
Varunummer som genomgått förändringar från föregående år 1

Varunummer 2017 Text 2017 Varunummer 2016 Text 2016

03019300 Karp, levande"Cyprinus spp.", "Carassius spp.",
"Ctenopharyngodon idellus", "Hypophthalmichthys  spp.",
"Cirrhinus spp.", "Mylopharyngodon piceus", "Catla catla",
"Labeo spp.",  "Osteochilus hasselti", "Leptobarbus hoeveni",
"Megalobrama spp."

03019300 Karp, levande (Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

03019300 Karp, levande"Cyprinus spp.", "Carassius spp.",
"Ctenopharyngodon idellus", "Hypophthalmichthys  spp.",
"Cirrhinus spp.", "Mylopharyngodon piceus", "Catla catla",
"Labeo spp.",  "Osteochilus hasselti", "Leptobarbus hoeveni",
"Megalobrama spp."

03019918 Sötvattenfisk, levande (exkl. akvariefisk, öring, ål, karp
"Cyprinus carpio", "Carassius carassius",
"Ctenopharyngodon idellus", "Hypophthalmichthys spp.",
"Cirrhinus spp.", "Mylopharyngodon piceus", stillahavslax
"Oncorhynchus nerka", "Oncorhynchus gorbuscha",
"Oncorhynchus keta", "Oncorhynchus tschawytscha",
"Oncorhynchus kisutch", "Oncorhynchus masou" och
"Oncorhynchus rhodurus", atlantlax "Salmo salar " samt
donaulax " Hucho hucho ")

03019917 Sötvattenfisk, levande (exkl. akvariefisk, öring, ål, karp
"Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti,
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.", Stillahavslax
"Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou och
Oncorhynchus rhodurus", atlantlax "Salmo salar" och
donaulax "Hucho hucho")

03019918 Sötvattenfisk, levande (exkl. akvariefisk, öring, ål, karp
"Cyprinus carpio", "Carassius carassius",
"Ctenopharyngodon idellus", "Hypophthalmichthys spp.",
"Cirrhinus spp.", "Mylopharyngodon piceus", stillahavslax
"Oncorhynchus nerka", "Oncorhynchus gorbuscha",
"Oncorhynchus keta", "Oncorhynchus tschawytscha",
"Oncorhynchus kisutch", "Oncorhynchus masou" och
"Oncorhynchus rhodurus", atlantlax "Salmo salar " samt
donaulax " Hucho hucho ")

03024911 Kawakawa "Euthynnus affinis", färsk eller kyld, för industriell
framställning eller konservering

03028921 Fisk av släktet "Euthynnus", färsk eller kyld, för industriell
framställning eller konservering (exkl. bonit "Euthynnus
pelamis" eller "Katsuwonus pelamis")

03024919 Kawakawa "Euthynnus affinis", färsk eller kyld (exkl. för
industriell framställning eller konservering)

03028929 Fisk av släktet "Euthynnus", färsk eller kyld (exkl. för
industriell framställning eller konservering samt bonit
"Euthynnus pelamis" eller "Katsuwonus pelamis")

03024990 Fisk, färsk eller kyld, dvärgmakrillar, "Rastrelliger spp.",
kungsmakrillar "Scomberomorus spp.", taggmakrillar
"Caranx spp.", "Decapterus spp.", cobia "Pampus spp.",
stillahavsmakrillgädda "Cololabis Saira", lodda "Mallotus
villosus", boniter och pelamider "Sarda spp.", segelfiskar och
spjutfiskar "Istiophoridae" (exkl. fiskfiléer och annat fiskkött
enligt nr 0304 samt ätbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr
0302 91 - 0302 99)

03028990 Fisk, färsk eller kyld, i.a.n.

03027300 Karp "Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,
Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama
spp.", färsk eller kyld

03027300 Karp "Cyprinus carpio", "Carassius carassius",
"Ctenopharyngodon idellus", "Hypophthalmichthys spp.",
"Cirrhinus spp.", "Mylopharyngodon piceus", färsk eller kyld

03027300 Karp "Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,
Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama
spp.", färsk eller kyld

03028910 Sötvattenfisk, färsk eller kyld, i.a.n.

03028115 Pigghaj "Squalus acanthias" och rödhaj "Scyliorhinus spp.",
färsk eller kyld

03028110 Pigghaj "Squalus acanthias", färsk eller kyld

03028115 Pigghaj "Squalus acanthias" och rödhaj "Scyliorhinus spp.",
färsk eller kyld

03028120 Rödhaj "Scyliorhinus spp.", färsk eller kyld

03028130 Håbrand "sillhaj" "Lamna nasus", färsk eller kyld 03028130 Håbrand "sillhaj" "Lamna nasus", färsk eller kyld

03028140 Blåhaj "Prionace glauca",  färsk eller kyld 03028190 Haj, färsk eller kyld (exkl. pigghaj "Squalus acanthias", rödhaj
"Scyliorhinus spp." och håbrand "sillhaj" "Lamna nasus")

03028180 Haj, färsk eller kyld (exkl. pigghaj "Squalus acanthias", rödhaj
"Scyliorhinus spp." och håbrand "sillhaj" "Lamna nasus"
samt blåhaj "Prionace glauca")

03028190 Haj, färsk eller kyld (exkl. pigghaj "Squalus acanthias", rödhaj
"Scyliorhinus spp." och håbrand "sillhaj" "Lamna nasus")

03028910 Sötvattenfisk, färsk eller kyld, i.a.n. 03028910 Sötvattenfisk, färsk eller kyld, i.a.n.

03028921 Fisk av släktet "Euthynnus", färsk eller kyld, för industriell
framställning eller konservering (exkl. bonit "Euthynnus
pelamis" eller "Katsuwonus pelamis" samt kawakawa
"Euthynnus affinis")

03028921 Fisk av släktet "Euthynnus", färsk eller kyld, för industriell
framställning eller konservering (exkl. bonit "Euthynnus
pelamis" eller "Katsuwonus pelamis")

03028929 Fisk av släktet "Euthynnus", färsk eller kyld (exkl. för
industriell framställning eller konservering samt bonit
"Euthynnus pelamis" eller "Katsuwonus pelamis" eller
kawakawa "Euthynnus affinis")

03028929 Fisk av släktet "Euthynnus", färsk eller kyld (exkl. för
industriell framställning eller konservering samt bonit
"Euthynnus pelamis" eller "Katsuwonus pelamis")

03028990 Fisk, färsk eller kyld, i.a.n. 03028990 Fisk, färsk eller kyld, i.a.n.

03029100 Lever, rom och mjölke av fisk, färsk eller kyld 03029000 Lever, rom och mjölke av fisk, färsk eller kyld
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03029200 Hajfenor, färska eller kylda 03028110 Pigghaj "Squalus acanthias", färsk eller kyld

03029200 Hajfenor, färska eller kylda 03028120 Rödhaj "Scyliorhinus spp.", färsk eller kyld

03029200 Hajfenor, färska eller kylda 03028130 Håbrand "sillhaj" "Lamna nasus", färsk eller kyld

03029200 Hajfenor, färska eller kylda 03028190 Haj, färsk eller kyld (exkl. pigghaj "Squalus acanthias", rödhaj
"Scyliorhinus spp." och håbrand "sillhaj" "Lamna nasus")

03029900 Slaktbiprodukter av fisk, färska eller kylda, ätbara (exkl. lever,
rom och mjölke samt hajfenor)

03029000 Lever, rom och mjölke av fisk, färsk eller kyld

03032500 Karp "Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,
Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama
spp.", fryst

03032500 Karp "Cyprinus carpio", "Carassius carassius",
"Ctenopharyngodon idellus", "Hypophthalmichthys spp.",
"Cirrhinus spp.", "Mylopharyngodon piceus", fryst

03032500 Karp "Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,
Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama
spp.", fryst

03038910 Sötvattenfisk, fryst, i.a.n.

03034220 Tonfisk, gulfenad "Thunnus albacares", fryst, för industriell
framställning av produkter enligt nr 1604

03034212 Tonfisk, gulfenad, "Thunnus albacares", fryst, för industriell
framställning eller konservering, hel, med en vikt av > 10 kg
per styck

03034220 Tonfisk, gulfenad "Thunnus albacares", fryst, för industriell
framställning av produkter enligt nr 1604

03034218 Tonfisk, gulfenad, "Thunnus albacares", fryst, för industriell
framställning eller konservering, hel, med en vikt av <= 10 kg
per styck

03034220 Tonfisk, gulfenad "Thunnus albacares", fryst, för industriell
framställning av produkter enligt nr 1604

03034242 Tonfisk, gulfenad (Thunnus albacares), fryst, för industriell
framställning av produkter enligt nr 1604, med en vikt
av > 10 kg per styck (exkl. hel)

03034220 Tonfisk, gulfenad "Thunnus albacares", fryst, för industriell
framställning av produkter enligt nr 1604

03034248 Tonfisk, gulfenad "Thunnus albacares", fryst, för industriell
framställning av produkter enligt nr 1604, med en vikt
av > 10 kg per styck (exkl. hel)

03035910 Ansjovis "Engraulis spp.", fryst 03038945 Ansjovis "Engraulis spp.", fryst

03035921 Kawakawa "Euthynnus affinis", fryst, för industriell
framställning av produkter enligt nr 1604

03038921 Fisk av släktet "Euthynnus", fryst,  för industriell framställning
eller konservering (exkl. bonit "Euthynnus pelamaris"
"Katsuwonus pelamis")

03035929 Kawakawa "Euthynnus affinis", fryst (exkl. för industriell
framställning av produkter enligt nr 1604)

03038929 Fisk av släktet "Euthynnus", fryst (exkl. för industriell
framställning eller konservering och bonit "Euthynnus
pelamaris" eller "Katsuwonus pelamis")

03035990 Fisk, fryst, dvärgmakrillar, "Rastrelliger spp.", kungsmakrillar
"Scomberomorus spp.", taggmakrillar "Caranx spp.",
"Decapterus spp.", cobia "Pampus spp.",
stillahavsmakrillgädda "Cololabis Saira", lodda "Mallotus
villosus", boniter och pelamider "Sarda spp.", segelfiskar och
spjutfiskar "Istiophoridae" (exkl. fiskfiléer och annat fiskkött
enligt nr 0304 samt ätbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr
0303 91 - 0303 99)

03038990 Fryst fisk, i.a.n.

03038115 Pigghaj "Squalus acanthias" and rödhaj "Scyliorhinus spp.",
fryst

03038110 Pigghaj "Squalus acanthias", fryst

03038115 Pigghaj "Squalus acanthias" and rödhaj "Scyliorhinus spp.",
fryst

03038120 Rödhaj "Scyliorhinus spp.", fryst

03038130 Håbrand "sillhaj" "Lamna nasus", fryst 03038130 Håbrand "sillhaj" "Lamna nasus", fryst

03038140 Blåhaj "Prionace glauca", fryst 03038190 Haj, fryst (exkl. pigghaj "Squalus acanthias", rödhaj
"Scyliorhinus spp.", håbrand "sillhaj" "Lamna nasus")

03038190 Haj, fryst (exkl. pigghaj "Squalus acanthias", rödhaj
"Scyliorhinus spp.", håbrand "sillhaj" "Lamna nasus" samt
Blåhaj "Prionace glauca")

03038190 Haj, fryst (exkl. pigghaj "Squalus acanthias", rödhaj
"Scyliorhinus spp.", håbrand "sillhaj" "Lamna nasus")

03038910 Sötvattenfisk, fryst, i.a.n. 03038910 Sötvattenfisk, fryst, i.a.n.

03038921 Fisk av släktet "Euthynnus", fryst,  för industriell framställning
eller konservering (exkl. bonit "Euthynnus pelamaris"
"Katsuwonus pelamis" och kawakawa "Euthynnus affinis")

03038921 Fisk av släktet "Euthynnus", fryst,  för industriell framställning
eller konservering (exkl. bonit "Euthynnus pelamaris"
"Katsuwonus pelamis")

03038929 Fisk av släktet "Euthynnus", fryst (exkl. bonit "Euthynnus
pelamaris" "Katsuwonus pelamis" och kawakawa
"Euthynnus affinis" och för industriell framställning eller
konservering)

03038929 Fisk av släktet "Euthynnus", fryst (exkl. för industriell
framställning eller konservering och bonit "Euthynnus
pelamaris" eller "Katsuwonus pelamis")
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03038990 Fryst fisk, i.a.n. 03038990 Fryst fisk, i.a.n.

03039110 Fiskrom och mjölke för framställning av deoxiribonukleinsyra
eller protaminsulfat, fryst

03039010 Fiskrom och fiskmjölke för framställning av
deoxiribonukleinsyra eller protaminsulfat, fryst

03039190 Lever, rom och mjölke, av fisk, fryst (exkl. fiskrom och mjölke
för framställning av deoxiribonukleinsyra eller protaminsulfat)

03039090 Lever, rom och mjölke av fisk, fryst (exkl. fiskrom och mjölke
för framställning av deoxiribonukleinsyra eller protaminsulfat)

03039200 Hajfenor, frysta 03038110 Pigghaj "Squalus acanthias", fryst

03039200 Hajfenor, frysta 03038120 Rödhaj "Scyliorhinus spp.", fryst

03039200 Hajfenor, frysta 03038130 Håbrand "sillhaj" "Lamna nasus", fryst

03039200 Hajfenor, frysta 03038190 Haj, fryst (exkl. pigghaj "Squalus acanthias", rödhaj
"Scyliorhinus spp.", håbrand "sillhaj" "Lamna nasus")

03039900 Slaktbiprodukter av fisk, frysta, ätbara (exkl. lever, rom och
mjölke samt hajfenor)

03039090 Lever, rom och mjölke av fisk, fryst (exkl. fiskrom och mjölke
för framställning av deoxiribonukleinsyra eller protaminsulfat)

03043900 Filéer, färska eller kylda, av karp "Cyprinus spp., Carassius
spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo
spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.", ål "Anguilla spp." och ormhuvudfiskar
"Channa spp."

03043900 Filéer, av karp "Cyprinus carpio", "Carassius carassius",
"Ctenopharyngodon idellus", "Hypophthalmichthys spp.",
"Cirrhinus spp.", "Mylopharyngodon piceus", ål "Anguilla
spp." och ormhuvudfiskar "Channa spp.", färska eller kylda

03043900 Filéer, färska eller kylda, av karp "Cyprinus spp., Carassius
spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo
spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.", ål "Anguilla spp." och ormhuvudfiskar
"Channa spp."

