningar för personligt bruk

85437090 Elektriska maskiner och apparater med självständiga
arbetsuppgifter, i.a.n. i kap 85

85437090 Elektriska maskiner och apparater med självständiga
arbetsuppgifter, i.a.n. i kap 85

85437090 Elektriska maskiner och apparater med självständiga
arbetsuppgifter, i.a.n. i kap 85

85439000 Delar till elektriska maskiner och apparater med
självständiga arbetsuppgifter, i.a.n. i kap 85

85439000 Delar till elektriska maskiner och apparater med
självständiga arbetsuppgifter,  i.a.n. i detta kapitel

85480020 Arbetsminnen i sammansättningar såsom D-RAM stackar
och moduler

85489020 Arbetsminnen i sammansättningar såsom D-RAM stackar
och moduler

85480030 LED-moduler för bakgrundsbelysning, som utgör ljuskällor
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 komponenter
eller skyddsdioder, vilka används som bakgrundsbelysning
för LCD-bildskärmar, i.a.n.

85489030 LED-moduler för bakgrundsbelysning, som utgör ljuskällor
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 komponenter
eller skyddsdioder, vilka används som bakgrundsbelysning
för LCD-bildskärmar, i.a.n.

85480090 Elektriska delar till maskiner och apparater, i.a.n. i kapitel 85 85489090 Elektriska delar till maskiner och apparater, i.a.n. i kapitel 85

85491110 Förbrukade blyackumulatorer 85481021 Förbrukade elektriska blyackumulatorer

85491190 Avfall och skrot av blyackumulatorer 85481091 Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och
elektriska ackumulatorer, innehållande bly

85491210 Förbrukade galvaniska element och förbrukade batterier,
innehållande bly, kadmium eller kvicksilver

85481010 Förbrukade galvaniska element och batterier

85491220 Förbrukade elektriska ackumulatorer (exkl.
blyackumulatorer), innehållande bly, kadmium eller
kvicksilver

85481029 Förbrukade elektriska ackumulatorer (exkl.
blyackumulatorer)

85491290 Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och
elektriska ackumulatorer (exkl. blyackumulatorer),
innehållande bly, kadmium eller kvicksilver

85481091 Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och
elektriska ackumulatorer, innehållande bly

85491290 Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och
elektriska ackumulatorer (exkl. blyackumulatorer),
innehållande bly, kadmium eller kvicksilver

85481099 Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och
elektriska ackumulatorer (exkl. innehållande bly)

85491310 Förbrukade galvaniska element och förbrukade batterier,
sorterade efter kemisk typ, inte innehållande bly, kadmium
eller kvicksilver

85481010 Förbrukade galvaniska element och batterier

85491320 Förbrukade elektriska ackumulatorer, sorterade efter kemisk
typ, sorterade efter kemisk typ, inte innehållande bly,
kadmium eller kvicksilver

85481029 Förbrukade elektriska ackumulatorer (exkl.
blyackumulatorer)

85491390 Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och
elektriska ackumulatorer, sorterade efter kemisk typ, inte
innehållande bly, kadmium eller kvicksilver

85481099 Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och
elektriska ackumulatorer (exkl. innehållande bly)

85491410 Förbrukade galvaniska element och förbrukade batterier, inte
sorterade eller innehållande bly, kadmium eller kvicksilver

85481010 Förbrukade galvaniska element och batterier

85491420 Förbrukade elektriska ackumulatorer, inte sorterade eller
innehållande bly, kadmium eller kvicksilver

85481029 Förbrukade elektriska ackumulatorer (exkl.
blyackumulatorer)

85491490 Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och
elektriska ackumulatorer, inte sorterade eller innehållande
bly, kadmium eller kvicksilver

85481099 Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och
elektriska ackumulatorer (exkl. innehållande bly)

85491910 Förbrukade galvaniska element och förbrukade batterier,
sorterade fast inte efter kemisk typ, inte innehållande bly,
kadmium eller kvicksilver

85481010 Förbrukade galvaniska element och batterier
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85491920 Förbrukade elektriska ackumulatorer, sorterade fast inte
efter kemisk typ, inte innehållande bly, kadmium eller
kvicksilver

85481029 Förbrukade elektriska ackumulatorer (exkl.
blyackumulatorer)

85491990 Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och
elektriska ackumulatorer, sorterade fast inte efter kemisk typ,
inte innehållande bly, kadmium eller kvicksilver

85481099 Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och
elektriska ackumulatorer (exkl. innehållande bly)

85492100 Elektriskt och elektroniskt avfall och skrot, av sådant slag
som huvudsakligen används för återvinning av ädla metaller,
innehållande galvaniska element, batterier, elektriska
ackumulatorer, kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör
eller annat aktiverat glas, eller elektriska eller elektroniska
komponenter som innehåller kadmium, kvicksilver, bly eller
polyklorerade bifenyler "PCB"

71129100 Avfall och skrot av guld, inbegripet metall med plätering av
guld, och annat avfall och skrot innehållande guld eller
guldföreningar av sådana slag som huvudsakligen används
för återvinning av ädla metaller (exkl. aska innehållande guld
eller guldföreningar, avfall av guld nedsmält till obearbetade
block, tackor eller liknande former samt guldsmedssopor
innehållande ädla metaller)

85492100 Elektriskt och elektroniskt avfall och skrot, av sådant slag
som huvudsakligen används för återvinning av ädla metaller,
innehållande galvaniska element, batterier, elektriska
ackumulatorer, kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör
eller annat aktiverat glas, eller elektriska eller elektroniska
komponenter som innehåller kadmium, kvicksilver, bly eller
polyklorerade bifenyler "PCB"

71129200 Avfall och skrot av platina, inbegripet metall med plätering av
platina, och annat avfall och skrot innehållande platina eller
platinaföreningar av sådana slag som huvudsakligen
används för återvinning av ädla metaller (exkl. aska
innehållande platina eller platinaföreningar, avfall av platina
nedsmält till obearbetade block, tackor eller liknande former
samt guldsmedssopor innehållande andra ädla metaller)

85492100 Elektriskt och elektroniskt avfall och skrot, av sådant slag
som huvudsakligen används för återvinning av ädla metaller,
innehållande galvaniska element, batterier, elektriska
ackumulatorer, kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör
eller annat aktiverat glas, eller elektriska eller elektroniska
komponenter som innehåller kadmium, kvicksilver, bly eller
polyklorerade bifenyler "PCB"

71129900 Avfall och skrot av silver, inbegripet metall med plätering av
silver; annat avfall och skrot innehållande silver eller
silverföreningar av sådana slag som huvudsakligen används
för återvinning av ädla metaller (exkl. aska, avfall nedsmält till
obearbetade block, tackor eller liknande former samt
liknande guldsmedssopor innehållande ädla metaller)

85492900 Elektriskt och elektroniskt avfall och skrot, av sådant slag
som huvudsakligen används för återvinning av ädla metaller
(exkl. innehållande galvaniska element, batterier, elektriska
ackumulatorer, kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör
eller annat aktiverat glas, eller elektriska eller elektroniska
komponenter som innehåller kadmium, kvicksilver, bly eller
polyklorerade bifenyler "PCB")

71129100 Avfall och skrot av guld, inbegripet metall med plätering av
guld, och annat avfall och skrot innehållande guld eller
guldföreningar av sådana slag som huvudsakligen används
för återvinning av ädla metaller (exkl. aska innehållande guld
eller guldföreningar, avfall av guld nedsmält till obearbetade
block, tackor eller liknande former samt guldsmedssopor
innehållande ädla metaller)

85492900 Elektriskt och elektroniskt avfall och skrot, av sådant slag
som huvudsakligen används för återvinning av ädla metaller
(exkl. innehållande galvaniska element, batterier, elektriska
ackumulatorer, kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör
eller annat aktiverat glas, eller elektriska eller elektroniska
komponenter som innehåller kadmium, kvicksilver, bly eller
polyklorerade bifenyler "PCB")

71129200 Avfall och skrot av platina, inbegripet metall med plätering av
platina, och annat avfall och skrot innehållande platina eller
platinaföreningar av sådana slag som huvudsakligen
används för återvinning av ädla metaller (exkl. aska
innehållande platina eller platinaföreningar, avfall av platina
nedsmält till obearbetade block, tackor eller liknande former
samt guldsmedssopor innehållande andra ädla metaller)

85492900 Elektriskt och elektroniskt avfall och skrot, av sådant slag
som huvudsakligen används för återvinning av ädla metaller
(exkl. innehållande galvaniska element, batterier, elektriska
ackumulatorer, kvicksilverbrytare, glas från katodstrålerör
eller annat aktiverat glas, eller elektriska eller elektroniska
komponenter som innehåller kadmium, kvicksilver, bly eller
polyklorerade bifenyler "PCB")

71129900 Avfall och skrot av silver, inbegripet metall med plätering av
silver; annat avfall och skrot innehållande silver eller
silverföreningar av sådana slag som huvudsakligen används
för återvinning av ädla metaller (exkl. aska, avfall nedsmält till
obearbetade block, tackor eller liknande former samt
liknande guldsmedssopor innehållande ädla metaller)

87012110 Dragfordon för påhängsvagnar, med enbart
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel-
eller semidieselmotor", nya

87012010 Dragfordon för påhängsvagnar, nya

87012210 Dragfordon för påhängsvagnar, med både
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel-
eller semi-dieselmotor" och elmotor som
framdrivningsmotorer, nya

87012010 Dragfordon för påhängsvagnar, nya

87012310 Dragfordon för påhängsvagnar, med både
förbränningskolvmotor med gnisttändning och elmotor som
framdrivningsmotorer, nya

87012010 Dragfordon för påhängsvagnar, nya

87012410 Dragfordon för påhängsvagnar, med enbart elmotor för
framdrivning, nya

87012010 Dragfordon för påhängsvagnar, nya

87012900 Dragfordon för påhängsvagnar, med enbart
förbränningskolvmotor med gnisttändning som
framdrivningsmotor, eller annan som inte omfattas av
föregående undernummer

87012010 Dragfordon för påhängsvagnar, nya

87042110 Motorfordon speciellt konstruerade för transport av
högradioaktivt material "Euratom", med enbart
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel-
eller semidieselmotor, med en totalvikt <= 5 ton

87042110 Motorfordon speciellt konstruerade för transport av
högradioaktivt material "Euratom", med förbränningsmotor
med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor"
med en totalvikt av <= 5 ton

87042131 Motorfordon för godsbefordran, med enbart
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel-
eller semidieselmotor" med en totalvikt av <= 5 ton och med
en cylindervolym av > 2 500 cm³, nya (exkl. dumprar,
konstruerade för användning i terräng enligt nr 8704 10,
motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705 samt
speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material
"Euratom")

87042131 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med
kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med
en totalvikt av <= 5 ton och med en cylindervolym av > 2.500
cm³, nya (exkl. dumprar, konstruerade för användning i
terräng, motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705
samt bilar speciellt konstruerade för transport av
högradioaktivt material "Euratom")
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87042191 Motorfordon för godsbefordran, med enbart
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel-
eller semidieselmotor" med en totalvikt av <= 5 ton och med
en cylindervolym av <= 2 500 cm³, nya (exkl. dumprar,
konstruerade för användning i terräng enligt nr 8704 10,
motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705 samt
speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material
"Euratom")

87042191 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med
kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med
en totalvikt av <= 5 ton och med en cylindervolym av <=
2.500 cm³, nya (exkl. dumprar, konstruerade för användning i
terräng, motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705
samt speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt
material "Euratom")

87042210 Motorfordon speciellt konstruerade för transport av
högradioaktivt material "Euratom", med enbart
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel-
eller semidieselmotor" med en totalvikt av > 5 ton men <= 20
ton

87042210 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med
kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med
en totalvikt av > 5 ton men <= 20 ton, speciellt konstruerade
för transport av högradioaktivt material "Euratom"

87042291 Motorfordon för godsbefordran, med enbart
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel-
eller semidieselmotor" med en totalvikt av > 5 ton men <= 20
ton, nya (exkl. dumprar, konstruerade för användning i
terräng enligt nr 8704 10, motorfordon för speciella ändamål
enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade för transport av
högradioaktivt material "Euratom")

87042291 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med
kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med
en totalvikt av > 5 ton men <= 20 ton, nya (exkl. dumprar,
konstruerade för användning i terräng, motorfordon för
speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade
för transport av högradioaktivt material "Euratom")

87042310 Motorfordon speciellt konstruerade för transport av
högradioaktivt material "Euratom", med enbart
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel-
eller semidieselmotor", med en totalvikt > 20 ton

87042310 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med
kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med
en totalvikt av > 20 ton, speciellt konstruerade för transport
av högradioaktivt material "Euratom"

87042391 Motorfordon för godsbefordran, med enbart
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel-
eller semidieselmotor" med en totalvikt av > 20 ton, nya
(exkl. dumprar, konstruerade för användning i terräng enligt
nr 8704 10, motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705
samt speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt
material "Euratom")

87042391 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med
kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med
en totalvikt av > 20 ton, nya (exkl. dumprar, konstruerade för
användning i terräng, motorfordon för speciella ändamål
enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade för transport av
högradioaktivt material "Euratom")

87043110 Motorfordon speciellt konstruerade för transport av
högradioaktivt material "Euratom", med enbart
förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en totalvikt
av <= 5 ton

87043110 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med
gnisttändning, med en totalvikt av <= 5 ton, speciellt
konstruerade för transport av högradioaktivt material
"Euratom"

87043131 Motorfordon för godsbefordran, med enbart
förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en totalvikt
av <= 5 ton och med cylindervolym > 2 800 cm³, nya (exkl.
dumprar, konstruerade för användning i terräng enligt nr
8704 10, motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705
samt speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt
material "Euratom")

87043131 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med
gnisttändning, med en totalvikt av <= 5 ton och med en
cylindervolym av > 2.800 cm³, nya (exkl. dumprar,
konstruerade för användning i terräng, motorfordon för
speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade
för transport av högradioaktivt material "Euratom")

87043191 Motorfordon för godsbefordran, med enbart
förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en totalvikt
av <= 5 ton och med en cylindervolym av <= 2.800 cm³, nya
(exkl. dumprar, konstruerade för användning i terräng enligt
nr 8704 10, motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705
samt speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt
material "Euratom")

87043191 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med
gnisttändning, med en totalvikt av <= 5 ton och med en
cylindervolym av <= 2.800 cm³, nya (exkl. dumprar,
konstruerade för användning i terräng, motorfordon för
speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade
för transport av högradioaktivt material "Euratom")

87043210 Motorfordon speciellt konstruerade för transport av
högradioaktivt material "Euratom", med enbart
förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en totalvikt
av > 5 ton

87043210 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med
gnisttändning, med en totalvikt av > 5 ton, speciellt
konstruerade för transport av högradioaktivt material
"Euratom"

87043291 Motorfordon för godsbefordran, med enbart
förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en totalvikt
av > 5 ton, nya (exkl. dumprar, konstruerade för användning i
terräng enligt nr 8704 10, motorfordon för speciella ändamål
enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade för transport av
högradioaktivt material "Euratom")

87043291 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med
gnisttändning, med en totalvikt av > 5 ton, nya (exkl.
dumprar, konstruerade för användning i terräng, motorfordon
för speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt
konstruerade för transport av högradioaktivt material
"Euratom")

87044110 Motorfordon speciellt konstruerade för transport av
högradioaktivt material "Euratom", med både
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel-
eller semidieselmotor och elmotor som
framdrivningsmotorer, med en totalvikt av <= 5 ton

87042110 Motorfordon speciellt konstruerade för transport av
högradioaktivt material "Euratom", med förbränningsmotor
med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor"
med en totalvikt av <= 5 ton

87044131 Motorfordon för godsbefordran, med både
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel-
eller semidieselmotor" och elmotor som
framdrivningsmotorer med en totalvikt av <= 5 ton och med
en cylindervolym av > 2 500 cm³, nya (exkl. dumprar,
konstruerade för användning i terräng enligt nr 8704 10,
motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705 samt
speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material
"Euratom")

87042131 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med
kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med
en totalvikt av <= 5 ton och med en cylindervolym av > 2.500
cm³, nya (exkl. dumprar, konstruerade för användning i
terräng, motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705
samt bilar speciellt konstruerade för transport av
högradioaktivt material "Euratom")

87044191 Motorfordon för godsbefordran, med både
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel-
eller semidieselmotor" och och elmotor som
framdrivningsmotorer med en totalvikt av <= 5 ton och med
en cylindervolym av <= 2 500 cm³, nya (exkl. dumprar,
konstruerade för användning i terräng enligt nr 8704 10,
motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705 samt
speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material
"Euratom")

87042191 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med
kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med
en totalvikt av <= 5 ton och med en cylindervolym av <=
2.500 cm³, nya (exkl. dumprar, konstruerade för användning i
terräng, motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705
samt speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt
material "Euratom")
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87044210 Motorfordon speciellt konstruerade för transport av
högradioaktivt material "Euratom", med både
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel-
eller semidieselmotor" och elmotor som
framdrivningsmotorer, med en totalvikt av > 5 ton men <= 20
ton

87042210 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med
kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med
en totalvikt av > 5 ton men <= 20 ton, speciellt konstruerade
för transport av högradioaktivt material "Euratom"

87044291 Motorfordon för godsbefordran, med både
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel-
eller semidieselmotor" och elmotor som
framdrivningsmotorer, med en totalvikt av > 5 ton men <= 20
ton, nya (exkl. dumprar, konstruerade för användning i
terräng enligt nr 8704 10, motorfordon för speciella ändamål
enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade för transport av
högradioaktivt material "Euratom")

87042291 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med
kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med
en totalvikt av > 5 ton men <= 20 ton, nya (exkl. dumprar,
konstruerade för användning i terräng, motorfordon för
speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade
för transport av högradioaktivt material "Euratom")

87044310 Motorfordon speciellt konstruerade för transport av
högradioaktivt material "Euratom", med både
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel-
eller semidieselmotor" och elmotor som
framdrivningsmotorer, med en totalvikt av > 20 ton

87042310 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med
kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med
en totalvikt av > 20 ton, speciellt konstruerade för transport
av högradioaktivt material "Euratom"

87044391 Motorfordon för godsbefordran, med både
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel-
eller semidieselmotor" och elmotor som
framdrivningsmotorer, med en totalvikt av > 20 ton, nya (exkl.
dumprar, konstruerade för användning i terräng enligt nr
8704 10, motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705
samt speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt
material "Euratom")

87042391 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med
kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" med
en totalvikt av > 20 ton, nya (exkl. dumprar, konstruerade för
användning i terräng, motorfordon för speciella ändamål
enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade för transport av
högradioaktivt material "Euratom")

87045110 Motorfordon speciellt konstruerade för transport av
högradioaktivt material "Euratom", med både
förbränningskolvmotor med gnisttändning och elmotor som
framdrivningsmotorer, med en totalvikt av <= 5 ton

87043110 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med
gnisttändning, med en totalvikt av <= 5 ton, speciellt
konstruerade för transport av högradioaktivt material
"Euratom"

87045131 Motorfordon för godsbefordran, med både
förbränningskolvmotor med gnisttändning och elmotor som
framdrivningsmotorer, med en totalvikt av <= 5 ton och med
en cylindervolym av > 2 800 cm³, nya (exkl. dumprar,
konstruerade för användning i terräng enligt nr 8704 10,
motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705 samt
speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material
"Euratom")

87043131 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med
gnisttändning, med en totalvikt av <= 5 ton och med en
cylindervolym av > 2.800 cm³, nya (exkl. dumprar,
konstruerade för användning i terräng, motorfordon för
speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade
för transport av högradioaktivt material "Euratom")

87045191 Motorfordon för godsbefordran, med både
förbränningskolvmotor med gnisttändning och elmotor som
framdrivningsmotorer, med en totalvikt av <= 5 ton och med
en cylindervolym av <= 2 800 cm³, nya (exkl. dumprar,
konstruerade för användning i terräng enligt nr 8704 10,
motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705 samt
speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt material
"Euratom")

87043191 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med
gnisttändning, med en totalvikt av <= 5 ton och med en
cylindervolym av <= 2.800 cm³, nya (exkl. dumprar,
konstruerade för användning i terräng, motorfordon för
speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade
för transport av högradioaktivt material "Euratom")

87045210 Motorfordon speciellt konstruerade för transport av
högradioaktivt material "Euratom", med både
förbränningskolvmotor med gnisttändning och elmotor som
framdrivningsmotorer, med en totalvikt av > 5 ton

87043210 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med
gnisttändning, med en totalvikt av > 5 ton, speciellt
konstruerade för transport av högradioaktivt material
"Euratom"

87045291 Motorfordon för godsbefordran, med både
förbränningskolvmotor med gnisttändning och elmotor som
framdrivningsmotorer, med en totalvikt av > 5 ton, nya (exkl.
dumprar, konstruerade för användning i terräng enligt nr
8704 10, motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705
samt speciellt konstruerade för transport av högradioaktivt
material "Euratom")

87043291 Motorfordon för godsbefordran, med förbränningsmotor med
gnisttändning, med en totalvikt av > 5 ton, nya (exkl.
dumprar, konstruerade för användning i terräng, motorfordon
för speciella ändamål enligt nr 8705 samt speciellt
konstruerade för transport av högradioaktivt material
"Euratom")

87046000 Motorfordon för godsbefordran, med enbart elmotor för
framdrivning (exkl. dumprar, konstruerade för användning i
terräng enligt nr 8704 10, motorfordon för speciella ändamål
enligt nr 8705 samt speciellt konstruerade för transport av
högradioaktivt material "Euratom")