03044910 Filéer, av sötvattenfisk, färska eller kylda, i.a.n.

03044710 Filéer, av pigghaj "Squalus acanthias" och rödhaj
"Scyliorhinus spp.", färska eller kylda

03044990 Fiskfiléer, färska eller kylda. i.a.n.

03044720 Filéer, av håbrand "sillhaj" "Lamna nasus", färska eller kylda 03044990 Fiskfiléer, färska eller kylda. i.a.n.

03044730 Filéer, av blåhaj "Prionace glauca", färska eller kylda 03044990 Fiskfiléer, färska eller kylda. i.a.n.

03044790 Filéer, av haj, färska eller kylda (exkl. pigghaj "Squalus
acanthias", rödhaj "Scyliorhinus spp.", håbrand "sillhaj"
"Lamna nasus" och blåhaj "Prionace glauca")

03044990 Fiskfiléer, färska eller kylda. i.a.n.

03044800 Filéer, av rockor "Rajidae", färska eller kylda 03044990 Fiskfiléer, färska eller kylda. i.a.n.

03044910 Filéer, av sötvattenfisk, färska eller kylda, i.a.n. 03044910 Filéer, av sötvattenfisk, färska eller kylda, i.a.n.

03044990 Fiskfiléer, färska eller kylda. i.a.n. 03044990 Fiskfiléer, färska eller kylda. i.a.n.

03045100 Fiskkött, även hackat eller malet, färska eller kylda, av tilapior
"Oreochromis spp.", malfiskar "Pangasius spp., Silurus
spp., Clarias spp., Ictalurus spp.", karp "Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti,
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.", ål "Anguilla spp.",
nilabborre "Lates niloticus" och ormhuvudfiskar "Channa
spp." (exkl. filéer)

03045100 Fiskkött, av tilapior "Oreochromis spp.", havskatt "Pangasius
spp.", "Silurus spp.", "Clarias spp.", "Ictalurus spp.", karp
"Cyprinus carpio", "Carassius carassius",
"Ctenopharyngodon idellus", "Hypophthalmichthys spp.",
"Cirrhinus spp.", "Mylopharyngodon piceus", ål "Anguilla
spp.", nilabborre "Lates niloticus" och ormhuvudfiskar
"Channa spp.", även hackat eller malet, färskt eller kylt (exkl.
filéer)

03045100 Fiskkött, även hackat eller malet, färska eller kylda, av tilapior
"Oreochromis spp.", malfiskar "Pangasius spp., Silurus
spp., Clarias spp., Ictalurus spp.", karp "Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti,
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.", ål "Anguilla spp.",
nilabborre "Lates niloticus" och ormhuvudfiskar "Channa
spp." (exkl. filéer)

03045910 Fiskkött, av sötvattenfisk, även hackat eller malet, färskt eller
kylt (exkl. alla filéer, tilapior, havskatt, karp, ål, nilaborre,
ormhuvudfiskar, laxfisk, svärdfisk, tandnotingar och fisk av
familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae , Moridae och
Muraenolepididae)

03045610 Kött av pigghaj "Squalus acanthias" och rödhaj "Scyliorhinus
spp.", även hackat eller malet, färskt eller kylt (exkl. filéer)

03045990 Fiskkött, även hackat eller malet, färskt eller kylt (exkl. alla
filéer, av sötvattenfisk, lappar av sill och strömming, tilapior,
havskatt, karp, ål, nilaborre, ormhuvudfiskar, laxfisk,
svärdfisk, tandnotingar och fisk av familjerna
Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae , Moridae och Muraenolepididae)

03045620 Kött av håbrand "sillhaj" "Lamna nasus", även hackat eller
malet, färskt eller kylt (exkl. filéer)

03045990 Fiskkött, även hackat eller malet, färskt eller kylt (exkl. alla
filéer, av sötvattenfisk, lappar av sill och strömming, tilapior,
havskatt, karp, ål, nilaborre, ormhuvudfiskar, laxfisk,
svärdfisk, tandnotingar och fisk av familjerna
Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae , Moridae och Muraenolepididae)
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03045630 Kött av blåhaj "Prionace glauca", även hackat eller malet,
färskt eller kylt (exkl. filéer)

03045990 Fiskkött, även hackat eller malet, färskt eller kylt (exkl. alla
filéer, av sötvattenfisk, lappar av sill och strömming, tilapior,
havskatt, karp, ål, nilaborre, ormhuvudfiskar, laxfisk,
svärdfisk, tandnotingar och fisk av familjerna
Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae , Moridae och Muraenolepididae)

03045690 Kött av haj, även hackat eller malet, färskt eller kylt (exkl.
filéer, pigghaj "Squalus acanthias", rödhaj "Scyliorhinus
spp.", håbrand "sillhaj" "Lamna nasus" och blåhaj "Prionace
glauca")

03045990 Fiskkött, även hackat eller malet, färskt eller kylt (exkl. alla
filéer, av sötvattenfisk, lappar av sill och strömming, tilapior,
havskatt, karp, ål, nilaborre, ormhuvudfiskar, laxfisk,
svärdfisk, tandnotingar och fisk av familjerna
Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae , Moridae och Muraenolepididae)

03045700 Kött av rockor "Rajidae", även hackat eller malet, färskt eller
kylt (exkl. filéer)

03045990 Fiskkött, även hackat eller malet, färskt eller kylt (exkl. alla
filéer, av sötvattenfisk, lappar av sill och strömming, tilapior,
havskatt, karp, ål, nilaborre, ormhuvudfiskar, laxfisk,
svärdfisk, tandnotingar och fisk av familjerna
Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae , Moridae och Muraenolepididae)

03045910 Kött av sötvattenfisk, även hackat eller malet, färskt eller kylt
(exkl. alla filéer, tilapior, malfiskar, karp, ål, nilaborre,
ormhuvudfiskar, laxfisk, fisk från familjerna
Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae , Moridae och Muraenolepididae,
svärdfisk, tandnotingar, haj samt rockor)

03045910 Fiskkött, av sötvattenfisk, även hackat eller malet, färskt eller
kylt (exkl. alla filéer, tilapior, havskatt, karp, ål, nilaborre,
ormhuvudfiskar, laxfisk, svärdfisk, tandnotingar och fisk av
familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae , Moridae och
Muraenolepididae)

03045990 Fiskkött, även hackat eller malet, färskt eller kylt (exkl. alla
filéer, sötvattenfisk, lappar av sill och strömming, tilapior,
malfiskar, karp, ål, nilaborre, ormhuvudfiskar, laxfisk, fisk från
familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae , Moridae och
Muraenolepididae, svärdfisk, tandnotingar, haj samt rockor)

03045990 Fiskkött, även hackat eller malet, färskt eller kylt (exkl. alla
filéer, av sötvattenfisk, lappar av sill och strömming, tilapior,
havskatt, karp, ål, nilaborre, ormhuvudfiskar, laxfisk,
svärdfisk, tandnotingar och fisk av familjerna
Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae , Moridae och Muraenolepididae)

03046900 Filéer, frysta, karp "Cyprinus spp., Carassius spp.,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo
spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, 
Megalobrama spp.", ål "Anguilla spp." och ormhuvudfiskar
"Channa spp."

03046900 Filéer, frysta, av karp "Cyprinus carpio", "Carassius
carassius", "Ctenopharyngodon idellus",
"Hypophthalmichthys spp.", "Cirrhinus spp.",
"Mylopharyngodon piceus", ål "Anguilla spp." och
ormhuvudfiskar "Channa spp."

03046900 Filéer, frysta, karp "Cyprinus spp., Carassius spp.,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo
spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, 
Megalobrama spp.", ål "Anguilla spp." och ormhuvudfiskar
"Channa spp."

03048910 Filéer, av sötvattenfisk, frysta, i.a.n.

03048811 Filéer, av pigghaj "Squalus acanthias" och rödhaj
"Scyliorhinus spp.", frysta

03048951 Filéer, av pigghaj och rödhaj "Squalus acanthias" och
"Scyliorhinus spp.", frysta

03048815 Filéer, av håbrand "sillhaj" "Lamna nasus", frysta 03048955 Filéer, av håbrand "sillhaj" "Lamna nasus", frysta

03048818 Filéer, av blåhaj "Prionace glauca", frysta 03048959 Filéer, av haj, frysta (exkl. pigghaj "Squalus acanthias",
rödhaj "Scyliorhinus spp." och håbrand "sillhaj" "Lamna
nasus")

03048819 Filéer, av haj, frysta (exkl. pigghaj "Squalus acanthias",
rödhaj "Scyliorhinus spp." , håbrand "sillhaj" "Lamna nasus"
samt blåhaj "Prionace glauca")

03048959 Filéer, av haj, frysta (exkl. pigghaj "Squalus acanthias",
rödhaj "Scyliorhinus spp." och håbrand "sillhaj" "Lamna
nasus")

03048890 Filéer, av rockor "Rajidae", frysta 03048990 Fiskfiléer, frysta, i.a.n.

03048910 Filéer, av sötvattenfisk, frysta, i.a.n. 03048910 Filéer, av sötvattenfisk, frysta, i.a.n.

03048990 Fiskfiléer, frysta, i.a.n. 03048990 Fiskfiléer, frysta, i.a.n.

03049310 Surimi, fryst, av tilapior "Oreochromis spp.", malfiskar
"Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,  Ictalurus spp.",
karp "Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,
Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama
spp.", ål "Anguilla spp.", nilabborre "Lates niloticus" och
ormhuvudfiskar "Channa spp."

03049310 Surimi, fryst, av tilapior "Oreochromis spp.", havskatt
"Pangasius spp.", "Silurus spp.", "Clarias spp.", "Ictalurus
spp.", "karp "Cyprinus carpio", "Carassius carassius",
"Ctenopharyngodon idellus", "Hypophthalmichthys spp.",
"Cirrhinus spp.", "Mylopharyngodon piceus", ål" Anguilla
spp.", nilabborre "Lates niloticus" eller ormhuvudfiskar
"Channa spp."

03049310 Surimi, fryst, av tilapior "Oreochromis spp.", malfiskar
"Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,  Ictalurus spp.",
karp "Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,
Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama
spp.", ål "Anguilla spp.", nilabborre "Lates niloticus" och
ormhuvudfiskar "Channa spp."

03049910 Surimi av fisk, fryst, i.a.n.
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03049390 Kött, fryst, även hackat eller malet, av tilapior "Oreochromis
spp.", malfiskar "Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 
Ictalurus spp.", karp "Cyprinus spp., Carassius spp.,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo
spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.", ål "Anguilla spp.", nilabborre "Lates
niloticus" och ormhuvudfiskar "Channa spp." (exkl. filéer och
surimi)

03049390 Kött, fryst, även hackat eller malet, av tilapior "Oreochromis
spp.", havskatt "Pangasius spp.", "Silurus spp.", "Clarias
spp.", "Ictalurus spp.", "karp "Cyprinus carpio", "Carassius
carassius", "Ctenopharyngodon idellus",
"Hypophthalmichthys spp.", "Cirrhinus spp.",
"Mylopharyngodon piceus", ål" Anguilla spp.", nilabborre
"Lates niloticus" eller ormhuvudfiskar "Channa spp." (exkl.
filéer och surimi)

03049390 Kött, fryst, även hackat eller malet, av tilapior "Oreochromis
spp.", malfiskar "Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 
Ictalurus spp.", karp "Cyprinus spp., Carassius spp.,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo
spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.", ål "Anguilla spp.", nilabborre "Lates
niloticus" och ormhuvudfiskar "Channa spp." (exkl. filéer och
surimi)

03049921 Kött av sötvattenfisk, fryst, i.a.n. (exkl. filéer och surimi)

03049610 Kött av pigghaj "Squalus acanthias" och rödhaj "Scyliorhinus
spp.", även hackat eller malet, fryst

03049999 Kött av saltvattenfisk, fryst, i.a.n. (exkl. filéer och surimi)

03049620 Kött av pigghaj håbrand "sillhaj" "Lamna nasus", även hackat
eller malet, fryst

03049999 Kött av saltvattenfisk, fryst, i.a.n. (exkl. filéer och surimi)

03049630 Kött av blåhaj "Prionace glauca", även hackat eller malet,
fryst

03049999 Kött av saltvattenfisk, fryst, i.a.n. (exkl. filéer och surimi)

03049690 Kött av haj, även hackat eller malet, fryst (exkl. pigghaj
"Squalus acanthias", rödhaj "Scyliorhinus spp.", pigghaj
håbrand "sillhaj" "Lamna nasus", blåhaj "Prionace glauca")

03049999 Kött av saltvattenfisk, fryst, i.a.n. (exkl. filéer och surimi)

03049700 Kött av rockor "Rajidae", även hackat eller malet, fryst 03049999 Kött av saltvattenfisk, fryst, i.a.n. (exkl. filéer och surimi)

03049910 Surimi av fisk, fryst, i.a.n. 03049910 Surimi av fisk, fryst, i.a.n.

03049921 Kött av sötvattenfisk, fryst, i.a.n. (exkl. filéer och surimi) 03049921 Kött av sötvattenfisk, fryst, i.a.n. (exkl. filéer och surimi)

03049999 Kött av saltvattenfisk, fryst, i.a.n. (exkl. filéer och surimi) 03049999 Kött av saltvattenfisk, fryst, i.a.n. (exkl. filéer och surimi)

03053100 Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake, tilapior
"Oreochromis spp.", malfiskar "Pangasius spp., Silurus
spp., Clarias spp., Ictalurus spp.", karp "Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti,
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.", ål "Anguilla spp.",
nilabborre "Lates niloticus" och ormhuvudfiskar "Channa
spp." (exkl. rökta)

03053100 Filéer, av tilapior "Oreochromis spp.", havskatt "Pangasius
spp.", "Silurus spp.", "Clarias spp.", "Ictalurus spp.", karp
"Cyprinus carpio", "Carassius carassius",
"Ctenopharyngodon idellus", "Hypophthalmichthys spp.",
"Cirrhinus spp.", "Mylopharyngodon piceus", ål "Anguilla
spp.", nilabborre "Lates niloticus" och ormhuvudfiskar
"Channa spp.", torkade, saltade eller i saltlake (exkl. rökta)

03053100 Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake, tilapior
"Oreochromis spp.", malfiskar "Pangasius spp., Silurus
spp., Clarias spp., Ictalurus spp.", karp "Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti,
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.", ål "Anguilla spp.",
nilabborre "Lates niloticus" och ormhuvudfiskar "Channa
spp." (exkl. rökta)

03053990 Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake (exkl. rökta, tilapior,
havskatt, karp, ål, nilaborre och ormhuvudfisk samt från
familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och
Muraenolepididae samt filé av stillahavslax, atlantlax,
donaulax och liten helgeflundra "blåkveite")

03053990 Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake (exkl. rökta, tilapior,
havskatt, karp, ål, nilaborre och ormhuvudfisk samt från
familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och
Muraenolepididae samt filé av stillahavslax, atlantlax,
donaulax och liten helgeflundra "blåkveite")

03053990 Fiskfiléer, torkade, saltade eller i saltlake (exkl. rökta, tilapior,
havskatt, karp, ål, nilaborre och ormhuvudfisk samt från
familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och
Muraenolepididae samt filé av stillahavslax, atlantlax,
donaulax och liten helgeflundra "blåkveite")

03054490 Tilapior "Oreochromis spp.", malfiskar "Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.", karp "Cyprinus
carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti,
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.", nilabborre "Lates
niloticus" och ormhuvudfiskar "Channa spp.", inkl. filéer,
rökta (exkl. ätbara slaktbiprodukter av fisk)

03054490 Tilapior "Oreochromis spp.", havskatt "Pangasius spp.",
"Silurus spp.", "Clarias spp.", "Ictalurus spp.", karp "Cyprinus
carpio", "Carassius carassius", "Ctenopharyngodon idellus",
"Hypophthalmichthys spp.", "Cirrhinus spp.",
"Mylopharyngodon piceus", nilabborre "Lates niloticus" och
ormhuvudfiskar "Channa spp.", inkl. filéer, rökta (exkl. ätbara
slaktbiprodukter av fisk)

03054490 Tilapior "Oreochromis spp.", malfiskar "Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.", karp "Cyprinus
carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti,
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.", nilabborre "Lates
niloticus" och ormhuvudfiskar "Channa spp.", inkl. filéer,
rökta (exkl. ätbara slaktbiprodukter av fisk)

03054980 Fisk, rökt, inkl. filéer (exkl. ätbara slaktbiprodukter av fisk och
stillahavslax, atlantlax, donaulax, sill, strömming, liten
helgeflundra, atlanthelgeflundra, makrill, öring, tilapior,
havskatt, karp, ål, nilaborre samt ormhuvudfiskar)
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03054980 Fisk, rökt, inkl. filéer (exkl. stillahavslax, atlantlax, donaulax,
sill, strömming, öring, tilapior, malfiskar, karp, ål, nilaborre,
ormhuvudfiskar, liten helgeflundra, atlanthelgeflundra och
makrill samt ätbara slaktbiprodukter)

03054980 Fisk, rökt, inkl. filéer (exkl. ätbara slaktbiprodukter av fisk och
stillahavslax, atlantlax, donaulax, sill, strömming, liten
helgeflundra, atlanthelgeflundra, makrill, öring, tilapior,
havskatt, karp, ål, nilaborre samt ormhuvudfiskar)

03055200 Tilapior "Oreochromis spp.", malfiskar "Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.", karp "Cyprinus
carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti,
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.", ål "Anguilla spp.",
nilabborre "Lates niloticus" och ormhuvudfiskar "Channa
spp.",  torkad, även saltad (exkl. filéer, rökta samt ätbara
slaktbiprodukter av fisk)

03055980 Fisk, torkad, även saltad (exkl. rökt, torsk, fisk av arten
"Boreogadus saida", sill och strömming, ansjovis,
atlanthelgeflundra samt filéer och ätbara slaktbiprodukter av
fisk)

03055310 Fisk av arten "Boreogadus saida", torkad, även saltad (exkl.
filéer, rökt samt ätbara slaktbiprodukter av fisk)

03055910 Fisk av arten "Boreogadus saida", torkad, även saltad (exkl.
rökt, filéer samt ätbara slaktbiprodukter av fisk)

03055390 Fisk från familjerna Bregmacerotidae, Euclichthyidae,
Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae
och Muraenolepididae, torkad, även saltad (exkl. torsk
"Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus" och
polartorsk "Boreogadus saida", filéer, rökta samt ätbara
slaktbiprodukter)

03055980 Fisk, torkad, även saltad (exkl. rökt, torsk, fisk av arten
"Boreogadus saida", sill och strömming, ansjovis,
atlanthelgeflundra samt filéer och ätbara slaktbiprodukter av
fisk)

03055430 Sill och strömming "Clupea harengus, Clupea pallasii",
torkad, även saltad (exkl. filéer, rökt samt ätbara
slaktbiprodukter)

03055930 Sill och strömming "Clupea harengus", "Clupea pallasii",
torkad, även saltad (exkl. rökt, filéer samt ätbara
slaktbiprodukter av fisk)

03055450 Ansjovis "Engraulis spp.", torkad, även saltad (exkl. filéer,
rökt samt ätbara slaktbiprodukter)

03055950 Ansjovis "Engraulis spp.", torkad, även saltad (exkl. rökt,
filéer samt ätbara slaktbiprodukter av fisk)

03055490 Sardiner "Sardina pilchardus, Sardinops spp.", sardineller
"Sardinella spp.", skarpsill "Sprattus sprattus", makrill
"Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber
japonicus", dvärgmakrillar "Rastrelliger spp.", kungsmakrillar
"Scomberomorus spp.", taggmakrillar "Trachurus spp.,
Caranx spp., Decapterus spp.", cobia "Rachycentron
canadum", "Pampus spp.", stillahavsmakrillgädda "Cololabis
saira", lodda "Mallotus villosus", svärdfisk "Xiphias gladius",
kawakawa "Euthynnus affinis", boniter och pelamider "Sarda
spp.", segelfiskar och spjutfiskar "Istiophoridae", torkad, även
saltad (exkl. filéer, rökta, ätbara slaktbiprodukter)

03055980 Fisk, torkad, även saltad (exkl. rökt, torsk, fisk av arten
"Boreogadus saida", sill och strömming, ansjovis,
atlanthelgeflundra samt filéer och ätbara slaktbiprodukter av
fisk)

03055985 Fisk, torkad, även saltad, i.a.n (exkl. filéer, rökt samt ätbara
slaktbiprodukter)

03055980 Fisk, torkad, även saltad (exkl. rökt, torsk, fisk av arten
"Boreogadus saida", sill och strömming, ansjovis,
atlanthelgeflundra samt filéer och ätbara slaktbiprodukter av
fisk)

03056400 Tilapior "Oreochromis spp.", malfiskar "Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.", karp "Cyprinus
spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti,
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.", ål "Anguilla spp.",
nilabborre "Lates niloticus" och ormhuvudfiskar "Channa
spp.", endast saltad eller i saltlake (exkl. filéer samt ätbara
slaktbiprodukter)

03056400 Tilapior "Oreochromis spp.", havskatt "Pangasius spp.",
"Silurus spp.", "Clarias spp.", "Ictalurus spp.", karp "Cyprinus
carpio", "Carassius carassius", "Ctenopharyngodon idellus",
"Hypophthalmichthys spp.", "Cirrhinus spp.",
"Mylopharyngodon piceus", ål "Anguilla spp.", nilabborre
"Lates niloticus" och ormhuvudfiskar "Channa spp.", endast
saltade eller i saltlake (exkl. filéer och ätbara slaktbiprodukter
av fisk)

03056400 Tilapior "Oreochromis spp.", malfiskar "Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.", karp "Cyprinus
spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti,
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.", ål "Anguilla spp.",
nilabborre "Lates niloticus" och ormhuvudfiskar "Channa
spp.", endast saltad eller i saltlake (exkl. filéer samt ätbara
slaktbiprodukter)

03056980 Fisk, endast saltad eller i saltlake (exkl. filéer och ätbara
slaktbiprodukter av fisk samt sill och strömming, torsk,
ansjovis, fisk av arten "Boreogadus saida",
atlanthelgeflundra, stillahavslax, atlantlax, donaulax)

03056980 Fisk, endast saltad eller i saltlake (exkl. sill och strömming,
torsk, ansjovis, tilapior, malfiskar, karp, ål, nilaborre,
ormhuvudfiskar, polartorsk, atlanthelgeflundra, stillahavslax,
atlantlax, donaulax, filéer och ätbara slaktbiprodukter)

03056980 Fisk, endast saltad eller i saltlake (exkl. filéer och ätbara
slaktbiprodukter av fisk samt sill och strömming, torsk,
ansjovis, fisk av arten "Boreogadus saida",
atlanthelgeflundra, stillahavslax, atlantlax, donaulax)

03057100 Hajfenor, rökta, torkade, saltade eller i saltlake 03057110 Hajfenor, rökta

03057100 Hajfenor, rökta, torkade, saltade eller i saltlake 03057190 Hajfenor, torkade, saltade eller i saltlake (exkl. rökta)

03061110a Languster "Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.",
stjärtar, frysta, även utan skal, inkl. kräftstjärtar med skal
(exkl. rökta)

03061110 Kräftstjärtar "Palinurus spp.", "Panulirus spp." och "Jasus
spp.", frysta, även utan skal, inkl. med skal, ångkokta eller
kokta i vatten (exkl. rökta)

03061110b Languster "Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.",
stjärtar, frysta, rökta, även utan skal, inkl. kräftstjärtar med
skal, ångkokta eller kokta i vatten

03061105 Languster "Palinurus spp.", "Panulirus spp." och "Jasus
spp.", rökta, även utan skal, även kokta eller på annat sätt
värmebehandlade före eller under rökningen, men inte på
annat sätt beredda
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03061110b Languster "Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.",
stjärtar, frysta, rökta, även utan skal, inkl. kräftstjärtar med
skal, ångkokta eller kokta i vatten

03061110 Kräftstjärtar "Palinurus spp.", "Panulirus spp." och "Jasus
spp.", frysta, även utan skal, inkl. med skal, ångkokta eller
kokta i vatten (exkl. rökta)

03061190a Languster och andra kräftor "Palinurus spp., Panulirus spp.
och  Jasus spp.", frysta, även utan skal, inkl. languster och
andra kräftdjur med skal (exkl. kräftstjärtar samt rökta)

03061190 Languster "Palinurus spp.", "Panulirus spp." och "Jasus
spp.", frysta, även utan skal, inkl. languster och andra
kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta
samt kräftstjärtar)

03061190b Languster och andra kräftor "Palinurus spp., Panulirus spp.
och  Jasus spp.", frysta, rökta, även utan skal, inkl. languster
och andra kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten
(exkl. kräftstjärtar)

03061105 Languster "Palinurus spp.", "Panulirus spp." och "Jasus
spp.", rökta, även utan skal, även kokta eller på annat sätt
värmebehandlade före eller under rökningen, men inte på
annat sätt beredda

03061190b Languster och andra kräftor "Palinurus spp., Panulirus spp.
och  Jasus spp.", frysta, rökta, även utan skal, inkl. languster
och andra kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten
(exkl. kräftstjärtar)

03061190 Languster "Palinurus spp.", "Panulirus spp." och "Jasus
spp.", frysta, även utan skal, inkl. languster och andra
kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta
samt kräftstjärtar)

03061210a Hummer "Homarus spp.", fryst, hel (exkl. rökt) 03061210 Hummer "Homarus spp.", fryst, hel, ångkokt eller kokt i
vatten (exkl. rökt)

03061210b Hummer "Homarus spp.", fryst, hel, rökt, ångkokt eller kokt i
vatten

03061205 Hummer "Homarus spp.", fryst, rökt, även utan skal, även
kokt eller på annat sätt värmebehandlad före eller under
rökningen, men inte på annat sätt beredda

03061210b Hummer "Homarus spp.", fryst, hel, rökt, ångkokt eller kokt i
vatten

03061210 Hummer "Homarus spp.", fryst, hel, ångkokt eller kokt i
vatten (exkl. rökt)

03061290a Hummer "Homarus spp.", fryst, även utan skal, inkl. hummer
med skal (exkl. hel samt rökt)

03061290 Hummer "Homarus spp.", fryst (exkl. hel och rökt)

03061290b Hummer "Homarus spp.", fryst, rökt, även utan skal, inkl.
hummer med skal, ångkokt eller kokt i vatten (exkl. hel)

03061205 Hummer "Homarus spp.", fryst, rökt, även utan skal, även
kokt eller på annat sätt värmebehandlad före eller under
rökningen, men inte på annat sätt beredda

03061290b Hummer "Homarus spp.", fryst, rökt, även utan skal, inkl.
hummer med skal, ångkokt eller kokt i vatten (exkl. hel)

03061290 Hummer "Homarus spp.", fryst (exkl. hel och rökt)

03061410a Krabbor av arterna "Paralithodes camchaticus,
Chionoecetes spp. och Callinectes sapidus", frysta, även
utan skal, inkl. krabbor med skal (exkl. rökta)

03061410 Krabbor "Paralithodes camchaticus", "Callinectes sapidus"
och "Chionoecetes spp.", frysta, även utan skal, inkl. krabbor
med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta)

03061410b Krabbor av arterna "Paralithodes camchaticus,
Chionoecetes spp. och Callinectes sapidus", frysta, rökta,
även utan skal, inkl. krabbor med skal, ångkokta eller kokta i
vatten

03061405 Krabbor, frysta, rökta, även utan skal, även kokta eller på
annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen, men
inte på annat sätt beredda

03061410b Krabbor av arterna "Paralithodes camchaticus,
Chionoecetes spp. och Callinectes sapidus", frysta, rökta,
även utan skal, inkl. krabbor med skal, ångkokta eller kokta i
vatten

03061410 Krabbor "Paralithodes camchaticus", "Callinectes sapidus"
och "Chionoecetes spp.", frysta, även utan skal, inkl. krabbor
med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta)

03061430a Krabbor "Cancer pagurus", frysta, även utan skal, inkl.
krabbor med skal (exkl. rökta)

03061430 Krabbor "Cancer pagurus", frysta, även utan skal, inkl.
krabbor med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta)

03061430b Krabbor "Cancer pagurus", frysta, rökta, även utan skal, inkl.
krabbor med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03061405 Krabbor, frysta, rökta, även utan skal, även kokta eller på
annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen, men
inte på annat sätt beredda

03061430b Krabbor "Cancer pagurus", frysta, rökta, även utan skal, inkl.
krabbor med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03061430 Krabbor "Cancer pagurus", frysta, även utan skal, inkl.
krabbor med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta)

03061490a Krabbor, frysta, även utan skal, inkl. krabbor med skal (exkl.
"Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. och
Callinectes sapidus", "Cancer pagurus" samt rökta)

03061490 Krabbor, frysta, även utan skal, inkl. krabbor med skal,
ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta samt "Paralithodes
camchaticus", "Callinectes sapidus", "Cancer pagurus och
"Chionoecetes spp.")

03061490b Krabbor, frysta, rökta, även utan skal, inkl. krabbor med skal,
ångkokta eller kokta i vatten (exkl. "Paralithodes
camchaticus, Chionoecetes spp. och Callinectes sapidus"
samt "Cancer pagurus")

03061405 Krabbor, frysta, rökta, även utan skal, även kokta eller på
annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen, men
inte på annat sätt beredda

03061490b Krabbor, frysta, rökta, även utan skal, inkl. krabbor med skal,
ångkokta eller kokta i vatten (exkl. "Paralithodes
camchaticus, Chionoecetes spp. och Callinectes sapidus"
samt "Cancer pagurus")

03061490 Krabbor, frysta, även utan skal, inkl. krabbor med skal,
ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta samt "Paralithodes
camchaticus", "Callinectes sapidus", "Cancer pagurus och
"Chionoecetes spp.")