87049000 Motorfordon för godsbefordran (exkl. med förbränningsmotor
samt dumprar, konstruerade för användning i terräng och
motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705)

87049000 Motorfordon för godsbefordran, med andra motorer än
förbränningskolvmotorer eller elmotorer (exkl. dumprar,
konstruerade för användning i terräng enligt nr 8704 10 samt
motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705)

87049000 Motorfordon för godsbefordran (exkl. med förbränningsmotor
samt dumprar, konstruerade för användning i terräng och
motorfordon för speciella ändamål enligt nr 8705)

87082210 Vindrutor "fram", bakrutor och andra rutor, lämpliga att
användas uteslutande eller huvudsakligen till fordon enligt nr
8701 - 8705, 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 semidieselmotor" med en cylindervolym av <=
2 500 cm³ eller gnisttändning med en cylindervolym av <= 2
800 cm³; motorfordon enligt nr 8705

87082910 Delar och tillbehör till karosserier och förarhytter, för
industriell sammansättning av: traktorer som framförs av
gående; motorfordon för personbefordran; motorfordon för
godsbefordran som har en förbränningskolvmotor antingen
med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor"
med en cylindervolym av <= 2.500 cm³ eller gnisttändning
med en cylindervolym av <= 2.800 cm³; motorfordon för
speciella ändamål (exkl. stötfångare och delar till stötfångare
samt säkerhetsbälten)
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87082290 Vindrutor "fram", bakrutor och andra rutor, lämpliga att
användas uteslutande eller huvudsakligen till fordon enligt nr
8701 - 8705 (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 semidieselmotor" med en cylindervolym av <=
2 500 cm³ eller gnisttändning med en cylindervolym av <= 2
800 cm³; motorfordon enligt nr 8705)

87082990 Delar och tillbehör till karosserier inkl. till förarhytter för
traktorer, motorfordon för transport av >= 10 personer inkl.
föraren, bilar och andra fordon konstruerade huvudsakligen
för personbefordran, motorfordon för godsbefordran samt
motorfordon för speciella ändamål (exkl. stötfångare och
delar till stötfångare, säkerhetsbälten och delar och tillbehör
för industriell sammansättning av motorfordon enligt nr
8708.29.10)

87082910 Delar och tillbehör till motorfordon enligt nr 8701 - 8705, 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 semidieselmotor"
med en cylindervolym av <= 2 500 cm³ eller gnisttändning
med en cylindervolym av <= 2 800 cm³; motorfordon enligt
nr 8705 (exkl. stötfångare, säkerhetsbälten och vindrutor
"fram", bakrutor och andra rutor)

87082910 Delar och tillbehör till karosserier och förarhytter, för
industriell sammansättning av: traktorer som framförs av
gående; motorfordon för personbefordran; motorfordon för
godsbefordran som har en förbränningskolvmotor antingen
med kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor"
med en cylindervolym av <= 2.500 cm³ eller gnisttändning
med en cylindervolym av <= 2.800 cm³; motorfordon för
speciella ändamål (exkl. stötfångare och delar till stötfångare
samt säkerhetsbälten)

87082990 Delar och tillbehör till motorfordon enligt nr 8701 - 8705 (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 semidieselmotor"
med en cylindervolym av <= 2 500 cm³ eller gnisttändning
med en cylindervolym av <= 2 800 cm³; motorfordon enligt
nr 8705, stötfångare, säkerhetsbälten och vindrutor "fram",
bakrutor och andra rutor samt delar och tillbehör för
industriell montering av motorfordon enligt nr 8708 29 10)

87082990 Delar och tillbehör till karosserier inkl. till förarhytter för
traktorer, motorfordon för transport av >= 10 personer inkl.
föraren, bilar och andra fordon konstruerade huvudsakligen
för personbefordran, motorfordon för godsbefordran samt
motorfordon för speciella ändamål (exkl. stötfångare och
delar till stötfångare, säkerhetsbälten och delar och tillbehör
för industriell sammansättning av motorfordon enligt nr
8708.29.10)

88021100a Helikoptrar med en tomvikt av <= 2 000 kg, för civil
användning (exkl. obemannade enligt nr 8806)

88021100a Helikoptrar med en tomvikt av <= 2.000 kg, för civil
användning

88021100b Helikoptrar med en tomvikt av <= 2 000 kg (exkl. för civil
användning och obemannade enligt nr 8806)

88021100b Helikoptrar med en tomvikt av <= 2.000 kg (exkl. för civil
användning)

88021200a Helikoptrar med en tomvikt av > 2 000 kg, för civil
användning (exkl. obemannade enligt nr 8806)

88021200a Helikoptrar med en tomvikt av > 2.000 kg, för civil
användning

88021200b Helikoptrar med en tomvikt av > 2 000 kg (exkl. för civil
användning och obemannade enligt nr 8806)

88021200b Helikoptrar med en tomvikt av > 2.000 kg (exkl. för civil
användning)

88022000a Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av
<= 2 000 kg, för civil användning (exkl. helikoptrar, luftskepp
och obemannade enligt nr 8806)

88022000a Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av
<= 2.000 kg, för civil användning (exkl. helikoptrar och
luftskepp)

88022000b Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av
<= 2 000 kg (exkl. för civil användning samt helikoptrar,
luftskepp och obemannade enligt nr 8806)

88022000b Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av
<= 2.000 kg (exkl. för civil användning, helikoptrar och
luftskepp)

88023000a Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt
av > 2 000 kg men <= 15 000 kg, för civil användning (exkl.
helikoptrar, luftskepp och obemannade enligt nr 8806)

88023000a Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt
av > 2.000 kg men <= 15.000 kg, för civil användning (exkl.
helikoptrar och luftskepp)

88023000b Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt
av > 2 000 kg men <= 15 000 kg (exkl. för civil användning
samt helikoptrar, luftskepp och obemannade enligt nr 8806)

88023000b Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt
av > 2.000 kg men <= 15.000 kg (exkl. för civil användning,
helikoptrar och luftskepp)

88024000a Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt
av > 15 000 kg, för civil användning (exkl. helikoptrar,
luftskepp och obemannade enligt nr 8806)

88024000a Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt
av > 15.000 kg, för civil användning (exkl. helikoptrar och
luftskepp)

88024000b Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt
av > 15 000 kg (exkl. för civil användning samt helikoptrar,
luftskepp och obemannade enligt nr 8806)

88024000b Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt
av > 15.000 kg (exkl. för civil användning, helikoptrar och
luftskepp)

88061010 Obemannade luftfartyg, för passagerartransport, med en
tomvikt av <= 2 000 kg

88021100a Helikoptrar med en tomvikt av <= 2.000 kg, för civil
användning

88061010 Obemannade luftfartyg, för passagerartransport, med en
tomvikt av <= 2 000 kg

88021100b Helikoptrar med en tomvikt av <= 2.000 kg (exkl. för civil
användning)

88061010 Obemannade luftfartyg, för passagerartransport, med en
tomvikt av <= 2 000 kg

88022000a Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av
<= 2.000 kg, för civil användning (exkl. helikoptrar och
luftskepp)

88061010 Obemannade luftfartyg, för passagerartransport, med en
tomvikt av <= 2 000 kg

88022000b Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av
<= 2.000 kg (exkl. för civil användning, helikoptrar och
luftskepp)

88061090 Obemannade luftfartyg, för passagerartransport, med en
tomvikt av > 2 000 kg

88021200a Helikoptrar med en tomvikt av > 2.000 kg, för civil
användning

88061090 Obemannade luftfartyg, för passagerartransport, med en
tomvikt av > 2 000 kg

88021200b Helikoptrar med en tomvikt av > 2.000 kg (exkl. för civil
användning)

88061090 Obemannade luftfartyg, för passagerartransport, med en
tomvikt av > 2 000 kg

88023000a Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt
av > 2.000 kg men <= 15.000 kg, för civil användning (exkl.
helikoptrar och luftskepp)
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88061090 Obemannade luftfartyg, för passagerartransport, med en
tomvikt av > 2 000 kg

88023000b Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt
av > 2.000 kg men <= 15.000 kg (exkl. för civil användning,
helikoptrar och luftskepp)

88061090 Obemannade luftfartyg, för passagerartransport, med en
tomvikt av > 2 000 kg

88024000a Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt
av > 15.000 kg, för civil användning (exkl. helikoptrar och
luftskepp)

88061090 Obemannade luftfartyg, för passagerartransport, med en
tomvikt av > 2 000 kg

88024000b Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt
av > 15.000 kg (exkl. för civil användning, helikoptrar och
luftskepp)

88062110 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
högsta tillåten startvikt på <= 250 g, multirotorer, utrustade
med permanent integrerad utrustning enligt KN-nummer
8525 89 för upptagning och inspelning av video- och
stillbilder

85258019 Televisionskameror (exkl. med tre eller flera kamerarör samt
videokameror)

88062110 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
högsta tillåten startvikt på <= 250 g, multirotorer, utrustade
med permanent integrerad utrustning enligt KN-nummer
8525 89 för upptagning och inspelning av video- och
stillbilder

85258030 Digitala kameror

88062110 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
högsta tillåten startvikt på <= 250 g, multirotorer, utrustade
med permanent integrerad utrustning enligt KN-nummer
8525 89 för upptagning och inspelning av video- och
stillbilder

85258091 Videokameror, endast i stånd att spela in ljud och bild tagna
av televisionskamera (exkl. videokameror för stillbilder)

88062110 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
högsta tillåten startvikt på <= 250 g, multirotorer, utrustade
med permanent integrerad utrustning enligt KN-nummer
8525 89 för upptagning och inspelning av video- och
stillbilder

85258099 Videokameror, i.a.n. (exkl. videokameror för stillbilder samt i
stånd att spela in ljud och bild tagna av televisionskamera)

88062190 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
högsta tillåten startvikt på <= 250 g (exkl. multirotorer,
utrustade med permanent integrerad utrustning enligt
KN-nummer 8525 89 för upptagning och inspelning av video-
och stillbilder)

88021100a Helikoptrar med en tomvikt av <= 2.000 kg, för civil
användning

88062190 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
högsta tillåten startvikt på <= 250 g (exkl. multirotorer,
utrustade med permanent integrerad utrustning enligt
KN-nummer 8525 89 för upptagning och inspelning av video-
och stillbilder)

88021100b Helikoptrar med en tomvikt av <= 2.000 kg (exkl. för civil
användning)

88062190 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
högsta tillåten startvikt på <= 250 g (exkl. multirotorer,
utrustade med permanent integrerad utrustning enligt
KN-nummer 8525 89 för upptagning och inspelning av video-
och stillbilder)

88022000a Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av
<= 2.000 kg, för civil användning (exkl. helikoptrar och
luftskepp)

88062190 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
högsta tillåten startvikt på <= 250 g (exkl. multirotorer,
utrustade med permanent integrerad utrustning enligt
KN-nummer 8525 89 för upptagning och inspelning av video-
och stillbilder)

88022000b Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av
<= 2.000 kg (exkl. för civil användning, helikoptrar och
luftskepp)