03061500a Havskräftor "Nephrops norvegicus", frysta, även utan skal,
inkl. kräftor med skal (exkl. rökta)

03061590 Havskräftor "Nephrops norvegicus", frysta, även utan skal,
inkl. kräftor med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl.
rökta)

03061500b Havskräftor "Nephrops norvegicus", frysta, rökta, även utan
skal, inkl. kräftor med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03061510 Havskräftor "Nephrops norvegicus", frysta, rökta, även utan
skal, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före
eller under rökningen, men inte på annat sätt beredda
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03061500b Havskräftor "Nephrops norvegicus", frysta, rökta, även utan
skal, inkl. kräftor med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03061590 Havskräftor "Nephrops norvegicus", frysta, även utan skal,
inkl. kräftor med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl.
rökta)

03061691a Kallvattenräkor "Crangon crangon", frysta, även utan skal,
inkl. räkor med skal (exkl. rökta)

03061691 Kallvattenräkor "Crangon crangon", frysta, även utan skal,
frysta, inkl. räkor med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl.
rökta)

03061691b Kallvattenräkor "Crangon crangon", frysta, rökta, även utan
skal, inkl. räkor med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03061610 Kallvattenräkor "Pandalus spp.", "Crangon crangon", frysta,
rökta, även utan skal, även kokta eller på annat sätt
värmebehandlade före eller under rökningen, men inte på
annat sätt beredda

03061691b Kallvattenräkor "Crangon crangon", frysta, rökta, även utan
skal, inkl. räkor med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03061691 Kallvattenräkor "Crangon crangon", frysta, även utan skal,
frysta, inkl. räkor med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl.
rökta)

03061699a Kallvattenräkor "Pandalus spp.", frysta, även utan skal, inkl.
räkor med skal (exkl. rökta)

03061699 Kallvattenräkor "Pandalus spp.", frysta, även utan skal, inkl.
räkor med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta)

03061699b Kallvattenräkor "Pandalus spp.", frysta, rökta, även utan skal,
inkl. räkor med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03061610 Kallvattenräkor "Pandalus spp.", "Crangon crangon", frysta,
rökta, även utan skal, även kokta eller på annat sätt
värmebehandlade före eller under rökningen, men inte på
annat sätt beredda

03061699b Kallvattenräkor "Pandalus spp.", frysta, rökta, även utan skal,
inkl. räkor med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03061699 Kallvattenräkor "Pandalus spp.", frysta, även utan skal, inkl.
räkor med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta)

03061791a Räkor "Parapenaeus longirostris", frysta, även utan skal, inkl.
räkor med skal (exkl. rökta)

03061791 Räkor "Parapenaeus longirostris", frysta,  även utan skal,
inkl. räkor med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta)

03061791b Räkor "Parapenaeus longirostris", frysta, rökta, även utan
skal, inkl. räkor med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03061710 Räkor, frysta, rökta, även utan skal, även kokta eller på annat
sätt värmebehandlade före eller under rökningen, men inte
på annat sätt beredda (exkl. kallvattenräkor)

03061791b Räkor "Parapenaeus longirostris", frysta, rökta, även utan
skal, inkl. räkor med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03061791 Räkor "Parapenaeus longirostris", frysta,  även utan skal,
inkl. räkor med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta)

03061792a Räkor "Penaeus", frysta, även utan skal, inkl. räkor med skal
(exkl. rökta)

03061792 Räkor "Penaeus", frysta, även utan skal, inkl. räkor med skal,
ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta)

03061792b Räkor "Penaeus", frysta, rökta, även utan skal, inkl. räkor
med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03061710 Räkor, frysta, rökta, även utan skal, även kokta eller på annat
sätt värmebehandlade före eller under rökningen, men inte
på annat sätt beredda (exkl. kallvattenräkor)

03061792b Räkor "Penaeus", frysta, rökta, även utan skal, inkl. räkor
med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03061792 Räkor "Penaeus", frysta, även utan skal, inkl. räkor med skal,
ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta)

03061793a Räkor "Pandalidae", frysta, även utan skal, inkl. räkor med
skal (exkl. "Pandalus" samt rökta)

03061793 Räkor av familjen "Pandalidae", frysta, även utan skal, inkl.
räkor med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta samt
"Pandalus")

03061793b Räkor "Pandalidae", frysta, rökta, även utan skal, inkl. räkor
med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. "Pandalus")

03061710 Räkor, frysta, rökta, även utan skal, även kokta eller på annat
sätt värmebehandlade före eller under rökningen, men inte
på annat sätt beredda (exkl. kallvattenräkor)

03061793b Räkor "Pandalidae", frysta, rökta, även utan skal, inkl. räkor
med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. "Pandalus")

03061793 Räkor av familjen "Pandalidae", frysta, även utan skal, inkl.
räkor med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta samt
"Pandalus")

03061794a Räkor "Crangon", frysta, även utan skal, inkl. räkor med skal
(exkl. "Crangon crangon" samt rökta)

03061794 Räkor av släktet "Crangon", frysta, även utan skal, inkl. räkor
med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta samt arten
"Crangon crangon")

03061794b Räkor "Crangon", frysta, rökta, även utan skal, inkl. räkor
med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. "Crangon
crangon")

03061710 Räkor, frysta, rökta, även utan skal, även kokta eller på annat
sätt värmebehandlade före eller under rökningen, men inte
på annat sätt beredda (exkl. kallvattenräkor)

03061794b Räkor "Crangon", frysta, rökta, även utan skal, inkl. räkor
med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. "Crangon
crangon")

03061794 Räkor av släktet "Crangon", frysta, även utan skal, inkl. räkor
med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta samt arten
"Crangon crangon")

03061799a Räkor, frysta, även utan skal, inkl. räkor med skal (exkl.
"Parapenaeus longirostris", "Penaeus", "Pandalidae" och
"Crangon" samt rökta)

03061799 Räkor, frysta, även utan skal, inkl. räkor med skal, ångkokta
eller kokta i vatten (exkl. rökta samt räkor av släktena
"Pandalidae" och "Crangon", räkor av arten "Parapenaeus
longirostris" och räkor av släktet "Penaeus")

03061799b Räkor, frysta, rökta, även utan skal, inkl. räkor med skal,
ångkokta eller kokta i vatten (exkl. "Parapenaeus
longirostris", "Penaeus", "Pandalidae" och "Crangon")

03061710 Räkor, frysta, rökta, även utan skal, även kokta eller på annat
sätt värmebehandlade före eller under rökningen, men inte
på annat sätt beredda (exkl. kallvattenräkor)

03061799b Räkor, frysta, rökta, även utan skal, inkl. räkor med skal,
ångkokta eller kokta i vatten (exkl. "Parapenaeus
longirostris", "Penaeus", "Pandalidae" och "Crangon")

03061799 Räkor, frysta, även utan skal, inkl. räkor med skal, ångkokta
eller kokta i vatten (exkl. rökta samt räkor av släktena
"Pandalidae" och "Crangon", räkor av arten "Parapenaeus
longirostris" och räkor av släktet "Penaeus")
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03061910a Sötvattenkräftor, frysta, även utan skal, inkl. kräftor med skal
(exkl. rökta)

03061910 Sötvattenkräftor, även utan skal, frysta, inkl. sötvattenkräftor
med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta)

03061910b Sötvattenkräftor, frysta, rökta, även utan skal, inkl. kräftor
med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03061905 Kräftdjur, frysta, rökta, även utan skal, även kokta eller på
annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen, men
inte på annat sätt beredda, lämpliga som livsmedel (exkl.
languster, hummer, krabbor, havskräftor och räkor); mjöl och
pelletar av kräftdjur, frysta, rökta, lämpliga som livsmedel

03061910b Sötvattenkräftor, frysta, rökta, även utan skal, inkl. kräftor
med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03061910 Sötvattenkräftor, även utan skal, frysta, inkl. sötvattenkräftor
med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. 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)

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

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

03061905 Kräftdjur, frysta, rökta, även utan skal, även kokta eller på
annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen, men
inte på annat sätt beredda, lämpliga som livsmedel (exkl.
languster, hummer, krabbor, havskräftor och räkor); mjöl och
pelletar av kräftdjur, frysta, rökta, lämpliga som livsmedel

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

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

03063100 Languster "Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.",
även utan skal, levande, färska eller kylda

03062190 Languster "Palinurus", "Panulirus" och "Jasus", även utan
skal, levande, färska, kylda, torkade, saltade eller i saltlake,
inkl. med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta)

03063210 Hummer "Homarus spp.", levande 03062210 Hummer, arter av släktet "Homarus", levande

03063291 Hummer "Homarus spp.", hel, färsk eller kyld 03062291 Hummer "Homarus spp.", hel, färsk, kyld, torkad, saltad eller
i saltlake, inkl. hummer med skal, ångkokt eller kokt i vatten
(exkl. rökt)

03063299 Hummer "Homarus spp.", delar av, färsk eller kyld, även utan
skal

03062299 Hummer "Homarus", delar av, färsk, kyld, torkad, saltad eller
i saltlake, inkl. med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl.
rökt)

03063310 Krabbor "Cancer pagurus", även utan skal, levande, färska
eller kylda

03062430 Krabbor "Cancer pagurus", även utan skal, levande, färska,
kylda, torkade, saltade eller i saltlake, inkl. krabbor med skal,
ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta)

03063390 Krabbor, även utan skal, levande, färska eller kylda (exkl.
"Cancer pagurus")

03062480 Krabbor, även utan skal, levande, färska, kylda, torkade,
saltade eller i saltlake, inkl. krabbor med skal, ångkokta eller
kokta i vatten (exkl. rökta samt "Cancer pagurus")

03063400 Havskräftor "Nephrops norvegicus", även utan skal, levande,
färska eller kylda

03062590 Havskräftor "Nephrops norvegicus", även utan skal, levande,
färska, kylda, torkade, saltade eller i saltlake, inkl. havskräftor
med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta)

03063510 Kallvattenräkor "Crangon crangon", även utan skal, färska
eller kylda

03062631 Kallvattenräkor "Crangon crangon", även utan skal, färska
eller kylda, eller ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta)

03063550 Kallvattenräkor "Crangon crangon", levande 03062639 Kallvattenräkor "Crangon crangon", även utan skal, levande,
torkade, saltade eller i saltlake (exkl. rökta, färska, kylda, eller
ångkokta eller kokta i vatten)

03063590 Kallvattenräkor "Pandalus spp.", även utan skal, levande,
färska eller kylda

03062690 Kallvattenräkor "Pandalus spp.", även utan skal, levande,
färska, kylda, torkade, saltade eller i saltlake, inkl. räkor med
skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta)

03063610 Räkor "Pandalidae", även utan skal, levande, färska eller
kylda (exkl. "Pandalus spp.")

03062791 Räkor av familjen "Pandalidae", även utan skal, inkl. räkor
med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta, frysta
samt av släktet "Pandalus")

03063650 Räkor "Crangon", även utan skal, levande, färska eller kylda
(exkl. "Crangon crangon")

03062795 Räkor av släktet "Crangon", även utan skal, inkl. räkor med
skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta, frysta samt
"Crangon crangon")

03063690 Räkor, även utan skal, levande, färska eller kylda (exkl.
"Pandalidae" och "Crangon")

03062799 Räkor, även utan skal, inkl. räkor med skal, ångkokta eller
kokta i vatten (exkl. rökta, frysta samt räkor av familjen
"Pandalidae" och släktet "Crangon)

03063910 Sötvattenkräftor, även utan skal, levande, färska eller kylda 03062910 Sötvattenkräftor, även utan skal, inkl. kräftor med skal,
ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta och frysta)
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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

03062990 Kräftdjur, lämpliga som livsmedel, även utan skal, inkl.
kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten  (exkl. rökta,
frysta, languster och andra kräftor, hummer, räkor och
krabbor); mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som
livsmedel, även rökt (exkl. rökt och fryst)

03069100a Languster "Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.",
även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake

03062190 Languster "Palinurus", "Panulirus" och "Jasus", även utan
skal, levande, färska, kylda, torkade, saltade eller i saltlake,
inkl. med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta)

03069100b Languster "Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.",
även utan skal, rökta, inkl. languster med skal, ångkokta eller
kokta i vatten

03062110 Languster "Palinurus", "Panulirus" och "Jasus", rökta, även
utan skal, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade
före eller under rökningen, men inte på annat sätt beredda
(exkl. frysta)

03069100b Languster "Palinurus spp., Panulirus spp. och Jasus spp.",
även utan skal, rökta, inkl. languster med skal, ångkokta eller
kokta i vatten

03062190 Languster "Palinurus", "Panulirus" och "Jasus", även utan
skal, levande, färska, kylda, torkade, saltade eller i saltlake,
inkl. med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta)

03069210a Hummer "Homarus spp.", hel, torkad, saltad eller i saltlake 03062291 Hummer "Homarus spp.", hel, färsk, kyld, torkad, saltad eller
i saltlake, inkl. hummer med skal, ångkokt eller kokt i vatten
(exkl. rökt)

03069210b Hummer "Homarus spp.", hel, rökt, inkl. hummer med skal,
ångkokt eller kokt i vatten

03062230 Hummer "Homarus spp.", rökt, även utan skal, även kokt
eller på annat sätt värmebehandlad före eller under
rökningen, men inte på annat sätt beredd

03069210b Hummer "Homarus spp.", hel, rökt, inkl. hummer med skal,
ångkokt eller kokt i vatten

03062291 Hummer "Homarus spp.", hel, färsk, kyld, torkad, saltad eller
i saltlake, inkl. hummer med skal, ångkokt eller kokt i vatten
(exkl. rökt)

03069290a Hummer "Homarus spp.", delar av, även utan skal, torkade,
saltade eller i saltlake

03062299 Hummer "Homarus", delar av, färsk, kyld, torkad, saltad eller
i saltlake, inkl. med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl.
rökt)

03069290b Hummer "Homarus spp.", delar av, även utan skal, rökta,
inkl. delar med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03062230 Hummer "Homarus spp.", rökt, även utan skal, även kokt
eller på annat sätt värmebehandlad före eller under
rökningen, men inte på annat sätt beredd

03069290b Hummer "Homarus spp.", delar av, även utan skal, rökta,
inkl. delar med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03062299 Hummer "Homarus", delar av, färsk, kyld, torkad, saltad eller
i saltlake, inkl. med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl.
rökt)

03069310a Krabbor "Cancer pagurus", även utan skal, torkade, saltade
eller i saltlake

03062430 Krabbor "Cancer pagurus", även utan skal, levande, färska,
kylda, torkade, saltade eller i saltlake, inkl. krabbor med skal,
ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta)

03069310b Krabbor "Cancer pagurus", även utan skal, rökta, inkl.
krabbor med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03062410 Krabbor, rökta, även utan skal, även kokta eller på annat sätt
värmebehandlade före eller under rökningen, men inte på
annat sätt beredda (exkl. frysta)

03069310b Krabbor "Cancer pagurus", även utan skal, rökta, inkl.
krabbor med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03062430 Krabbor "Cancer pagurus", även utan skal, levande, färska,
kylda, torkade, saltade eller i saltlake, inkl. krabbor med skal,
ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta)

03069390a Krabbor, även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake (exkl.
"Cancer pagurus")