88062210 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
högsta tillåten startvikt på > 250 g men <= 7 kg, multirotorer,
utrustade med permanent integrerad utrustning enligt
KN-nummer 8525 89 för upptagning och inspelning av video-
och stillbilder (exkl. för personbefordran)

85258019 Televisionskameror (exkl. med tre eller flera kamerarör samt
videokameror)

88062210 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
högsta tillåten startvikt på > 250 g men <= 7 kg, multirotorer,
utrustade med permanent integrerad utrustning enligt
KN-nummer 8525 89 för upptagning och inspelning av video-
och stillbilder (exkl. för personbefordran)

85258030 Digitala kameror

88062210 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
högsta tillåten startvikt på > 250 g men <= 7 kg, multirotorer,
utrustade med permanent integrerad utrustning enligt
KN-nummer 8525 89 för upptagning och inspelning av video-
och stillbilder (exkl. för personbefordran)

85258091 Videokameror, endast i stånd att spela in ljud och bild tagna
av televisionskamera (exkl. videokameror för stillbilder)

88062210 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
högsta tillåten startvikt på > 250 g men <= 7 kg, multirotorer,
utrustade med permanent integrerad utrustning enligt
KN-nummer 8525 89 för upptagning och inspelning av video-
och stillbilder (exkl. för personbefordran)

85258099 Videokameror, i.a.n. (exkl. videokameror för stillbilder samt i
stånd att spela in ljud och bild tagna av televisionskamera)

88062290 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
högsta tillåten startvikt på > 250 g men <= 7 kg (exkl.
multirotorer utrustade med permanent integrerad utrustning
enligt KN-nummer 8525 89 för upptagning och inspelning av
video- och stillbilder samt för passagerartransport)

88021100a Helikoptrar med en tomvikt av <= 2.000 kg, för civil
användning
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88062290 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
högsta tillåten startvikt på > 250 g men <= 7 kg (exkl.
multirotorer utrustade med permanent integrerad utrustning
enligt KN-nummer 8525 89 för upptagning och inspelning av
video- och stillbilder samt för passagerartransport)

88021100b Helikoptrar med en tomvikt av <= 2.000 kg (exkl. för civil
användning)

88062290 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
högsta tillåten startvikt på > 250 g men <= 7 kg (exkl.
multirotorer utrustade med permanent integrerad utrustning
enligt KN-nummer 8525 89 för upptagning och inspelning av
video- och stillbilder samt för passagerartransport)

88022000a Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av
<= 2.000 kg, för civil användning (exkl. helikoptrar och
luftskepp)

88062290 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
högsta tillåten startvikt på > 250 g men <= 7 kg (exkl.
multirotorer utrustade med permanent integrerad utrustning
enligt KN-nummer 8525 89 för upptagning och inspelning av
video- och stillbilder samt för passagerartransport)

88022000b Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av
<= 2.000 kg (exkl. för civil användning, helikoptrar och
luftskepp)

88062300 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
högsta tillåten startvikt på > 7 kg men <= 25 kg (exkl. för
passagerartransport)

88021100a Helikoptrar med en tomvikt av <= 2.000 kg, för civil
användning

88062300 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
högsta tillåten startvikt på > 7 kg men <= 25 kg (exkl. för
passagerartransport)

88021100b Helikoptrar med en tomvikt av <= 2.000 kg (exkl. för civil
användning)

88062400 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
högsta tillåten startvikt på > 25 kg men <= 150 kg (exkl. för
passagerartransport)

88021100a Helikoptrar med en tomvikt av <= 2.000 kg, för civil
användning

88062400 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
högsta tillåten startvikt på > 25 kg men <= 150 kg (exkl. för
passagerartransport)

88021100b Helikoptrar med en tomvikt av <= 2.000 kg (exkl. för civil
användning)

88062400 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
högsta tillåten startvikt på > 25 kg men <= 150 kg (exkl. för
passagerartransport)

88022000a Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av
<= 2.000 kg, för civil användning (exkl. helikoptrar och
luftskepp)

88062400 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
högsta tillåten startvikt på > 25 kg men <= 150 kg (exkl. för
passagerartransport)

88022000b Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av
<= 2.000 kg (exkl. för civil användning, helikoptrar och
luftskepp)

88062910 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
högsta tillåten startvikt på > 150 kg, med en tomvikt av <= 2
000 kg (exkl. för passagerartransport)

88021100a Helikoptrar med en tomvikt av <= 2.000 kg, för civil
användning

88062910 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
högsta tillåten startvikt på > 150 kg, med en tomvikt av <= 2
000 kg (exkl. för passagerartransport)

88021100b Helikoptrar med en tomvikt av <= 2.000 kg (exkl. för civil
användning)

88062910 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
högsta tillåten startvikt på > 150 kg, med en tomvikt av <= 2
000 kg (exkl. för passagerartransport)

88022000a Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av
<= 2.000 kg, för civil användning (exkl. helikoptrar och
luftskepp)

88062910 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
högsta tillåten startvikt på > 150 kg, med en tomvikt av <= 2
000 kg (exkl. för passagerartransport)

88022000b Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av
<= 2.000 kg (exkl. för civil användning, helikoptrar och
luftskepp)

88062920 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
tomvikt av > 2000 kg (exkl. för passagerartransport)

88021200a Helikoptrar med en tomvikt av > 2.000 kg, för civil
användning

88062920 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
tomvikt av > 2000 kg (exkl. för passagerartransport)

88021200b Helikoptrar med en tomvikt av > 2.000 kg (exkl. för civil
användning)

88062920 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
tomvikt av > 2000 kg (exkl. för passagerartransport)

88023000a Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt
av > 2.000 kg men <= 15.000 kg, för civil användning (exkl.
helikoptrar och luftskepp)

88062920 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
tomvikt av > 2000 kg (exkl. för passagerartransport)

88023000b Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt
av > 2.000 kg men <= 15.000 kg (exkl. för civil användning,
helikoptrar och luftskepp)

88062920 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
tomvikt av > 2000 kg (exkl. för passagerartransport)

88024000a Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt
av > 15.000 kg, för civil användning (exkl. helikoptrar och
luftskepp)

88062920 Obemannade luftfartyg, endast för fjärrstyrd flygning, med en
tomvikt av > 2000 kg (exkl. för passagerartransport)

88024000b Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt
av > 15.000 kg (exkl. för civil användning, helikoptrar och
luftskepp)

88069100 Obemannade luftfartyg, med en högsta tillåten startvikt på
<= 250 g (exkl. endast för fjärrstyrd flygning)

88021100a Helikoptrar med en tomvikt av <= 2.000 kg, för civil
användning

88069100 Obemannade luftfartyg, med en högsta tillåten startvikt på
<= 250 g (exkl. endast för fjärrstyrd flygning)

88021100b Helikoptrar med en tomvikt av <= 2.000 kg (exkl. för civil
användning)

88069100 Obemannade luftfartyg, med en högsta tillåten startvikt på
<= 250 g (exkl. endast för fjärrstyrd flygning)

88022000a Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av
<= 2.000 kg, för civil användning (exkl. helikoptrar och
luftskepp)
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88069100 Obemannade luftfartyg, med en högsta tillåten startvikt på
<= 250 g (exkl. endast för fjärrstyrd flygning)

88022000b Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av
<= 2.000 kg (exkl. för civil användning, helikoptrar och
luftskepp)

88069200 Obemannade luftfartyg, med en högsta tillåten startvikt
på > 250 g men <= 7 kg (exkl. för passagerartransport eller
endast för fjärrstyrd flygning)

88021100a Helikoptrar med en tomvikt av <= 2.000 kg, för civil
användning

88069200 Obemannade luftfartyg, med en högsta tillåten startvikt
på > 250 g men <= 7 kg (exkl. för passagerartransport eller
endast för fjärrstyrd flygning)

88021100b Helikoptrar med en tomvikt av <= 2.000 kg (exkl. för civil
användning)

88069200 Obemannade luftfartyg, med en högsta tillåten startvikt
på > 250 g men <= 7 kg (exkl. för passagerartransport eller
endast för fjärrstyrd flygning)

88022000a Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av
<= 2.000 kg, för civil användning (exkl. helikoptrar och
luftskepp)

88069200 Obemannade luftfartyg, med en högsta tillåten startvikt
på > 250 g men <= 7 kg (exkl. för passagerartransport eller
endast för fjärrstyrd flygning)

88022000b Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av
<= 2.000 kg (exkl. för civil användning, helikoptrar och
luftskepp)

88069300 Obemannade luftfartyg, med en högsta tillåten startvikt
på > 7 kg men <= 25 kg (exkl. för passagerartransport eller
endast för fjärrstyrd flygning)

88021100a Helikoptrar med en tomvikt av <= 2.000 kg, för civil
användning

88069300 Obemannade luftfartyg, med en högsta tillåten startvikt
på > 7 kg men <= 25 kg (exkl. för passagerartransport eller
endast för fjärrstyrd flygning)

88021100b Helikoptrar med en tomvikt av <= 2.000 kg (exkl. för civil
användning)

88069400 Obemannade luftfartyg, med en högsta tillåten startvikt
på > 25 kg men <= 150 kg (exkl. för passagerartransport
eller endast för fjärrstyrd flygning)

88021100a Helikoptrar med en tomvikt av <= 2.000 kg, för civil
användning

88069400 Obemannade luftfartyg, med en högsta tillåten startvikt
på > 25 kg men <= 150 kg (exkl. för passagerartransport
eller endast för fjärrstyrd flygning)

88021100b Helikoptrar med en tomvikt av <= 2.000 kg (exkl. för civil
användning)

88069910 Obemannade luftfartyg, med en högsta tillåten startvikt
på > 150 kg, med en tomvikt av <= 2000 kg (exkl. för
passagerartransport eller endast för fjärrstyrd flygning)

88021100a Helikoptrar med en tomvikt av <= 2.000 kg, för civil
användning

88069910 Obemannade luftfartyg, med en högsta tillåten startvikt
på > 150 kg, med en tomvikt av <= 2000 kg (exkl. för
passagerartransport eller endast för fjärrstyrd flygning)

88021100b Helikoptrar med en tomvikt av <= 2.000 kg (exkl. för civil
användning)

88069910 Obemannade luftfartyg, med en högsta tillåten startvikt
på > 150 kg, med en tomvikt av <= 2000 kg (exkl. för
passagerartransport eller endast för fjärrstyrd flygning)

88022000a Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av
<= 2.000 kg, för civil användning (exkl. helikoptrar och
luftskepp)

88069910 Obemannade luftfartyg, med en högsta tillåten startvikt
på > 150 kg, med en tomvikt av <= 2000 kg (exkl. för
passagerartransport eller endast för fjärrstyrd flygning)

88022000b Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt av
<= 2.000 kg (exkl. för civil användning, helikoptrar och
luftskepp)

88069920 Obemannade luftfartyg, med en tomvikt av > 2000 kg (exkl.
endast för passagerartransport eller för fjärrstyrd flygning)

88021200a Helikoptrar med en tomvikt av > 2.000 kg, för civil
användning

88069920 Obemannade luftfartyg, med en tomvikt av > 2000 kg (exkl.
endast för passagerartransport eller för fjärrstyrd flygning)

88021200b Helikoptrar med en tomvikt av > 2.000 kg (exkl. för civil
användning)

88069920 Obemannade luftfartyg, med en tomvikt av > 2000 kg (exkl.
endast för passagerartransport eller för fjärrstyrd flygning)

88023000a Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt
av > 2.000 kg men <= 15.000 kg, för civil användning (exkl.
helikoptrar och luftskepp)

88069920 Obemannade luftfartyg, med en tomvikt av > 2000 kg (exkl.
endast för passagerartransport eller för fjärrstyrd flygning)

88023000b Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt
av > 2.000 kg men <= 15.000 kg (exkl. för civil användning,
helikoptrar och luftskepp)

88069920 Obemannade luftfartyg, med en tomvikt av > 2000 kg (exkl.
endast för passagerartransport eller för fjärrstyrd flygning)

88024000a Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt
av > 15.000 kg, för civil användning (exkl. helikoptrar och
luftskepp)

88069920 Obemannade luftfartyg, med en tomvikt av > 2000 kg (exkl.
endast för passagerartransport eller för fjärrstyrd flygning)

88024000b Flygplan och andra luftfartyg med motor, med en tomvikt
av > 15.000 kg (exkl. för civil användning, helikoptrar och
luftskepp)

88071000 Propellrar och rotorer samt delar till sådana, till luftfartyg 88031000 Propellrar och rotorer samt delar till sådana, till luftfartyg

88072000 Landningsställ och delar till landningsställ, till luftfartyg, i.a.n. 88032000 Landningsställ och delar till landningsställ, till luftfartyg, i.a.n.

88073000 Delar till flygplan, helikoptrar eller obemannade luftfartyg,
i.a.n.

88033000 Delar till flygplan eller helikoptrar, i.a.n. (exkl. delar till segel-
och glidflygplan)

88079010 Delar till drakar 88039010 Delar till drakar

88079021 Delar till telekommunikationssatelliter, i.a.n. 88039021 Delar till telekommunikationssatelliter, i.a.n.

88079029 Delar till rymdfarkoster, inkl. satelliter, i.a.n. 88039029 Delar till  rymdfarkoster, inbegripet satelliter, i.a.n.

88079030 Delar till bärraketer för satelliter och rymdfarkoster, i.a.n. 88039030 Delar till bärraketer för satelliter och rymdfarkoster, i.a.n.
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88079090 Delar till luftfartyg, i.a.n. (exkl. till drakar, rymdfarkoster, inkl.
satelliter och till bärraketer för satelliter och rymdfarkoster)

88039090 Delar till luftfartyg, i.a.n. (exkl. till drakar, rymdfarkoster, inkl.
satelliter och till bärraketer för satelliter och rymdfarkoster)

89031100 Båtar för nöjes- eller sportbruk, uppblåsbara båtar inkl.
uppblåsbara båtar med hårt skrov, utrustade med eller
utformade för att utrustas med en motor, med en tomvikt
"netto" utan motor på <= 100 kg

89031010 Båtar, uppblåsbara, för nöjes- eller sportbruk, med en vikt av
<= 100 kg

89031200 Båtar för nöjes- eller sportbruk, uppblåsbara båtar inkl.
uppblåsbara båtar med hårt skrov, med en tomvikt "netto" på
<= 100 kg (exkl. utrustade med eller utformade för att
utrustas med en motor)

89031010 Båtar, uppblåsbara, för nöjes- eller sportbruk, med en vikt av
<= 100 kg

89031900 Båtar för nöjes- eller sportbruk, uppblåsbara båtar inkl.
uppblåsbara båtar med hårt skrov, med en tomvikt "netto"
på > 100 kg

89031090 Båtar, uppblåsbara, för nöjes- eller sportbruk, med en vikt
av > 100 kg

89032100 Segelbåtar för nöjes- eller sportbruk, även med hjälpmotor,
med en längd av <= 7,5 m (exkl. uppblåsbara)

89039190 Segelbåtar, även med hjälpmotor, för nöjes- eller sportbruk
(exkl. för öppen sjö)

89032210 Segelbåtar för nöjes- eller sportbruk, även med hjälpmotor,
med en längd av > 7,5 m men <= 24 m, för öppen sjö (exkl.
uppblåsbara)

89039110 Segelbåtar, även med hjälpmotor, för nöjes- eller sportbruk,
för öppen sjö

89032290 Segelbåtar för nöjes- eller sportbruk, även med hjälpmotor,
med en längd > 7,5 m men <= 24 m (exkl. uppblåsbara och
för öppen sjö)

89039190 Segelbåtar, även med hjälpmotor, för nöjes- eller sportbruk
(exkl. för öppen sjö)

89032310 Segelbåtar för nöjes- eller sportbruk, även med hjälpmotor,
med en längd av > 24 m, för öppen sjö

89039110 Segelbåtar, även med hjälpmotor, för nöjes- eller sportbruk,
för öppen sjö

89032390 Segelbåtar för nöjes- eller sportbruk, även med hjälpmotor,
med en längd > 24 m (exkl. för öppen sjö)

89039190 Segelbåtar, även med hjälpmotor, för nöjes- eller sportbruk
(exkl. för öppen sjö)

89033100 Motorbåtar för nöjes- eller sportbruk, med en längd av <= 7,5
m (exkl. uppblåsbara och med utombordsmotor)

89039291 Motorbåtar för nöjes- eller sportbruk, med en längd av <= 7,5
m (exkl. för öppen sjö samt med utombordsmotor)

89033210 Motorbåtar för nöjes- eller sportbruk, med en längd av > 7,5
m men <= 24 m, för öppen sjö (exkl. uppblåsbara och med
utombordsmotor)

89039210 Motorbåtar för nöjes- eller sportbruk, för öppen sjö (exkl. med
utombordsmotor)

89033290 Motorbåtar för nöjes- eller sportbruk, med en längd av > 7,5
m men <= 24 m (exkl. uppblåsbara, med utombordsmotor
samt för öppen sjö)

89039299 Motorbåtar för nöjes- eller sportbruk, med en längd av > 7,5
m (exkl. för öppen sjö samt med utombordsmotor)

89033310 Motorbåtar för nöjes- eller sportbruk, med en längd av > 24
m, för öppen sjö (exkl. med utombordsmotor)

89039210 Motorbåtar för nöjes- eller sportbruk, för öppen sjö (exkl. med
utombordsmotor)

89033390 Motorbåtar för nöjes- eller sportbruk, med en längd av > 24
m (exkl. med utombordsmotor samt för öppen sjö)

89039299 Motorbåtar för nöjes- eller sportbruk, med en längd av > 7,5
m (exkl. för öppen sjö samt med utombordsmotor)

89039310 Motorbåtar med utombordsmotor, för nöjes- eller sportbruk
samt roddbåtar och kanoter, med en längd av <= 7,5 m,
med en vikt av <= 100 kg vardera (exkl. uppblåsbara)

89039910 Fartyg och båtar för nöjes- eller sportbruk samt roddbåtar
och kanoter, med en vikt av <= 100 kg (exkl. motorbåtar med
inombordsmotor och segelbåtar, även med hjälpmotor samt
uppblåsbara båtar)

89039390 Motorbåtar med utombordsmotor, för nöjes- eller sportbruk
samt roddbåtar och kanoter, med en längd av <= 7,5 m,
med en vikt av > 100 kg vardera (exkl. uppblåsbara)

89039991 Fartyg och båtar för nöjes- eller sportbruk samt roddbåtar
och kanoter, med en vikt av > 100 kg, med en längd av <=
7,5 m (exkl. motorbåtar med inombordsmotor, segelbåtar,
även med hjälpmotor samt uppblåsbara båtar)

89039910 Motorbåtar med utombordsmotor, för nöjes- eller sportbruk
samt roddbåtar och kanoter, med en längd av > 7,5 m, med
en vikt av <= 100 kg vardera (exkl. uppblåsbara)

89039910 Fartyg och båtar för nöjes- eller sportbruk samt roddbåtar
och kanoter, med en vikt av <= 100 kg (exkl. motorbåtar med
inombordsmotor och segelbåtar, även med hjälpmotor samt
uppblåsbara båtar)

90065380 Stillbildskameror, för rullfilm med en bredd av 35 mm (exkl.
kameror för omedelbar bildframställning, stillbildskameror för
engångsbruk samt stillbildskameror enligt nr 9006 30)

90065100 Enögda spegelreflexkameror, för rullfilm med en bredd av <=
35 mm (exkl. kameror för omedelbar bildframställning samt
stillbildskameror enligt nr 900610, 9006.20 eller 9006.30)

90065380 Stillbildskameror, för rullfilm med en bredd av 35 mm (exkl.
kameror för omedelbar bildframställning, stillbildskameror för
engångsbruk samt stillbildskameror enligt nr 9006 30)

90065380 Stillbildskameror, för rullfilm med en bredd av 35 mm (exkl.
kameror för omedelbar bildframställning, stillbildskameror för
engångsbruk, spegelreflexkameror samt stillbildskameror
enligt nr 9006.10 eller 9006.30)

90065900a Stillbildskameror, för rullfilm med en bredd av > 35 mm eller
till bladfilm, av sådana slag som används vid framställning av
klichéer eller andra tryckformar (exkl. stillbildskameror,
speciellt konstruerade för undervattensbruk, för
flygfotografering eller för medicinsk eller kirurgisk
undersökning av inre organ; stillbildskameror för
jämförelsefotografering inom rättsmedicin eller kriminalteknik
samt kameror för omedelbar bildframställning)

90065100 Enögda spegelreflexkameror, för rullfilm med en bredd av <=
35 mm (exkl. kameror för omedelbar bildframställning samt
stillbildskameror enligt nr 900610, 9006.20 eller 9006.30)
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90065900a Stillbildskameror, för rullfilm med en bredd av > 35 mm eller
till bladfilm, av sådana slag som används vid framställning av
klichéer eller andra tryckformar (exkl. stillbildskameror,
speciellt konstruerade för undervattensbruk, för
flygfotografering eller för medicinsk eller kirurgisk
undersökning av inre organ; stillbildskameror för
jämförelsefotografering inom rättsmedicin eller kriminalteknik
samt kameror för omedelbar bildframställning)

90065200 Stillbildskameror, för rullfilm med en bredd av < 35 mm (exkl.
kameror för omedelbar bildframställning,
spegelreflexkameror samt stillbildskameror enligt nr 900610
eller 9006.30)

90065900a Stillbildskameror, för rullfilm med en bredd av > 35 mm eller
till bladfilm, av sådana slag som används vid framställning av
klichéer eller andra tryckformar (exkl. stillbildskameror,
speciellt konstruerade för undervattensbruk, för
flygfotografering eller för medicinsk eller kirurgisk
undersökning av inre organ; stillbildskameror för
jämförelsefotografering inom rättsmedicin eller kriminalteknik
samt kameror för omedelbar bildframställning)