03062480 Krabbor, även utan skal, levande, färska, kylda, torkade,
saltade eller i saltlake, inkl. krabbor med skal, ångkokta eller
kokta i vatten (exkl. rökta samt "Cancer pagurus")

03069390b Krabbor, även utan skal, rökta, inkl. krabbor med skal,
ångkokta eller kokta i vatten (exkl. "Cancer pagurus")

03062410 Krabbor, rökta, även utan skal, även kokta eller på annat sätt
värmebehandlade före eller under rökningen, men inte på
annat sätt beredda (exkl. frysta)

03069390b Krabbor, även utan skal, rökta, inkl. krabbor med skal,
ångkokta eller kokta i vatten (exkl. "Cancer pagurus")

03062480 Krabbor, även utan skal, levande, färska, kylda, torkade,
saltade eller i saltlake, inkl. krabbor med skal, ångkokta eller
kokta i vatten (exkl. rökta samt "Cancer pagurus")

03069400a Havskräftor "Nephrops norvegicus", även utan skal, torkade,
saltade eller i saltlake

03062590 Havskräftor "Nephrops norvegicus", även utan skal, levande,
färska, kylda, torkade, saltade eller i saltlake, inkl. havskräftor
med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta)

03069400b Havskräftor "Nephrops norvegicus", även utan skal, rökta,
inkl. kräftor med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03062510 Havskräftor "Nephrops norvegicus", rökta, även utan skal,
även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller
under rökningen, men inte på annat sätt beredda (exkl.
frysta)

03069400b Havskräftor "Nephrops norvegicus", även utan skal, rökta,
inkl. kräftor med skal, ångkokta eller kokta i vatten

03062590 Havskräftor "Nephrops norvegicus", även utan skal, levande,
färska, kylda, torkade, saltade eller i saltlake, inkl. havskräftor
med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta)

03069511a Räkor "Crangon crangon", även utan skal, torkade, saltade
eller i saltlake

03062631 Kallvattenräkor "Crangon crangon", även utan skal, färska
eller kylda, eller ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta)
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03069511b Räkor "Crangon crangon", även utan skal, rökta, ångkokta
eller kokta i vatten

03062610 Kallvattenräkor "Pandalus spp.", "Crangon crangon", rökta,
även utan skal, även kokta eller på annat sätt
värmebehandlade före eller under rökningen, men inte på
annat sätt beredda (exkl. frysta)

03069511b Räkor "Crangon crangon", även utan skal, rökta, ångkokta
eller kokta i vatten

03062631 Kallvattenräkor "Crangon crangon", även utan skal, färska
eller kylda, eller ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta)

03069519a Räkor "Crangon crangon", även utan skal, torkade, saltade
eller i saltlake (exkl. ångkokta eller kokta i vatten)

03062639 Kallvattenräkor "Crangon crangon", även utan skal, levande,
torkade, saltade eller i saltlake (exkl. rökta, färska, kylda, eller
ångkokta eller kokta i vatten)

03069519b Räkor "Crangon crangon", även utan skal, rökta (exkl.
ångkokta eller kokta i vatten)

03062610 Kallvattenräkor "Pandalus spp.", "Crangon crangon", rökta,
även utan skal, även kokta eller på annat sätt
värmebehandlade före eller under rökningen, men inte på
annat sätt beredda (exkl. frysta)

03069520a Räkor "Pandalus spp.", även utan skal, torkade, saltade eller
i saltlake

03062690 Kallvattenräkor "Pandalus spp.", även utan skal, levande,
färska, kylda, torkade, saltade eller i saltlake, inkl. räkor med
skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta)

03069520b Räkor "Pandalus spp.", även utan skal, rökta, inkl. räkor med
skal, ångkokta eller kokta i vatten

03062610 Kallvattenräkor "Pandalus spp.", "Crangon crangon", rökta,
även utan skal, även kokta eller på annat sätt
värmebehandlade före eller under rökningen, men inte på
annat sätt beredda (exkl. frysta)

03069520b Räkor "Pandalus spp.", även utan skal, rökta, inkl. räkor med
skal, ångkokta eller kokta i vatten

03062690 Kallvattenräkor "Pandalus spp.", även utan skal, levande,
färska, kylda, torkade, saltade eller i saltlake, inkl. räkor med
skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta)

03069530a Räkor "Pandalidae", även utan skal, torkade, saltade eller i
saltlake (exkl. "Pandalus spp.")

03062791 Räkor av familjen "Pandalidae", även utan skal, inkl. räkor
med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta, frysta
samt av släktet "Pandalus")

03069530b Räkor "Pandalidae", även utan skal, rökta, inkl. räkor med
skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. "Pandalus spp.")

03062710 Räkor, rökta, även utan skal, även kokta eller på annat sätt
värmebehandlade före eller under rökningen, men inte på
annat sätt beredda (exkl. frysta samt kallvattenräkor
"Pandalus spp.", "Crangon crangon")

03069530b Räkor "Pandalidae", även utan skal, rökta, inkl. räkor med
skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. "Pandalus spp.")

03062791 Räkor av familjen "Pandalidae", även utan skal, inkl. räkor
med skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta, frysta
samt av släktet "Pandalus")

03069540a Räkor "Crangon", även utan skal, torkade, saltade eller i
saltlake (exkl. "Crangon crangon")

03062795 Räkor av släktet "Crangon", även utan skal, inkl. räkor med
skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta, frysta samt
"Crangon crangon")

03069540b Räkor "Crangon", även utan skal, rökta, inkl. räkor med skal,
ångkokta eller kokta i vatten (exkl. "Crangon crangon")

03062710 Räkor, rökta, även utan skal, även kokta eller på annat sätt
värmebehandlade före eller under rökningen, men inte på
annat sätt beredda (exkl. frysta samt kallvattenräkor
"Pandalus spp.", "Crangon crangon")

03069540b Räkor "Crangon", även utan skal, rökta, inkl. räkor med skal,
ångkokta eller kokta i vatten (exkl. "Crangon crangon")

03062795 Räkor av släktet "Crangon", även utan skal, inkl. räkor med
skal, ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta, frysta samt
"Crangon crangon")

03069590a Räkor, även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake (exkl.
"Pandalidae" och "Crangon")

03062799 Räkor, även utan skal, inkl. räkor med skal, ångkokta eller
kokta i vatten (exkl. rökta, frysta samt räkor av familjen
"Pandalidae" och släktet "Crangon)

03069590b Räkor, även utan skal, rökta, inkl. räkor med skal, ångkokta
eller kokta i vatten (exkl. "Pandalidae" och "Crangon")

03062710 Räkor, rökta, även utan skal, även kokta eller på annat sätt
värmebehandlade före eller under rökningen, men inte på
annat sätt beredda (exkl. frysta samt kallvattenräkor
"Pandalus spp.", "Crangon crangon")

03069590b Räkor, även utan skal, rökta, inkl. räkor med skal, ångkokta
eller kokta i vatten (exkl. "Pandalidae" och "Crangon")

03062799 Räkor, även utan skal, inkl. räkor med skal, ångkokta eller
kokta i vatten (exkl. rökta, frysta samt räkor av familjen
"Pandalidae" och släktet "Crangon)

03069910a Sötvattenkräftor, även utan skal, torkade, saltade eller i
saltlake

03062910 Sötvattenkräftor, även utan skal, inkl. kräftor med skal,
ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta och frysta)

03069910b Sötvattenkräftor, även utan skal, rökta, inkl. kräftor med skal,
ångkokta eller kokta i vatten

03062905 Kräftdjur, lämpliga som livsmedel, rökta, även utan skal,
kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under
rökningen, men inte på annat sätt beredda (exkl. frysta,
languster och andra kräftor, hummer, räkor och krabbor);
mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel, även
rökt (exkl. fryst)

03069910b Sötvattenkräftor, även utan skal, rökta, inkl. kräftor med skal,
ångkokta eller kokta i vatten

03062910 Sötvattenkräftor, även utan skal, inkl. kräftor med skal,
ångkokta eller kokta i vatten (exkl. rökta och frysta)
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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)

03062990 Kräftdjur, lämpliga som livsmedel, även utan skal, inkl.
kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten  (exkl. rökta,
frysta, languster och andra kräftor, hummer, räkor och
krabbor); mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som
livsmedel, även rökt (exkl. rökt och fryst)

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

03062905 Kräftdjur, lämpliga som livsmedel, rökta, även utan skal,
kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under
rökningen, men inte på annat sätt beredda (exkl. frysta,
languster och andra kräftor, hummer, räkor och krabbor);
mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel, även
rökt (exkl. fryst)

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

03062990 Kräftdjur, lämpliga som livsmedel, även utan skal, inkl.
kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten  (exkl. rökta,
frysta, languster och andra kräftor, hummer, räkor och
krabbor); mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som
livsmedel, även rökt (exkl. rökt och fryst)

03071200 Ostron, även utan skal, frysta 03071910 Ostron, rökta, även utan skal, även kokta eller på annat sätt
värmebehandlade före eller under rökningen, men inte på
annat sätt beredda

03071200 Ostron, även utan skal, frysta 03071990 Ostron, även utan skal, frysta, torkade, saltade eller i saltlake
(exkl. rökta)

03071900a Ostron, även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake 03071990 Ostron, även utan skal, frysta, torkade, saltade eller i saltlake
(exkl. rökta)

03071900b Ostron, även utan skal, rökta 03071910 Ostron, rökta, även utan skal, även kokta eller på annat sätt
värmebehandlade före eller under rökningen, men inte på
annat sätt beredda

03072210 Pilgrimsmusslor "Pecten maximus", även utan skal, frysta 03072905 Kammusslor av släktena "Pecten", "Chlamys" och
"Placopecten", rökta, även utan skal, även kokta eller på
annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen, men
inte på annat sätt beredda

03072210 Pilgrimsmusslor "Pecten maximus", även utan skal, frysta 03072910 Pilgrimsmusslor "Pecten maximus", även utan skal, frysta
(exkl. rökta)

03072290 Kammusslor av släktena "Pecten", "Chlamys" och
"Placopecten", även utan skal, frysta (exkl. Pilgrimsmusslor
"Pecten maximus")

03072905 Kammusslor av släktena "Pecten", "Chlamys" och
"Placopecten", rökta, även utan skal, även kokta eller på
annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen, men
inte på annat sätt beredda

03072290 Kammusslor av släktena "Pecten", "Chlamys" och
"Placopecten", även utan skal, frysta (exkl. Pilgrimsmusslor
"Pecten maximus")

03072990 Kammusslor av släktena "Pecten", "Chlamys" och
"Placopecten", även utan skal, frysta, torkade, saltade eller i
saltlake (exkl. rökta, pilgrimsmusslor "Pecten maximus")

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

03072990 Kammusslor av släktena "Pecten", "Chlamys" och
"Placopecten", även utan skal, frysta, torkade, saltade eller i
saltlake (exkl. rökta, pilgrimsmusslor "Pecten maximus")

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

03072905 Kammusslor av släktena "Pecten", "Chlamys" och
"Placopecten", rökta, även utan skal, även kokta eller på
annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen, men
inte på annat sätt beredda

03073210 Blåmusslor "Mytilus spp.", även utan skal, frysta 03073905 Blåmusslor "Mytilus spp.", "Perna spp.", rökta, även utan
skal, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före
eller under rökningen, men inte på annat sätt beredda

03073210 Blåmusslor "Mytilus spp.", även utan skal, frysta 03073910 Blåmusslor "Mytilus spp.", även utan skal, frysta, torkade,
saltade eller i saltlake (exkl. rökta)

03073290 Blåmusslor "Perna spp.", även utan skal, frysta 03073905 Blåmusslor "Mytilus spp.", "Perna spp.", rökta, även utan
skal, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före
eller under rökningen, men inte på annat sätt beredda

03073290 Blåmusslor "Perna spp.", även utan skal, frysta 03073990 Blåmusslor "Perna spp.", även utan skal, frysta, torkade,
saltade eller i saltlake (exkl. rökta)

03073920a Blåmusslor "Mytilus spp.", även utan skal, torkade, saltade
eller i saltlake

03073910 Blåmusslor "Mytilus spp.", även utan skal, frysta, torkade,
saltade eller i saltlake (exkl. rökta)

03073920b Blåmusslor "Mytilus spp.", även utan skal, rökta 03073905 Blåmusslor "Mytilus spp.", "Perna spp.", rökta, även utan
skal, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före
eller under rökningen, men inte på annat sätt beredda

03073980a Blåmusslor "Perna spp.", även utan skal, torkade, saltade
eller i saltlake

03073990 Blåmusslor "Perna spp.", även utan skal, frysta, torkade,
saltade eller i saltlake (exkl. rökta)
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03073980b Blåmusslor "Perna spp.", även utan skal, rökta 03073905 Blåmusslor "Mytilus spp.", "Perna spp.", rökta, även utan
skal, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före
eller under rökningen, men inte på annat sätt beredda

03074210 Tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis", "Rossia macrosoma"
och "Sepiola", även utan skal, levande, färsk eller kyld

03074110 Tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis", "Rossia macrosoma"
och arter av släktet "Sepiola", även utan skal, levande, färsk
eller kyld

03074220 Tioarmad bläckfisk "Loligo spp.", levande, färsk eller kyld 03074192 Tioarmad bläckfisk, arter av släktet "Loligo", även utan skal,
levande, färsk eller kyld

03074230 Tioarmad bläckfisk "Ommastrephes spp., Nototodarus spp.
och Sepioteuthis", levande, färsk eller kyld

03074199 Tioarmad bläckfisk, arter av släktena "Ommastrephes",
"Nototodarus" och "Sepioteuthis", även utan skal, levande,
färsk eller kyld

03074240 "Todarodes sagittatus", levande, färska eller kylda 03079110 "Todarodes sagittatus", levande, färska eller kylda

03074290 Tioarmad bläckfisk, levande, färsk eller kyld, även utan skal
(exkl. "Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.,
Loligo spp., Ommastrephes spp., Nototodarus spp.,
Sepioteuthis spp. och Todarodes sagittatus")

03079190 Blötdjur, även utan skal, levande, färska eller kylda, lämpliga
som livsmedel (exkl. ostron, kammusslor av släktena
"Pecten", "Chlamys" och "Placopecten", blåmusslor "Mytilus
spp." och "Perna spp.", tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis",
"Rossia macrosoma", "Sepiola spp.", " Ommastrephes
spp.", "Loligo spp.", "Nototodarus spp.", "Sepioteuthis
spp.","Todarodes sagittatus",  åttaarmad bläckfisk "Octopus
spp.", sniglar andra än havssniglar, venusmusslor,
hjärtmusslor och "ark shells" och havsöron); Mjöl och
pelletar av blötdjur, lämpliga som livsmedel