90065900a Stillbildskameror, för rullfilm med en bredd av > 35 mm eller
till bladfilm, av sådana slag som används vid framställning av
klichéer eller andra tryckformar (exkl. stillbildskameror,
speciellt konstruerade för undervattensbruk, för
flygfotografering eller för medicinsk eller kirurgisk
undersökning av inre organ; stillbildskameror för
jämförelsefotografering inom rättsmedicin eller kriminalteknik
samt kameror för omedelbar bildframställning)

90065900b Stillbildskameror, för rullfilm med en bredd av > 35 mm eller
till bladfilm (exkl. stillbildskameror, speciellt konstruerade för
undervattensbruk, för flygfotografering eller för medicinsk
eller kirurgisk undersökning av inre organ; stillbildskameror
för jämförelsefotografering inom rättsmedicin eller
kriminalteknik; kameror för omedelbar bildframställning samt
av sådana slag som används vid framställning av klichéer
eller andra tryckformar)

90065100 Enögda spegelreflexkameror, för rullfilm med en bredd av <=
35 mm (exkl. kameror för omedelbar bildframställning samt
stillbildskameror enligt nr 900610, 9006.20 eller 9006.30)

90065900b Stillbildskameror, för rullfilm med en bredd av > 35 mm eller
till bladfilm (exkl. stillbildskameror, speciellt konstruerade för
undervattensbruk, för flygfotografering eller för medicinsk
eller kirurgisk undersökning av inre organ; stillbildskameror
för jämförelsefotografering inom rättsmedicin eller
kriminalteknik; kameror för omedelbar bildframställning samt
av sådana slag som används vid framställning av klichéer
eller andra tryckformar)

90065200 Stillbildskameror, för rullfilm med en bredd av < 35 mm (exkl.
kameror för omedelbar bildframställning,
spegelreflexkameror samt stillbildskameror enligt nr 900610
eller 9006.30)

90065900b Stillbildskameror, för rullfilm med en bredd av > 35 mm eller
till bladfilm (exkl. stillbildskameror, speciellt konstruerade för
undervattensbruk, för flygfotografering eller för medicinsk
eller kirurgisk undersökning av inre organ; stillbildskameror
för jämförelsefotografering inom rättsmedicin eller
kriminalteknik; kameror för omedelbar bildframställning samt
av sådana slag som används vid framställning av klichéer
eller andra tryckformar)

90065900b Stillbildskameror, för rullfilm med en bredd av > 35 mm eller
till bladfilm (exkl. stillbildskameror, speciellt konstruerade för
undervattensbruk, för flygfotografering eller för medicinsk
eller kirurgisk undersökning av inre organ; stillbildskameror
för jämförelsefotografering inom rättsmedicin eller
kriminalteknik; kameror för omedelbar bildframställning samt
av sådana slag som används vid framställning av klichéer
eller andra tryckformar)

90138000 Optiska apparater och instrument samt andra optiska
artiklar, i.a.n. i kapitel 90

90138090 Förstoringsglas, luppar, stereoskop, kalejdoskop och andra
optiska apparater och instrument

90189084 Instrument och apparater för medicinskt, kirurgiskt eller
veterinärt bruk, i.a.n.

90189084 Instrument och apparater för medicinskt, kirurgiskt eller
veterinärt bruk, i.a.n.

90222100 Apparater baserade på utnyttjandet av alfa-, beta-,
gammastrålar eller andra joniserande strålar, för medicinskt,
kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk

90189084 Instrument och apparater för medicinskt, kirurgiskt eller
veterinärt bruk, i.a.n.

90222100 Apparater baserade på utnyttjandet av alfa-, beta-,
gammastrålar eller andra joniserande strålar, för medicinskt,
kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk

90222100 Apparater baserade på utnyttjandet av alfa-, beta- eller
gammastrålar, för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller
veterinärt bruk

90222900 Apparater baserade på utnyttjandet av alfa-, beta-,
gammastrålar eller andra joniserande strålar (exkl. för
medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk)

90189084 Instrument och apparater för medicinskt, kirurgiskt eller
veterinärt bruk, i.a.n.

90222900 Apparater baserade på utnyttjandet av alfa-, beta-,
gammastrålar eller andra joniserande strålar (exkl. för
medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk)

90222900 Apparater baserade på utnyttjandet av alfa-, beta- eller
gammastrålar (exkl. för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller
veterinärt bruk)

90278100 Masspektrometrar 90278080a 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,
elektroniska, i.a.n.

90278910 Exponeringsmätare 90278005 Exponeringsmätare

90278930a pH-mätare, rH-mätare och andra apparater för
konduktivitetsmätning, elektroniska

90278020a pH-mätare, rH-mätare och andra apparater för
konduktivitetsmätning, elektroniska

90278930b pH-mätare, rH-mätare och andra apparater för
konduktivitetsmätning (exkl. elektroniska)

90278020b pH-mätare, rH-mätare och andra apparater för
konduktivitetsmätning (exkl. elektroniska)

90278990a 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,
elektroniska, i.a.n.

90278080a 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,
elektroniska, i.a.n.

90278990b 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.
(exkl. elektroniska)

90278080b 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.
(exkl. elektroniska)

91149010 Fjädrar till ur, inkl. balansfjädrar 91141000 Fjädrar till ur, inkl. balansfjädrar



Varunummer som genomgått förändringar från föregående år 67

Varunummer 2022 Text 2022 Varunummer 2021 Text 2021

91149090 Urdelar, i.a.n. 91149000 Urdelar, i.a.n.

94013100a Snurrstolar, höj- och sänkbara, av trä, för kontor, butiker och
annan offentlig miljö (exkl. snurrstolar för medicinskt,
kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk samt frisörstolar)

94013000a Snurrstolar, höj- och sänkbara, med eller utan stoppning och
ryggstöd, hjul eller glidfötter. För kontor, butiker och annan
offentlig miljö (exkl. till medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller
veterinärt bruk samt frisörstolar)

94013100b Snurrstolar, höj- och sänkbara, av trä, för kök 94013000b Snurrstolar, höj- och sänkbara, med eller utan stoppning och
ryggstöd, hjul eller glidfötter. För kök (exkl. till medicinskt,
kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk samt frisörstolar)

94013100c Snurrstolar, höj- och sänkbara, av trä, för sovrum,
vardagsrum eller trädgårdar

94013000c Snurrstolar, höj- och sänkbara, med eller utan stoppning och
ryggstöd, hjul eller glidfötter. För sovrum, vardagsrum eller
trädgårdar (exkl. till medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller
veterinärt bruk samt frisörstolar)

94013900a Snurrstolar, höj- och sänkbara, för kontor, butiker och annan
offentlig miljö (exkl. av trä, snurrstolar för medicinskt,
kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk samt frisörstolar)

94013000a Snurrstolar, höj- och sänkbara, med eller utan stoppning och
ryggstöd, hjul eller glidfötter. För kontor, butiker och annan
offentlig miljö (exkl. till medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller
veterinärt bruk samt frisörstolar)

94013900b Snurrstolar, höj- och sänkbara, för kök 94013000b Snurrstolar, höj- och sänkbara, med eller utan stoppning och
ryggstöd, hjul eller glidfötter. För kök (exkl. till medicinskt,
kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk samt frisörstolar)

94013900c Snurrstolar, höj- och sänkbara, för sovrum, vardagsrum eller
trädgårdar

94013000c Snurrstolar, höj- och sänkbara, med eller utan stoppning och
ryggstöd, hjul eller glidfötter. För sovrum, vardagsrum eller
trädgårdar (exkl. till medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller
veterinärt bruk samt frisörstolar)

94014100 Sittmöbler, bäddbara, av trä (exkl. trädgårdsmöbler och
campingmöbler samt möbler för medicinskt, kirurgiskt eller
dentalt bruk)

94014000 Sittmöbler, bäddbara (exkl. trädgårdsmöbler och
campingmöbler samt möbler för medicinskt, kirurgiskt eller
dentalt bruk)

94014900 Sittmöbler, bäddbara (exkl. av trä, trädgårdsmöbler och
campingmöbler samt möbler för medicinskt, kirurgiskt eller
dentalt bruk)

94014000 Sittmöbler, bäddbara (exkl. trädgårdsmöbler och
campingmöbler samt möbler för medicinskt, kirurgiskt eller
dentalt bruk)

94019110 Delar till sittmöbler av sådana slag som används till
luftfartyg, av trä, i.a.n.

94019010 Delar till sittmöbler av sådana slag som används till luftfartyg

94019190a Delar till sittmöbler, av trä i.a.n., för kontor, butiker eller
annan offentlig miljö

94019030a Delar till sittmöbler, av trä, för kontor, butiker eller annan
offentlig miljö (exkl. delar till sittmöbler för medicinskt,
kirurgiskt eller dentalt bruk, frisörstolar e.d)

94019190b Delar till sittmöbler, av trä i.a.n., för kök 94019030b Delar till sittmöbler, av trä, för kök

94019190c Delar till sittmöbler, av trä i.a.n., för sovrum, vardagsrum
eller trädgård

94019030c Delar till sittmöbler, av trä, för sovrum, vardagsrum eller
trädgård

94019910 Delar till sittmöbler av sådana slag som används till
luftfartyg, i.a.n.

94019010 Delar till sittmöbler av sådana slag som används till luftfartyg

94019990a Delar till sittmöbler, av andra material än trä, i.a.n., för kontor,
butiker eller annan offentlig miljö

94019080a Delar till sittmöbler, av andra material än trä, för kontor,
butiker eller annan offentlig miljö (exkl. delar till sittmöbler för
medicinskt, kirurgiskt eller dentalt bruk, frisörstolar e.d)

94019990b Delar till sittmöbler, av andra material än trä, i.a.n., för kök 94019080b Delar till sittmöbler, av andra material än trä, för kök

94019990c Delar till sittmöbler, av andra material än trä, i.a.n., för
sovrum,  vardagsrum eller trädgård

94019080c Delar till sittmöbler, av andra material än trä, för sovrum, 
vardagsrum eller trädgård

94039100a Delar till möbler, av trä, i.a.n., för kontor, butiker eller annan
offentlig miljö (exkl. delar till sittmöbler samt till möbler för
medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk)

94039030a Delar till möbler, av trä, för kontor, butiker eller annan
offentlig miljö (exkl. delar till möbler för medicinskt, kirurgiskt,
dentalt eller veterinärt bruk samt till sittmöbler)

94039100b Delar till köksmöbler, av trä, i.a.n. (exkl. delar till sittmöbler) 94039030b Delar till köksmöbler, av trä

94039100c Delar till möbler, av trä, i.a.n., för sovrum, vardagsrum eller
trädgård (exkl. delar till sittmöbler)

94039030c Delar till möbler, av trä, för sovrum, vardagsrum eller
trädgård

94039910a Delar till möbler, av metall, i.a.n., för kontor, butiker eller
annan offentlig miljö (exkl. delar till sittmöbler samt till möbler
för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk)

94039010a Delar till möbler, av metall, för kontor, butiker eller annan
offentlig miljö (exkl. delar till möbler för medicinskt, kirurgiskt,
dentalt eller veterinärt bruk samt till sittmöbler)

94039910b Delar till köksmöbler, av metall, i.a.n. (exkl. delar till
sittmöbler)

94039010b Delar till köksmöbler, av metall

94039910c Delar till möbler, av metall, i.a.n., för sovrum, vardagsrum
eller trädgård (exkl. delar till sittmöbler)

94039010c Delar till möbler, av metall, för sovrum, vardagsrum eller
trädgård

94039990a Delar till möbler, av annat material än metall eller trä, i.a.n.,
för kontor, butiker eller annan offentlig miljö (exkl. delar till
sittmöbler samt till möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt
eller veterinärt bruk)

94039090a Delar till möbler, av annat material än metall eller trä, för
kontor, butiker eller annan offentlig miljö (exkl. delar till
möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk
samt till sittmöbler)

94039990b Delar till köksmöbler, av annat material än metall eller trä,
i.a.n. (exkl. delar till sittmöbler)

94039090b Delar till köksmöbler, av annat material än metall eller trä
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94039990c Delar till möbler, av annat material än metall eller trä, i.a.n.,
för sovrum, vardagsrum eller trädgård (exkl. delar till
sittmöbler)

94039090c Delar till möbler, av annat material än metall eller trä, för
sovrum, vardagsrum eller trädgård

94044010 Kviltade täcken, sängöverkast, duntäcken och andra
sängtäcken, fyllda med dun eller fjäder

94049010 Sängutrustning och liknande, fyllda med dun eller fjäder
(exkl. madrasser och sovsäckar)

94044090 Kviltade täcken, sängöverkast, duntäcken och andra
sängtäcken (exkl. fyllda med dun eller fjäder)

94049090 Sängutrustning och liknande, försedda med resårer,
stoppning eller inlägg av vilket material som helst eller
tillverkade av poröst gummi eller porös plast (exkl.
sängutrustning e.d., fyllda med dun eller fjäder, sängkläder,
madrasser, sovsäckar, madrasser för påfyllning av vatten,
luftmadrasser och -kuddar samt mattor och överdrag)

94049010 Sängutrustning och liknande, fyllda med dun eller fjäder
(exkl. madrasser, sovsäckar, kviltade täcken, sängöverkast,
duntäcken och andra sängtäcken)

94049010 Sängutrustning och liknande, fyllda med dun eller fjäder
(exkl. madrasser och sovsäckar)

94049090 Sängkläder och liknande inredningsartiklar, försedda med
resårer, stoppning eller inlägg av vilket material som helst
eller tillverkade av poröst gummi eller porös plast (exkl. fyllda
med dun eller fjäder, resårbottnar, madrasser, sovsäckar,
madrasser för påfyllning av vatten, luftmadrasser och
-kuddar samt mattor och överdrag, kviltade täcken,
sängöverkast, duntäcken och andra sängtäcken)

94049090 Sängutrustning och liknande, försedda med resårer,
stoppning eller inlägg av vilket material som helst eller
tillverkade av poröst gummi eller porös plast (exkl.
sängutrustning e.d., fyllda med dun eller fjäder, sängkläder,
madrasser, sovsäckar, madrasser för påfyllning av vatten,
luftmadrasser och -kuddar samt mattor och överdrag)

94051140 Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor,
utformade för användning endast med lysdiodljuskällor
"LED", av plast eller keramiskt material (exkl. för belysning
utomhus av öppna platser eller trafikleder)

94051040 Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor, av
plast eller keramiskt material (exkl. av plast för glödlampor
samt elektriska belysningsartiklar för belysning utomhus av
öppna platser eller trafikleder)

94051150 Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor,
utformade för användning endast med lysdiodljuskällor
"LED", av glas (exkl. för belysning utomhus av öppna platser
eller trafikleder)

94051050 Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor, av
glas (exkl. elektriska belysningsartiklar för belysning utomhus
av öppna platser eller trafikleder)

94051190 Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor,
utformade för användning endast med lysdiodljuskällor
"LED" (exkl. av plast, keramiskt material eller glas, för
belysning utomhus av öppna platser eller trafikleder)

94051098 Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor, ej för
glödlampor (exkl. plast, keramiska material eller glas samt
elektriska belysningsartiklar för belysning utomhus av öppna
platser eller trafikleder)

94051940 Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor, av
plast eller av keramiskt material (exkl. för belysning utomhus
av öppna platser eller trafikleder och sådana som är
utformade för användning endast med lysdiodljuskällor
"LED")

94051021 Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor, av
plast, för glödlampor (exkl. för civila luftfartyg samt elektriska
belysningsartiklar för belysning utomhus av öppna platser
eller trafikleder)

94051940 Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor, av
plast eller av keramiskt material (exkl. för belysning utomhus
av öppna platser eller trafikleder och sådana som är
utformade för användning endast med lysdiodljuskällor
"LED")

94051040 Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor, av
plast eller keramiskt material (exkl. av plast för glödlampor
samt elektriska belysningsartiklar för belysning utomhus av
öppna platser eller trafikleder)

94051950 Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor, av
glas (exkl. för belysning utomhus av öppna platser eller
trafikleder och sådana som är utformade för användning
endast med lysdiodljuskällor "LED")

94051050 Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor, av
glas (exkl. elektriska belysningsartiklar för belysning utomhus
av öppna platser eller trafikleder)

94051990 Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor (exkl.
av plast, keramiskt material eller glas, för belysning utomhus
av öppna platser eller trafikleder och sådana som är
utformade för användning endast med lysdiodljuskällor
"LED")

94051091 Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor, för
glödlampor (exkl. för civila luftfartyg, av oädel metall, plast,
keramiska material eller glas samt elektriska
belysningsartiklar för belysning utomhus av öppna platser
eller trafikleder)

94051990 Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor (exkl.
av plast, keramiskt material eller glas, för belysning utomhus
av öppna platser eller trafikleder och sådana som är
utformade för användning endast med lysdiodljuskällor
"LED")

94051098 Ljuskronor och andra elektriska tak- eller vägglampor, ej för
glödlampor (exkl. plast, keramiska material eller glas samt
elektriska belysningsartiklar för belysning utomhus av öppna
platser eller trafikleder)

94052140 Elektriska bords-, skrivbords-, säng- eller
golvbelysningsarmaturer, utformade för användning endast
med lysdiodljuskällor "LED", av plast eller keramiska material

94052040 Bords-, skrivbords-, säng- eller golvlampor, elektriska, av
plast eller keramiskt material (exkl. av plast, för glödlampor)

94052150 Elektriska bords-, skrivbords-, säng- eller
golvbelysningsarmaturer, utformade för användning endast
med lysdiodljuskällor "LED", av glas

94052050 Bords-, skrivbords-, säng- eller golvlampor, elektriska, av
glas

94052190 Elektriska bords-, skrivbords-, säng- eller
golvbelysningsarmaturer, utformade för användning endast
med lysdiodljuskällor "LED" (exkl. av plast, keramiskt
material eller glas)

94052099 Bords-, skrivbords-, säng- eller golvlampor, elektriska, ej för
glödlampor (exkl. av plast, keramiskt material och glas)

94052940 Elektriska bords-, skrivbords-, säng- eller
golvbelysningsarmaturer, av plast eller keramiskt material
(exkl. utformade för användning endast med lysdiodljuskällor
"LED")

94052011 Bords-, skrivbords-, säng- eller golvlampor, elektriska, av
plast, för glödlampor

94052940 Elektriska bords-, skrivbords-, säng- eller
golvbelysningsarmaturer, av plast eller keramiskt material
(exkl. utformade för användning endast med lysdiodljuskällor
"LED")

94052040 Bords-, skrivbords-, säng- eller golvlampor, elektriska, av
plast eller keramiskt material (exkl. av plast, för glödlampor)
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94052950 Elektriska bords-, skrivbords-, säng- eller
golvbelysningsarmaturer, av glas (exkl. utformade för
användning endast med lysdiodljuskällor "LED")

94052050 Bords-, skrivbords-, säng- eller golvlampor, elektriska, av
glas

94052990 Elektriska bords-, skrivbords-, säng- eller
golvbelysningsarmaturer (exkl. av plast, keramiskt material
och glas samt utformade för användning endast med
lysdiodljuskällor "LED")

94052091 Bords-, skrivbords-, säng- eller golvlampor, elektriska, för
glödlampor (exkl. av plast, keramiskt material och glas)

94052990 Elektriska bords-, skrivbords-, säng- eller
golvbelysningsarmaturer (exkl. av plast, keramiskt material
och glas samt utformade för användning endast med
lysdiodljuskällor "LED")

94052099 Bords-, skrivbords-, säng- eller golvlampor, elektriska, ej för
glödlampor (exkl. av plast, keramiskt material och glas)

94053100 Ljusslingor för julgranar, utformade för användning endast
med lysdiodljuskällor "LED"

94053000 Julgransbelysningar

94053900 Ljusslingor för julgranar (exkl. utformade för användning
endast med lysdiodljuskällor "LED")

94053000 Julgransbelysningar

94054110 Strålkastare, fotoelektromotoriska, utformade för användning
endast med lysdiodljuskällor "LED"

94054010 Strålkastare, elektriska

94054131 Belysningsarmatur och belysningsartiklar,
fotoelektromotoriska, utformade för användning endast med
lysdiodljuskällor "LED", av plast, i.a.n.

94054039 Belysningsartiklar av plast, elektriska, i.a.n. (exkl. för
glödlampor och lysrör)

94054139 Belysningsarmatur och belysningsartiklar,
fotoelektromotoriska, utformade för användning endast med
lysdiodljuskällor "LED", i.a.n. (exkl. av plast)

94054099 Belysningsartiklar, elektriska, i.a.n. (exkl. av plast)

94054210 Strålkastare, utformade för användning endast med
lysdiodljuskällor "LED", i.a.n.

94054010 Strålkastare, elektriska

94054231 Belysningsarmatur och andra elektriska belysningsartiklar,
utformade för användning endast med lysdiodljuskällor
"LED", av plast, i.a.n.