03074321 Tioarmad bläckfisk, dvärgsepia "Sepiola rondeleti", fryst,
även utan skal

03074909 Tioarmad bläckfisk "Sepiola rondeleti", fryst (exkl. rökt)

03074325 Tioarmad bläckfisk "Sepiola spp.", även utan skal, fryst (exkl.
"Sepiola rondeleti")

03074911 Tioarmad bläckfisk, arter av släktet "Sepiola", även utan skal,
fryst (exkl. arten "Sepiola rondeleti")

03074329 Tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis" och "Rossia
macrosoma", även utan skal, fryst

03074918 Tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis" och "Rossia
macrosoma", även utan skal, fryst

03074331 Tioarmad bläckfisk "Loligo vulgaris", fryst 03074931 Tioarmad bläckfisk av arten "Loligo vulgaris", även utan skal,
fryst

03074333 Tioarmad bläckfisk "Loligo pealei", fryst 03074933 Tioarmad bläckfisk av arten "Loligo pealei", även utan skal,
fryst

03074335 Tioarmad bläckfisk "Loligo gahi", fryst 03074935 Tioarmad bläckfisk av arten "Loligo patagonica", även utan
skal, fryst

03074338 Tioarmad bläckfisk "Loligo spp.", fryst (exkl. "Loligo vulgaris",
"Loligo pealei" och "Loligo gahi")

03074938 Tioarmad bläckfisk, arter av släktet "Loligo", även utan skal,
fryst (exkl. "Loligo vulgaris", "Loligo pealei" och "Loligo
patagonica")

03074391 Tioarmad bläckfisk "Ommastrephes spp.", "Nototodarus
spp." och "Sepioteuthis spp." , fryst (exkl. "Ommastrephes
sagittatus")

03074959 Tioarmad bläckfisk, arter av släktena "Ommastrephes",
"Nototodarus" och "Sepioteuthis" även utan skal, fryst

03074392 Tioarmad bläckfisk "Illex spp.", fryst 03079911 Tioarmad bläckfisk av släktet "Ille"x, även utan skal, fryst
(exkl. rökt)

03074395 "Todarodes sagittatus, Ommastrephes sagittatus", frysta 03079914 "Todarodes sagittatus", frysta (exkl. rökta)

03074399 Tioarmad bläckfisk, fryst, även utan skal (exkl. "Sepia
officinalis , Rossia macrosoma, Sepiola spp., Loligo spp.,
Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.,
Illex spp. och Todarodes sagittatus")

03079917 Blötdjur, lämpliga som livsmedel, även utan skal, frysta (exkl.
rökta samt ostron, kammusslor av släktena "Pecten",
"Chlamys" och "Placopecten", blåmusslor "Mytilus spp." och
"Perna spp.", tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis", "Rossia
macrosoma", "Sepiola spp.", " Ommastrephes spp.", "Loligo
spp.", "Nototodarus spp.", "Sepioteuthis spp.","Todarodes
sagittatus", åttaarmad bläckfisk "Octopus spp.", sniglar
andra än havssniglar, venusmusslor, hjärtmusslor och "ark
shells" och havsöron, "Illex spp." och andra arter av familjen
"Veneridae"), Mjöl och pelletar av blötdjur, lämpliga som
livsmedel, frysta

03074920a Tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis, Rossia macrosoma,
Sepiola spp.", torkad, saltad eller i saltlake, även utan skal

03074971 Tioarmad bläckfisk av arterna "Sepia officinalis", "Rossia
macrosoma" och arter av släktet "Sepiola", även utan skal,
torkad, saltad eller i saltlake

03074920b Tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis, Rossia macrosoma,
Sepiola spp.", rökt, även utan skal

03074905 Tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis", "Rossia macrosoma"
och "Sepiola spp.", "Ommastrephes spp.", "Loligo spp.",
"Nototodarus spp." samt "Sepioteuthis spp.", rökt, även kokt
eller på annat sätt värmebehandlad före eller under
rökningen, men inte på annat sätt beredd

03074940a Tioarmad bläckfisk "Loligo spp.", torkad, saltad eller i saltlake 03074992 Tioarmad bläckfisk av arter av släktet "Loligo", även utan
skal, torkad, saltad eller i saltlake
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03074940b Tioarmad bläckfisk "Loligo spp.", rökt 03074905 Tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis", "Rossia macrosoma"
och "Sepiola spp.", "Ommastrephes spp.", "Loligo spp.",
"Nototodarus spp." samt "Sepioteuthis spp.", rökt, även kokt
eller på annat sätt värmebehandlad före eller under
rökningen, men inte på annat sätt beredd

03074950a Tioarmad bläckfisk "Ommastrephes spp., Nototodarus spp.,
Sepioteuthis spp.", torkad, saltad eller i saltlake (exkl.
"Ommastrephes sagittatus")

03074999 Tioarmad bläckfisk, arter av släktena "Ommastrephes",
"Nototodarus" och "Sepioteuthis", även utan skal, torkad,
saltad eller i saltlake

03074950b Tioarmad bläckfisk "Ommastrephes spp., Nototodarus spp.,
Sepioteuthis spp.", rökt (exkl. "Ommastrephes sagittatus")

03074905 Tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis", "Rossia macrosoma"
och "Sepiola spp.", "Ommastrephes spp.", "Loligo spp.",
"Nototodarus spp." samt "Sepioteuthis spp.", rökt, även kokt
eller på annat sätt värmebehandlad före eller under
rökningen, men inte på annat sätt beredd

03074960a "Todarodes sagittatus, Ommastrephes sagittatus", torkade,
saltade eller i saltlake

03079920 "Todarodes sagittatus", torkad, saltad eller i saltlake (exkl.
rökta)

03074960b "Todarodes sagittatus, Ommastrephes sagittatus", rökta 03079910 Blötdjur, lämpliga som livsmedel, även utan skal, rökta, även
kokta men inte på annat sätt beredda (exkl. ostron,
kammusslor av släktena "Pecten", "Chlamys" och
"Placopecten", blåmusslor "Mytilus spp." och "Perna spp.",
tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis", "Rossia macrosoma",
"Sepiola spp.", " Ommastrephes spp.", "Loligo spp.",
"Nototodarus spp.", "Sepioteuthis spp.", åttaarmad bläckfisk
"Octopus spp.", sniglar andra än havssniglar, venusmusslor,
hjärtmusslor och "ark shells" och havsöron)

03074980a Tioarmad bläckfisk, torkad, saltad eller i saltlake, med eller
utan skal (exkl. "Sepia officinalis , Rossia macrosoma,
Sepiola spp., Loligo spp., Ommastrephes spp., Nototodarus
spp., Sepioteuthis spp. och Todarodes sagittatus")

03079980 Blötdjur, även utan skal, lämpliga som livsmedel, torkade,
saltade eller i saltlake (exkl. rökta samt ostron, kammusslor
av släktena "Pecten", "Chlamys" och "Placopecten",
blåmusslor "Mytilus spp." och "Perna spp.", tioarmad
bläckfisk "Sepia officinalis", "Rossia macrosoma", "Sepiola
spp.", " Ommastrephes spp.", "Loligo spp.", "Nototodarus
spp.", "Sepioteuthis spp.","Todarodes sagittatus", åttaarmad
bläckfisk "Octopus spp.", sniglar andra än havssniglar,
venusmusslor, hjärtmusslor och "ark shells" och havsöron),
Mjöl och pelletar av blötdjur, lämpliga som livsmedel, torkat,
saltat eller i saltlake,

03074980b Tioarmad bläckfisk, rökt, med eller utan skal (exkl. "Sepia
officinalis , Rossia macrosoma, Sepiola spp., Loligo spp.,
Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.
och Todarodes sagittatus")

03079910 Blötdjur, lämpliga som livsmedel, även utan skal, rökta, även
kokta men inte på annat sätt beredda (exkl. ostron,
kammusslor av släktena "Pecten", "Chlamys" och
"Placopecten", blåmusslor "Mytilus spp." och "Perna spp.",
tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis", "Rossia macrosoma",
"Sepiola spp.", " Ommastrephes spp.", "Loligo spp.",
"Nototodarus spp.", "Sepioteuthis spp.", åttaarmad bläckfisk
"Octopus spp.", sniglar andra än havssniglar, venusmusslor,
hjärtmusslor och "ark shells" och havsöron)

03074980b Tioarmad bläckfisk, rökt, med eller utan skal (exkl. "Sepia
officinalis , Rossia macrosoma, Sepiola spp., Loligo spp.,
Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.
och Todarodes sagittatus")

03079980 Blötdjur, även utan skal, lämpliga som livsmedel, torkade,
saltade eller i saltlake (exkl. rökta samt ostron, kammusslor
av släktena "Pecten", "Chlamys" och "Placopecten",
blåmusslor "Mytilus spp." och "Perna spp.", tioarmad
bläckfisk "Sepia officinalis", "Rossia macrosoma", "Sepiola
spp.", " Ommastrephes spp.", "Loligo spp.", "Nototodarus
spp.", "Sepioteuthis spp.","Todarodes sagittatus", åttaarmad
bläckfisk "Octopus spp.", sniglar andra än havssniglar,
venusmusslor, hjärtmusslor och "ark shells" och havsöron),
Mjöl och pelletar av blötdjur, lämpliga som livsmedel, torkat,
saltat eller i saltlake,

03075200 Åttaarmad bläckfisk "Octopus spp.", fryst 03075905 Åttaarmad bläckfisk "Octopus spp.", rökt, även kokt eller på
annat sätt värmebehandlad före eller under rökningen, men
inte på annat sätt beredd

03075200 Åttaarmad bläckfisk "Octopus spp.", fryst 03075910 Åttaarmad bläckfisk "Octopus spp.", fryst (exkl. rökt)

03075900a Octopus "Octopus spp.", torkad, saltad eller i saltlake 03075990 Åttaarmad bläckfisk "Octopus spp.", torkad, saltad eller i
saltlake (exkl. rökt)

03075900b Octopus "Octopus spp.", rökt 03075905 Åttaarmad bläckfisk "Octopus spp.", rökt, även kokt eller på
annat sätt värmebehandlad före eller under rökningen, men
inte på annat sätt beredd

03076000 Sniglar, levande, färska, kylda, frysta, saltade, torkade eller i
saltlake, även rökta, även utan skal (exkl. havssniglar )

03076010 Sniglar, rökta, även utan skal, även kokta eller på annat sätt
värmebehandlade före eller under rökningen, men inte på
annat sätt beredda (exkl. havssniglar)

03076000 Sniglar, levande, färska, kylda, frysta, saltade, torkade eller i
saltlake, även rökta, även utan skal (exkl. havssniglar )

03076090 Sniglar, även utan skal, levande, färska, kylda, frysta, saltade
eller i saltlake, torkade (exkl. rökta samt havssniglar)

03077210 Venusmusslor och andra musslor "Veneridae", även utan
skal, frysta

03077930 Venusmusslor eller andra arter av familjen "Veneridae", även
utan skal, frysta (exkl. rökta)
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03077290 Venusmusslor, hjärtmusslor och ”ark shells”, frysta, även
utan skal "Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae,
Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae,
Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae"

03077990 Venusmusslor, hjärtmusslor och "ark shells", "Arcidae",
"Arcticidae", "Cardiidae", "Donacidae", "Hiatellidae",
"Mactridae", "Mesodesmatidae", "Myidae", "Semelidae",
"Solecurtidae", "Solenidae", "Tridacnidae" och "Veneridae",
även utan skal, frysta, torkade, saltade eller i saltlake (exkl.
frysta "Veneridae" samt rökta)

03077900a Venusmusslor, hjärtmusslor och ”ark shells”, torkade,
saltade eller i saltlake, även utan skal "Arcidae, Arcticidae,
Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae,
Mesodesmatidae, sandmusslor, Semelidae, Solecurtidae,
knivmussla, Tridacnidae och Veneridae"

03077990 Venusmusslor, hjärtmusslor och "ark shells", "Arcidae",
"Arcticidae", "Cardiidae", "Donacidae", "Hiatellidae",
"Mactridae", "Mesodesmatidae", "Myidae", "Semelidae",
"Solecurtidae", "Solenidae", "Tridacnidae" och "Veneridae",
även utan skal, frysta, torkade, saltade eller i saltlake (exkl.
frysta "Veneridae" samt rökta)

03077900b Venusmusslor, hjärtmusslor och ”ark shells”, rökta, även
utan skal "Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae,
Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, sandmusslor,
Semelidae, Solecurtidae, knivmussla, Tridacnidae och
Veneridae"

03077910 Venusmusslor, hjärtmusslor och "ark shells", "Arcidae",
"Arcticidae", "Cardiidae", "Donacidae", "Hiatellidae",
"Mactridae", "Mesodesmatidae", "Myidae", "Semelidae",
"Solecurtidae", "Solenidae", "Tridacnidae" och "Veneridae",
rökta, även utan skal, även kokta eller på annat sätt
värmebehandlade före eller under rökningen, men inte på
annat sätt beredda

03078200 Vingsnäckor "Strombus spp.", levande, färska eller kylda,
även utan skal

03079190 Blötdjur, även utan skal, levande, färska eller kylda, lämpliga
som livsmedel (exkl. ostron, kammusslor av släktena
"Pecten", "Chlamys" och "Placopecten", blåmusslor "Mytilus
spp." och "Perna spp.", tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis",
"Rossia macrosoma", "Sepiola spp.", " Ommastrephes
spp.", "Loligo spp.", "Nototodarus spp.", "Sepioteuthis
spp.","Todarodes sagittatus",  åttaarmad bläckfisk "Octopus
spp.", sniglar andra än havssniglar, venusmusslor,
hjärtmusslor och "ark shells" och havsöron); Mjöl och
pelletar av blötdjur, lämpliga som livsmedel

03078300 Havsöron "Haliotis spp.", frysta, även utan skal 03078990 Havsöron "Haliotis spp.", även utan skal, frysta, torkade,
saltade eller i saltlake (exkl. rökta)

03078400 Vingsnäckor "Strombus spp.", frysta, även utan skal 03079917 Blötdjur, lämpliga som livsmedel, även utan skal, frysta (exkl.
rökta samt ostron, kammusslor av släktena "Pecten",
"Chlamys" och "Placopecten", blåmusslor "Mytilus spp." och
"Perna spp.", tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis", "Rossia
macrosoma", "Sepiola spp.", " Ommastrephes spp.", "Loligo
spp.", "Nototodarus spp.", "Sepioteuthis spp.","Todarodes
sagittatus", åttaarmad bläckfisk "Octopus spp.", sniglar
andra än havssniglar, venusmusslor, hjärtmusslor och "ark
shells" och havsöron, "Illex spp." och andra arter av familjen
"Veneridae"), Mjöl och pelletar av blötdjur, lämpliga som
livsmedel, frysta

03078700a Havsöron "Haliotis spp.", även utan skal, torkade, saltade
eller i saltlake

03078990 Havsöron "Haliotis spp.", även utan skal, frysta, torkade,
saltade eller i saltlake (exkl. rökta)

03078700b Havsöron "Haliotis spp.", även utan skal, rökta 03078910 Havsöron "Haliotis spp.", rökta, även utan skal, även kokta
eller på annat sätt värmebehandlade före eller under
rökningen, men inte på annat sätt beredda

03078800a Vingsnäckor "Strombus spp.", även utan skal, torkade,
saltade eller i saltlake

03079980 Blötdjur, även utan skal, lämpliga som livsmedel, torkade,
saltade eller i saltlake (exkl. rökta samt ostron, kammusslor
av släktena "Pecten", "Chlamys" och "Placopecten",
blåmusslor "Mytilus spp." och "Perna spp.", tioarmad
bläckfisk "Sepia officinalis", "Rossia macrosoma", "Sepiola
spp.", " Ommastrephes spp.", "Loligo spp.", "Nototodarus
spp.", "Sepioteuthis spp.","Todarodes sagittatus", åttaarmad
bläckfisk "Octopus spp.", sniglar andra än havssniglar,
venusmusslor, hjärtmusslor och "ark shells" och havsöron),
Mjöl och pelletar av blötdjur, lämpliga som livsmedel, torkat,
saltat eller i saltlake,

03078800b Vingsnäckor "Strombus spp.", även utan skal, rökta 03079910 Blötdjur, lämpliga som livsmedel, även utan skal, rökta, även
kokta men inte på annat sätt beredda (exkl. ostron,
kammusslor av släktena "Pecten", "Chlamys" och
"Placopecten", blåmusslor "Mytilus spp." och "Perna spp.",
tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis", "Rossia macrosoma",
"Sepiola spp.", " Ommastrephes spp.", "Loligo spp.",
"Nototodarus spp.", "Sepioteuthis spp.", åttaarmad bläckfisk
"Octopus spp.", sniglar andra än havssniglar, venusmusslor,
hjärtmusslor och "ark shells" och havsöron)

03078800b Vingsnäckor "Strombus spp.", även utan skal, rökta 03079980 Blötdjur, även utan skal, lämpliga som livsmedel, torkade,
saltade eller i saltlake (exkl. rökta samt ostron, kammusslor
av släktena "Pecten", "Chlamys" och "Placopecten",
blåmusslor "Mytilus spp." och "Perna spp.", tioarmad
bläckfisk "Sepia officinalis", "Rossia macrosoma", "Sepiola
spp.", " Ommastrephes spp.", "Loligo spp.", "Nototodarus
spp.", "Sepioteuthis spp.","Todarodes sagittatus", åttaarmad
bläckfisk "Octopus spp.", sniglar andra än havssniglar,
venusmusslor, hjärtmusslor och "ark shells" och havsöron),
Mjöl och pelletar av blötdjur, lämpliga som livsmedel, torkat,
saltat eller i saltlake,
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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

03079190 Blötdjur, även utan skal, levande, färska eller kylda, lämpliga
som livsmedel (exkl. ostron, kammusslor av släktena
"Pecten", "Chlamys" och "Placopecten", blåmusslor "Mytilus
spp." och "Perna spp.", tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis",
"Rossia macrosoma", "Sepiola spp.", " Ommastrephes
spp.", "Loligo spp.", "Nototodarus spp.", "Sepioteuthis
spp.","Todarodes sagittatus",  åttaarmad bläckfisk "Octopus
spp.", sniglar andra än havssniglar, venusmusslor,
hjärtmusslor och "ark shells" och havsöron); 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

03079917 Blötdjur, lämpliga som livsmedel, även utan skal, frysta (exkl.
rökta samt ostron, kammusslor av släktena "Pecten",
"Chlamys" och "Placopecten", blåmusslor "Mytilus spp." och
"Perna spp.", tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis", "Rossia
macrosoma", "Sepiola spp.", " Ommastrephes spp.", "Loligo
spp.", "Nototodarus spp.", "Sepioteuthis spp.","Todarodes
sagittatus", åttaarmad bläckfisk "Octopus spp.", sniglar
andra än havssniglar, venusmusslor, hjärtmusslor och "ark
shells" och havsöron, "Illex spp." och andra arter av familjen
"Veneridae"), Mjöl och pelletar av blötdjur, lämpliga som
livsmedel, frysta

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)

03079980 Blötdjur, även utan skal, lämpliga som livsmedel, torkade,
saltade eller i saltlake (exkl. rökta samt ostron, kammusslor
av släktena "Pecten", "Chlamys" och "Placopecten",
blåmusslor "Mytilus spp." och "Perna spp.", tioarmad
bläckfisk "Sepia officinalis", "Rossia macrosoma", "Sepiola
spp.", " Ommastrephes spp.", "Loligo spp.", "Nototodarus
spp.", "Sepioteuthis spp.","Todarodes sagittatus", åttaarmad
bläckfisk "Octopus spp.", sniglar andra än havssniglar,
venusmusslor, hjärtmusslor och "ark shells" och havsöron),
Mjöl och pelletar av blötdjur, lämpliga som livsmedel, torkat,
saltat eller i saltlake,

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

03079910 Blötdjur, lämpliga som livsmedel, även utan skal, rökta, även
kokta men inte på annat sätt beredda (exkl. ostron,
kammusslor av släktena "Pecten", "Chlamys" och
"Placopecten", blåmusslor "Mytilus spp." och "Perna spp.",
tioarmad bläckfisk "Sepia officinalis", "Rossia macrosoma",
"Sepiola spp.", " Ommastrephes spp.", "Loligo spp.",
"Nototodarus spp.", "Sepioteuthis spp.", åttaarmad bläckfisk
"Octopus spp.", sniglar andra än havssniglar, venusmusslor,
hjärtmusslor och "ark shells" och havsöron)

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

03079980 Blötdjur, även utan skal, lämpliga som livsmedel, torkade,
saltade eller i saltlake (exkl. rökta samt ostron, kammusslor
av släktena "Pecten", "Chlamys" och "Placopecten",
blåmusslor "Mytilus spp." och "Perna spp.", tioarmad
bläckfisk "Sepia officinalis", "Rossia macrosoma", "Sepiola
spp.", " Ommastrephes spp.", "Loligo spp.", "Nototodarus
spp.", "Sepioteuthis spp.","Todarodes sagittatus", åttaarmad
bläckfisk "Octopus spp.", sniglar andra än havssniglar,
venusmusslor, hjärtmusslor och "ark shells" och havsöron),
Mjöl och pelletar av blötdjur, lämpliga som livsmedel, torkat,
saltat eller i saltlake,

03081200 Sjögurkor "Stichopus japonicus", "Holothurioidea", frysta 03081930 Sjögurkor "Stichopus japonicus", "Holothurioidea", frysta
(exkl. rökta)

03081900a Sjögurkor "Stichopus japonicus", "Holothurioidea", torkade,
saltade eller i saltlake

03081990 Sjögurkor "Stichopus japonicus", "Holothurioidea", torkade,
saltade eller i saltlake (exkl. rökta)

03081900b Sjögurkor "Stichopus japonicus", "Holothurioidea", rökta 03081910 Sjögurkor "Stichopus japonicus", "Holothurioidea", rökta,
även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller
under rökningen, men inte på annat sätt beredda

03082200 Sjöborrar "Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus,
Loxechinus albus och  Echinus esculentus", frysta

03082930 Sjöborrar "Strongylocentrotus spp.", "Paracentrotus lividus",
"Loxechinus albus", "Echichinus esculentus", frysta (exkl.
rökta)

03082900a Sjöborrar "Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus,
Loxechinus albus och  Echinus esculentus", torkade, saltade
eller i saltlake

03082990 Sjöborrar "Strongylocentrotus spp.", "Paracentrotus lividus",
"Loxechinus albus", "Echichinus esculentus", torkade,
saltade eller i saltlake (exkl. rökta)

03082900b Sjöborrar "Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus,
Loxechinus albus och  Echinus esculentus", rökta

03082910 Sjöborrar "Strongylocentrotus spp.", "Paracentrotus lividus",
"Loxechinus albus", "Echichinus esculentus", rökta, även
kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under
rökningen, men inte på annat sätt beredda .

03083090a Maneter "Rhopilema spp.", torkade, saltade eller i saltlake 03083090 Maneter "Rhopilema spp.", torkade, saltade eller i saltlake
(exkl. rökta)

03083090b Maneter "Rhopilema spp.", rökta 03083030 Maneter "Rhopilema spp.", rökta, även kokta eller på annat
sätt värmebehandlade före eller under rökningen, men inte
på annat sätt beredda



Varunummer som genomgått förändringar från föregående år 17

Varunummer 2017 Text 2017 Varunummer 2016 Text 2016

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

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

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

03089030 Ryggradslösa vattendjur, rökta, även kokta eller på annat sätt
värmebehandlade före eller under rökningen (exkl kräftdjur
och blötdjur, sjögurkor, sjöborrar, 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

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

08051022 Navelapelsiner, färska 08051020 Apelsiner, färska

08051024 Blonda apelsiner, färska 08051020 Apelsiner, färska

08051028 Apelsiner, färska (exkl. navelapelsiner och blonda apelsiner) 08051020 Apelsiner, färska

08052110 Satsumas, färska eller torkade 08052030 Monreales och satsumas, färska eller torkade

08052190 Mandariner och tangeriner, färska och torkade (exkl.
klementiner och satsumas)

08052050 Mandariner och wilkings, färska eller torkade

08052190 Mandariner och tangeriner, färska och torkade (exkl.
klementiner och satsumas)

08052070 Tangeriner, färska eller torkade

08052200 Klementiner, inkl. monreales, färska eller torkade 08052010 Klementiner, färska eller torkade

08052200 Klementiner, inkl. monreales, färska eller torkade 08052030 Monreales och satsumas, färska eller torkade

08052900 Wilkings och andra liknande citrushybrider, färska eller
torkade

08052050 Mandariner och wilkings, färska eller torkade

08052900 Wilkings och andra liknande citrushybrider, färska eller
torkade

08052090 Tangelos, ortaniques, malaquinas och andra liknande
citrushybrider, färska eller torkade (exkl. klementiner,
monreales, satsumas, mandariner, wilkings och tangeriner)

10061030 Ris med ytterskal "paddy", rundkornigt 10061021 Ris med ytterskal "paddy", rundkornigt, förvällt och
ångbehandlat "parboiled"

10061030 Ris med ytterskal "paddy", rundkornigt 10061092 Ris med ytterskal "paddy", rundkornigt (exkl. förvällt och
ångbehandlat "parboiled" för utsäde)

10061050 Ris med ytterskal "paddy", mellankornigt 10061023 Ris med ytterskal "paddy", mellankornigt, förvällt och
ångbehandlat "parboiled"

10061050 Ris med ytterskal "paddy", mellankornigt 10061094 Ris med ytterskal "paddy", mellankornigt (exkl. förvällt och
ångbehandlat "parboiled" för utsäde)

10061071 Ris med ytterskal "paddy", långkornigt, med ett förhållande
mellan kornets längd och bredd av > 2, men < 3

10061025 Ris med ytterskal "paddy", långkornigt, förvällt och
ångbehandlat "parboiled" med ett förhållande mellan kornets
längd och bredd av > 2, men < 3

10061071 Ris med ytterskal "paddy", långkornigt, med ett förhållande
mellan kornets längd och bredd av > 2, men < 3

10061096 Ris med ytterskal "paddy", långkornigt, med ett förhållande
mellan kornets längd och bredd av > 2, men < 3 (exkl. förvällt
och ångbehandlat "parboiled" för utsäde)

10061079 Ris med ytterskal "paddy", långkornigt, med ett förhållande
mellan kornets längd och bredd av >= 3

10061027 Ris med ytterskal "paddy", långkornigt, förvällt och
ångbehandlat "parboiled" med ett förhållande mellan kornets
längd och bredd av >= 3

10061079 Ris med ytterskal "paddy", långkornigt, med ett förhållande
mellan kornets längd och bredd av >= 3

10061098 Ris med ytterskal "paddy", långkornigt, med ett förhållande
mellan kornets längd och bredd av >= 3 (exkl. förvällt och
ångbehandlat "parboiled" för utsäde)

12060091a Solrosfrön, skalade (exkl. för utsäde) 12060091 Solrosfrön, även sönderdelade och skalade; i grå- och
vitstrimmigt skal (exkl. för utsäde)

12060091b Solrosfrön, även sönderdelade; i grå- och vitstrimmigt skal
(exkl. för utsäde och skalade)

12060091 Solrosfrön, även sönderdelade och skalade; i grå- och
vitstrimmigt skal (exkl. för utsäde)

12112000 Ginsengrot, färska, kylda, frysta eller torkade, även skurna,
krossade eller pulveriserade

12112000 Ginsengrot, färska eller torkade, även skurna, krossade eller
pulveriserade
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12112000 Ginsengrot, färska, kylda, frysta eller torkade, även skurna,
krossade eller pulveriserade

20089999 Frukter och andra ätbara växtdelar, beredda eller
konserverade, utan tillsats av alkohol och socker (exkl.
beredda eller konserverade i ättika eller ättiksyra,
konserverade i socker, men inte inlagda i sockerlag, samt
sylter, fruktgeléer och bärgeléer, marmelader, mos och
pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning samt
nötter, jordnötter och andra frön, ananas, citrusfrukter,
päron, aprikoser, körsbär, persikor, nektariner, jordgubbar,
smultron, palmhjärtan, tranbär, lingon, plommon, majs,
jams, batater "sötpotatis", och liknande ätbara växdelar)

12113000 Kokablad, färska, kylda, frysta eller torkade, även skurna,
krossade eller pulveriserade

12113000 Cocablad, färska eller torkade, även skurna, krossade eller
pulveriserade

12113000 Kokablad, färska, kylda, frysta eller torkade, även skurna,
krossade eller pulveriserade

14049000 Vegetabiliska produkter, i.a.n.

12114000 Vallmohalm, färska, kylda, frysta eller torkade, även skurna,
krossade eller pulveriserade

12114000 Vallmohalm, färsk eller torkad, även skuren, krossad eller
pulveriserad

12114000 Vallmohalm, färska, kylda, frysta eller torkade, även skurna,
krossade eller pulveriserade

14049000 Vegetabiliska produkter, i.a.n.

12115000 Efedra och dess växtdelar, inkl. frön och frukter, färska,
kylda, frysta eller torkade, även skurna, krossade eller
pulveriserade

12119020 Växter och växtdelar, av släktet Ephedra, inkl. frön och
frukter, färska eller torkade, även skurna, krossade eller
pulveriserade

12115000 Efedra och dess växtdelar, inkl. frön och frukter, färska,
kylda, frysta eller torkade, även skurna, krossade eller
pulveriserade

14049000 Vegetabiliska produkter, i.a.n.

12119030 Tonkabönor, färska, kylda, frysta eller torkade, även skurna,
krossade eller pulveriserade

12119030 Tonkabönor, färska eller torkade, även skurna, krossade
eller pulveriserade

12119030 Tonkabönor, färska, kylda, frysta eller torkade, även skurna,
krossade eller pulveriserade

20081919x Nötter och frön, inkl. blandningar, på annat sätt beredda eller
konserverade, men ej rostade, i förpackningar med en
nettovikt av > 1 kg, i.a.n. (exkl. jordnötter, jordnötssmör,
mandlar och pistaschmandlar samt tropiska nötter enligt nr
2001, 2006-2009 och blandningar innehållande >= 50
viktprocent tropiska nötter och frukter)