94054039 Belysningsartiklar av plast, elektriska, i.a.n. (exkl. för
glödlampor och lysrör)

94054239 Belysningsarmatur och belysningsartiklar, utformade för
användning endast med lysdiodljuskällor "LED", i.a.n. (exkl.
av plast)

94054099 Belysningsartiklar, elektriska, i.a.n. (exkl. av plast)

94054910 Strålkastare, elektriska, i.a.n. 94054010 Strålkastare, elektriska

94054940 Belysningsarmatur och andra elektriska belysningsartiklar,
av plast, i.a.n.

94054031 Belysningsartiklar av plast, för glödlampor, elektriska, i.a.n.

94054940 Belysningsarmatur och andra elektriska belysningsartiklar,
av plast, i.a.n.

94054035 Belysningsartiklar av plast, för lysrör, elektriska, i.a.n.

94054940 Belysningsarmatur och andra elektriska belysningsartiklar,
av plast, i.a.n.

94054039 Belysningsartiklar av plast, elektriska, i.a.n. (exkl. för
glödlampor och lysrör)

94054990 Belysningsarmatur och andra elektriska belysningsartiklar,
i.a.n. (exkl. av plast)

94054091 Belysningsartiklar för glödlampor, elektriska, i.a.n. (exkl. av
plast)

94054990 Belysningsarmatur och andra elektriska belysningsartiklar,
i.a.n. (exkl. av plast)

94054095 Belysningsartiklar för lysrör, elektriska, i.a.n. (exkl. av plast)

94054990 Belysningsarmatur och andra elektriska belysningsartiklar,
i.a.n. (exkl. av plast)

94054099 Belysningsartiklar, elektriska, i.a.n. (exkl. av plast)

94056120 Ljusskyltar, namnplåtar med belysning o.d., med fast
varaktigt monterad ljuskälla, utformade för användning
endast med lysdiodljuskällor "LED", av plast

94056020 Ljusskyltar, namnplåtar med belysning o.d., med fast
varaktigt monterad ljuskälla, av plast

94056180 Ljusskyltar, namnplåtar med belysning o.d., med fast
varaktigt monterad ljuskälla, utformade för användning
endast med lysdiodljuskällor "LED" (exkl. av plast)

94056080 Ljusskyltar, namnplåtar med belysning o.d., med fast
varaktigt monterad ljuskälla (exkl. av plast)

94056920 Ljusskyltar, namnplåtar med belysning o.d., med fast
varaktigt monterad ljuskälla, av plast (exkl. utformade för
användning endast med lysdiodljuskällor "LED")

94056020 Ljusskyltar, namnplåtar med belysning o.d., med fast
varaktigt monterad ljuskälla, av plast

94056980 Ljusskyltar, namnplåtar med belysning o.d., med fast
varaktigt monterad ljuskälla (exkl. utformade för användning
endast med lysdiodljuskällor "LED" samt av plast)

94056080 Ljusskyltar, namnplåtar med belysning o.d., med fast
varaktigt monterad ljuskälla (exkl. av plast)

94059900 Delar till ljusskyltar, namnplåtar med belysning, o.d., i.a.n. 94059900 Delar till belysningsartiklar, ljusskyltar, namnplåtar med
belysning o.d. (exkl. delar till belysningsartiklar, ljusskyltar,
namnplåtar med belysning e.d., av glas och av plast)

94062000 Byggmodulenheter, av stål 94069038 Byggnader, monterade eller monteringsfärdiga, av järn eller
stål (exkl. mobile homes samt växthus)

94069038 Byggnader, monterade eller monteringsfärdiga, av järn eller
stål (exkl. mobile homes, växthus samt byggmodulenheter)

94069038 Byggnader, monterade eller monteringsfärdiga, av järn eller
stål (exkl. mobile homes samt växthus)
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95082100 Berg- och dalbanor 95089000 Karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning för
nöjesfält e.d.; ambulerande teatrar (exkl. bås inbegripet varor
som bjuds ut till försäljning, varor avsedda som priser,
spelapparater för mynt eller polletter samt traktorer och
andra transportfordon, inbegripet normala släpfordon)

95082200 Karuseller och gungor 95089000 Karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning för
nöjesfält e.d.; ambulerande teatrar (exkl. bås inbegripet varor
som bjuds ut till försäljning, varor avsedda som priser,
spelapparater för mynt eller polletter samt traktorer och
andra transportfordon, inbegripet normala släpfordon)

95082300 Radiobilar 95089000 Karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning för
nöjesfält e.d.; ambulerande teatrar (exkl. bås inbegripet varor
som bjuds ut till försäljning, varor avsedda som priser,
spelapparater för mynt eller polletter samt traktorer och
andra transportfordon, inbegripet normala släpfordon)

95082400 Rörelsesimulatorer och upplevelsebiografer 95089000 Karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning för
nöjesfält e.d.; ambulerande teatrar (exkl. bås inbegripet varor
som bjuds ut till försäljning, varor avsedda som priser,
spelapparater för mynt eller polletter samt traktorer och
andra transportfordon, inbegripet normala släpfordon)

95082500 Vattenåkattraktioner 95089000 Karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning för
nöjesfält e.d.; ambulerande teatrar (exkl. bås inbegripet varor
som bjuds ut till försäljning, varor avsedda som priser,
spelapparater för mynt eller polletter samt traktorer och
andra transportfordon, inbegripet normala släpfordon)

95082600 Attraktioner för vattenparker 95089000 Karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning för
nöjesfält e.d.; ambulerande teatrar (exkl. bås inbegripet varor
som bjuds ut till försäljning, varor avsedda som priser,
spelapparater för mynt eller polletter samt traktorer och
andra transportfordon, inbegripet normala släpfordon)

95082900 Åkattraktioner för nöjesparker (exkl. berg-och dalbanor,
karuseller, gungor, radiobilar, rörelsesimulatorer,
upplevelsebiografer samt vattenåkattraktioner)

95089000 Karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning för
nöjesfält e.d.; ambulerande teatrar (exkl. bås inbegripet varor
som bjuds ut till försäljning, varor avsedda som priser,
spelapparater för mynt eller polletter samt traktorer och
andra transportfordon, inbegripet normala släpfordon)

95083000 Attraktioner för nöjesfält 95089000 Karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning för
nöjesfält e.d.; ambulerande teatrar (exkl. bås inbegripet varor
som bjuds ut till försäljning, varor avsedda som priser,
spelapparater för mynt eller polletter samt traktorer och
andra transportfordon, inbegripet normala släpfordon)

95084000 Ambulerande teatrar 95089000 Karuseller, gungor, skjutbanor och annan utrustning för
nöjesfält e.d.; ambulerande teatrar (exkl. bås inbegripet varor
som bjuds ut till försäljning, varor avsedda som priser,
spelapparater för mynt eller polletter samt traktorer och
andra transportfordon, inbegripet normala släpfordon)

97012100 Målningar och teckningar utförda helt för hand, med en ålder
av > 100 år (exkl. teckningar enligt nr 4906 och
handdekorerade föremål)

97011000 Målningar och teckningar utförda helt för hand (exkl.
teckningar enligt nr 4906 och handdekorerade föremål)

97012200 Mosaiker, med en ålder av > 100 år 97019000 Collage och liknande prydnadstavlor

97012900 Collage och liknande prydnadstavlor, med en ålder av > 100
år (exkl. mosaik)

97019000 Collage och liknande prydnadstavlor

97019100 Målningar och teckningar utförda helt för hand (exkl. med en
ålder av > 100 år samt teckningar enligt nr 4906 och
handdekorerade föremål)

97011000 Målningar och teckningar utförda helt för hand (exkl.
teckningar enligt nr 4906 och handdekorerade föremål)

97019200 Mosaiker (exkl. med en ålder av > 100 år) 97019000 Collage och liknande prydnadstavlor

97019900 Collage och liknande prydnadstavlor (exkl. med en ålder
av > 100 år och mosaiker)

97019000 Collage och liknande prydnadstavlor

97021000 Konstgrafiska originalblad, med en ålder av > 100 år 97020000 Konstgrafiska originalblad

97029000 Konstgrafiska originalblad (exkl. med en ålder av > 100 år) 97020000 Konstgrafiska originalblad

97031000 Originalskulpturer, oavsett material, med en ålder av > 100
år

97030000 Originalskulpturer, oavsett materialet

97039000 Originalskulpturer, oavsett material (exkl. med en ålder
av > 100 år)

97030000 Originalskulpturer, oavsett materialet

97051000 Samlingar och samlarobjekt av arkeologiskt, etnografiskt
eller historiskt intresse

97050000 Samlingar och samlarobjekt av zoologiskt, botaniskt,
mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt,
paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse

97052100 Kvarlevor av människor och delar därav, som samlingar och
samlarobjekt av anatomiskt intresse

97050000 Samlingar och samlarobjekt av zoologiskt, botaniskt,
mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt,
paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse
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97052200 Utdöda och utrotningshotade arter och delar därav, som
samlingar och samlarobjekt av zoologiskt, botaniskt,
anatomiskt eller paleontologiskt intresse

97050000 Samlingar och samlarobjekt av zoologiskt, botaniskt,
mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt,
paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse

97052900 Samlingar och samlarobjekt av zoologiskt, botaniskt,
mineralogiskt, anatomiskt, paleontologiskt intresse (exkl.
kvarlevor av människor och delar därav, utdöda och
utrotningshotade arter och delar därav)

97050000 Samlingar och samlarobjekt av zoologiskt, botaniskt,
mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt,
paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse

97053100 Samlingar och samlingsobjekt av numismatiskt intresse,
med en ålder av > 100 år

97050000 Samlingar och samlarobjekt av zoologiskt, botaniskt,
mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt,
paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse

97053900 Samlingar och samlingsobjekt av numismatiskt intresse
(exkl. med en ålder av > 100 år)

97050000 Samlingar och samlarobjekt av zoologiskt, botaniskt,
mineralogiskt, anatomiskt, historiskt, arkeologiskt,
paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse

97061000 Antikviteter med en ålder av > 250 år 97060000 Antikviteter med en ålder av > 100 år

97069000 Antikviteter med en ålder av > 100 år men som mest =< 250
år

97060000 Antikviteter med en ålder av > 100 år

99538320c Bearbetning av avfall och skrot av platinametall till
returråvara

99538320a Bearbetning av avfall och skrot av metall till returråvara

99538320d Bearbetning av avfall och skrot av silver till returråvara 99538320a Bearbetning av avfall och skrot av metall till returråvara

99538320e Bearbetning av avfall och skrot av järnbaserad metall, järn till
returråvara

99538320a Bearbetning av avfall och skrot av metall till returråvara

99538320f Bearbetning av avfall och skrot av koppar till returråvara 99538320a Bearbetning av avfall och skrot av metall till returråvara

99538320g Bearbetning av avfall och skrot av nickel till returråvara 99538320a Bearbetning av avfall och skrot av metall till returråvara

99538320h Bearbetning av avfall och skrot av aluminium till returråvara 99538320a Bearbetning av avfall och skrot av metall till returråvara

99538320i Bearbetning av avfall och skrot av kobolt till returråvara 99538320a Bearbetning av avfall och skrot av metall till returråvara

99538320j Bearbetning av avfall och skrot av litium till returråvara 99538320a Bearbetning av avfall och skrot av metall till returråvara

99538320k Bearbetning av avfall och skrot av sällsynta jordartsmetaller
till returråvara

99538320a Bearbetning av avfall och skrot av metall till returråvara

99538320l Bearbetning av avfall och skrot av annan metall till
returråvara

99538320a Bearbetning av avfall och skrot av metall till returråvara

99538320m Bearbetning av slaggsand till returråvara 99538320a Bearbetning av avfall och skrot av metall till returråvara