12119030 Tonkabönor, färska, kylda, frysta eller torkade, även skurna,
krossade eller pulveriserade

20081999x Nötter och frön, inkl. blandningar, på annat sätt beredda eller
konserverade, men ej rostade, i förpackningar med en
nettovikt av <= 1 kg, i.a.n. andra slag (exkl. nämnda varor i
2008)

13021400 Växtsafter och växtextrakter, av efedra 13021920 Växtsafter och växtextrakter, av växter av släktet Ephedra

14049000 Vegetabiliska produkter, i.a.n. 14049000 Vegetabiliska produkter, i.a.n.

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)

15091090 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)

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)

15091090 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)

16041800 Hajfenor, beredda eller konserverade, hela eller i bitar (exkl.
hackade eller malda)

16041997b Fisk, beredd eller konserverad, hel eller i bitar (exkl. hackad
eller malen, laxfisk, sill, strömming, sardiner, sardineller,
skarpsill,  tonfisk, bonit, makrill, ansjovis, ål, "Sarda spp.",
fisk av släktet "Euthynnus spp.", "Orcynopsis unicolor",
torsk, gråsej, kummel, alaska pollock och lyrtorsk, filéer, råa,
enbart panerade, även förstekta i olja samt filéer "loins",
frysta). Exkl. lagad mat och färdigrätter

16055400 Tioarmad bläckfisk, beredda eller konserverade (exkl. rökt) 16055400 Tioarmad bläckfisk, beredda eller konserverade (exkl. rökt)

16055400 Tioarmad bläckfisk, beredda eller konserverade (exkl. rökt) 16055900 Blötdjur, beredda eller konserverade (exkl. rökta, ostron,
kammusslor, blåmusslor, tioarmad bläckfisk, åttaarmad
bläckfisk, venusmusslor, hjärtmusslor och ”ark shells”,
havsöron samt sniglar)

16055900 Blötdjur, beredda eller konserverade (exkl. rökta, ostron,
kammusslor, blåmusslor, tioarmad bläckfisk, åttaarmad
bläckfisk, venusmusslor, hjärtmusslor och ”ark shells”,
havsöron samt sniglar)

16055900 Blötdjur, beredda eller konserverade (exkl. rökta, ostron,
kammusslor, blåmusslor, tioarmad bläckfisk, åttaarmad
bläckfisk, venusmusslor, hjärtmusslor och ”ark shells”,
havsöron samt sniglar)
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20089999 Frukter och andra ätbara växtdelar, beredda eller
konserverade, utan tillsats av alkohol och socker (exkl.
beredda eller konserverade i ättika eller ättiksyra,
konserverade i socker, men inte inlagda i sockerlag, samt
sylter, fruktgeléer och bärgeléer, marmelader, mos och
pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning samt
nötter, jordnötter och andra frön, ananas, citrusfrukter,
päron, aprikoser, körsbär, persikor, nektariner, jordgubbar,
smultron, palmhjärtan, tranbär, lingon, plommon, majs,
jams, batater "sötpotatis", och liknande ätbara växdelar)

20089999 Frukter och andra ätbara växtdelar, beredda eller
konserverade, utan tillsats av alkohol och socker (exkl.
beredda eller konserverade i ättika eller ättiksyra,
konserverade i socker, men inte inlagda i sockerlag, samt
sylter, fruktgeléer och bärgeléer, marmelader, mos och
pastor av frukt, bär eller nötter, erhållna genom kokning samt
nötter, jordnötter och andra frön, ananas, citrusfrukter,
päron, aprikoser, körsbär, persikor, nektariner, jordgubbar,
smultron, palmhjärtan, tranbär, lingon, plommon, majs,
jams, batater "sötpotatis", och liknande ätbara växdelar)

22029100 Alkoholfritt öl, med alkoholhalt av <= 0,5 volymprocent 22029019a Maltdrycker med en alkoholhalt av <= 0,5 volymprocent

22029911 Sojabaserade drycker med ett proteininnehåll på >= 2,8
viktprocent (exkl. alkoholhaltiga drycker; med innehåll av
mjölk eller mjölkprodukter eller fett av dessa varor)

22029011 Sojabaserade drycker med ett proteininnehåll på minst 2,8
viktprocent, alkoholfria, utan innehåll av mjölk eller
mjölkprodukter och utan innehåll av fett därav

22029915 Sojabaserade drycker med ett proteininnehåll på < än 2,8
viktprocent; drycker baserade på nötter enligt kapitel 08,
spannmål enligt kapitel 10 eller frön  enligt kapitel 12 (exkl.
alkoholhaltiga drycker; med innehåll av mjölk eller
mjölkprodukter eller fett av dessa varor)

22029015 Sojabaserade drycker med ett proteininnehåll på mindre än
2,8 viktprocent;  drycker baserade på nötter enligt kapitel 08,
spannmål enligt kapitel 10 eller frön  enligt kapitel 12,
alkoholfria, utan innehåll av mjölk eller mjölkprodukter och
utan innehåll av fett därav

22029919 Alkoholfria drycker (exkl. med innehåll av mjölk eller
mjölkprodukter eller fett därav; vatten, frukt-, bär- och
grönsakssaft; öl eller sojabaserade drycker eller drycker
baserade på nötter enligt kapitel 08, spannmål enligt kapitel
10 eller frön enligt kapitel 12)

22029019b Andra alkoholfria drycker, utan innehåll av mjölk eller
mjölkprodukter och utan innehåll av fett därav (exkl. vatten,
frukt-, bär- och grönsakssaft eller sojabaserade drycker eller
drycker baserade på nötter enligt kapitel 08, spannmål enligt
kapitel 10 eller frön enligt kapitel 12)

22029991 Drycker, alkoholfria, innehållande fett av mjölk eller
mjölkprodukter av < 0,2 viktprocent

22029091 Drycker, alkoholfria, innehållande fett av mjölk eller
mjölkprodukter av < 0,2 viktprocent

22029995 Drycker, alkoholfria, innehållande fett av mjölk eller
mjölkprodukter av >= 0,2 viktprocent, men < 2 viktprocent

22029095 Drycker, alkoholfria, innehållande fett av mjölk eller
mjölkprodukter av >= 0,2 viktprocent, men < 2 viktprocent

22029999 Drycker, alkoholfria, innehållande fett av mjölk eller
mjölkprodukter av >= 0,2 viktprocent

22029099 Drycker, alkoholfria, innehållande fett av mjölk eller
mjölkprodukter av >= 0,2 viktprocent

22041013 Cava, med skyddad ursprungsbeteckning SUB 22041093 Vin av färska druvor, mousserande, med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. Champagne och Asti
spumante)

22041015 Prosecco, med skyddad ursprungsbeteckning SUB 22041093 Vin av färska druvor, mousserande, med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. Champagne och Asti
spumante)

22041093 Vin av färska druvor, mousserande, med skyddad
ursprungsbeteckning SUB (exkl. Champagne, Cava,
Prosecco och Asti spumante)

22041093 Vin av färska druvor, mousserande, med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. Champagne och Asti
spumante)

22042131 Sicilia, vitt vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB"
(exkl. mousserande vin)

22042138 Vin, vitt, framställt i gemenskapen, på kärl rymmande <= 2
liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent,
med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. från Alsace,
Bordeaux, Bourgogne, Val de Loire, Mosel, Pfalz,
Rheinhessen, Tokaj, Lazio, Toscana, Trentino, Alto Adige,
Friuli, Veneto, Vinho Verde, Penedés, Rioja, Valencia samt
mousserande vin)

22042138 Vin, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande
<= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB"
(exkl. från Alsace, Bordeaux, Bourgogne, Val de Loire,
Mosel, Pfalz, Rheinhessen, Tokaj, Lazio, Toscana, Trentino,
Alto Adige, Friuli, Veneto, Sicilia, Vinho Verde, Penedés,
Rioja, Valencia samt mousserande vin)

22042138 Vin, vitt, framställt i gemenskapen, på kärl rymmande <= 2
liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent,
med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. från Alsace,
Bordeaux, Bourgogne, Val de Loire, Mosel, Pfalz,
Rheinhessen, Tokaj, Lazio, Toscana, Trentino, Alto Adige,
Friuli, Veneto, Vinho Verde, Penedés, Rioja, Valencia samt
mousserande vin)

22042161 Sicilia, vin framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande
<= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB"
(exkl. mousserande vin och vita viner)

22042178 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2
liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent,
med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. från
Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Vallée du Rhône,
Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Piemonte "Piedmont",
Toscana, Trentino, Alto Adige, Veneto, Dão, Bairrada, Douro,
Navarra, Penedés, Rioja, Valdepeñas samt mousserande
vin och alla former av vita viner)

22042178 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2
liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent,
med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. från
Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Vallée du Rhône,
Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Sicilia, Piemonte
"Piedmont", Toscana, Trentino, Alto Adige, Veneto, Dão,
Bairrada, Douro, Navarra, Penedés, Rioja, Valdepeñas samt
mousserande vin och vita viner)

22042178 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2
liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent,
med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. från
Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Vallée du Rhône,
Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Piemonte "Piedmont",
Toscana, Trentino, Alto Adige, Veneto, Dão, Bairrada, Douro,
Navarra, Penedés, Rioja, Valdepeñas samt mousserande
vin och alla former av vita viner)
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22042190 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2
liter och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent,
med skyddad ursprungsbeteckning SUB eller skyddad
geografisk beteckning SGB (exkl. Madeira, Setúbal
muscatel, Sherry, Marsala, Samos, Muscat de Lemnos och
Portvin)

22042190 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2
liter och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent,
men <= 22 volymprocent med skyddad ursprungsbeteckning
(SUB) eller geografisk beteckning (SGB) (exkl. marsala,
samos, muscat de lemnos, portvin, madeira, setúbal
muscatel och sherry)

22042190 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2
liter och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent,
med skyddad ursprungsbeteckning SUB eller skyddad
geografisk beteckning SGB (exkl. Madeira, Setúbal
muscatel, Sherry, Marsala, Samos, Muscat de Lemnos och
Portvin)

22042192 Vin av färska druvor, inkl. vin som tillsats alkohol, framställt i
Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2 liter och med
en verklig alkoholhalt av > 22 volymprocent

22042191 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2
liter och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent
(exkl. med skyddad ursprungsbeteckning SUB eller skyddad
geografisk beteckning SGB)

22042191 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2
liter och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent,
men <= 22 volymprocent (exkl. med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB) eller geografisk beteckning
(SGB))

22042191 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2
liter och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent
(exkl. med skyddad ursprungsbeteckning SUB eller skyddad
geografisk beteckning SGB)

22042192 Vin av färska druvor, inkl. vin som tillsats alkohol, framställt i
Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2 liter och med
en verklig alkoholhalt av > 22 volymprocent

22042210 Vin av färska druvor, inkl. vin som tillsatts alkohol, i flaskor
med champagnekork, som hålls på plats med
fasthållningsanordning, vin på andra kärl, som vid 20 °C har
ett övertryck av  >= 1 bar men < 3 bar, på kärl
rymmande > 2 liter men <= 10 liter (exkl. mousserande vin)

22042910 Vin av färska druvor, inkl. vin som tillsatts alkohol, i flaskor
med champagnekork, som hålls på plats med
fasthållningsanordning, på kärl rymmande > 2 liter; vin på
andra kärl rymmande > 2 liter, som vid 20°C har ett
övertryck av >= 1 bar men < 3 bar (exkl. mousserande vin)

22042222 Vin, från Bordeaux, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10
liter,  med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande
vin)

22042912 Viner, vita, från Bordeaux, på kärl rymmande > 2 liter och
med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med
skyddad ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande
vin)

22042222 Vin, från Bordeaux, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10
liter,  med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande
vin)

22042942 Vin, från Bordeaux, på kärl rymmande > 2 liter och med en
verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin och alla
former av vita viner)

22042223 Vin, från Bourgogne, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10
liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande
vin)

22042913 Viner, vita, från Bourgogne, på kärl rymmande > 2 liter och
med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med
skyddad ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande
vin)

22042223 Vin, från Bourgogne, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10
liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande
vin)

22042943 Vin, från Bourgogne, på kärl rymmande > 2 liter och med en
verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin och alla
former av vita viner)

22042224 Vin, från Beaujolais, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10
liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande
vin)

22042918 Vin, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande > 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
(exkl.  från Tokaj, Bordeaux, Bourgogne, Val de Loire samt
mousserande vin)

22042224 Vin, från Beaujolais, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10
liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande
vin)

22042944 Vin, från Beaujolais, på kärl rymmande > 2 liter och med en
verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin och alla
former av vita viner)

22042226 Vin, från Vallée du Rhône, på kärl rymmande > 2 liter men
<= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB"
(exkl. mousserande vin)

22042918 Vin, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande > 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
(exkl.  från Tokaj, Bordeaux, Bourgogne, Val de Loire samt
mousserande vin)

22042226 Vin, från Vallée du Rhône, på kärl rymmande > 2 liter men
<= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB"
(exkl. mousserande vin)

22042946 Vin, från Vallée du Rhône, på kärl rymmande > 2 liter och
med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med
skyddad ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin
och alla former av vita viner)

22042227 Vin, från Languedoc-Roussillon, på kärl rymmande > 2 liter
men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB"
(exkl. mousserande vin)

22042918 Vin, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande > 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
(exkl.  från Tokaj, Bordeaux, Bourgogne, Val de Loire samt
mousserande vin)

22042227 Vin, från Languedoc-Roussillon, på kärl rymmande > 2 liter
men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB"
(exkl. mousserande vin)

22042947 Vin, från Languedoc-Roussillon, på kärl rymmande > 2 liter
och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med
skyddad ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin
och alla former av vita viner)
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22042228 Vin, från Val de Loire, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10
liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande
vin)

22042917 Viner, vita, från Val de Loire, på kärl rymmande > 2 liter och
med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med
skyddad ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande
vin)

22042228 Vin, från Val de Loire, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10
liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande
vin)

22042948 Vin, från Val de Loire, på kärl rymmande > 2 liter och med en
verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin och alla
former av vita viner)

22042232 Vin, från Piemonte "Piedmont", på kärl rymmande > 2 liter
men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB"
(exkl. mousserande vin)

22042918 Vin, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande > 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
(exkl.  från Tokaj, Bordeaux, Bourgogne, Val de Loire samt
mousserande vin)

22042232 Vin, från Piemonte "Piedmont", på kärl rymmande > 2 liter
men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB"
(exkl. mousserande vin)

22042958 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2
liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent,
med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. från
Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Vallée du Rhône,
Languedoc-Roussillon eller Val de Loire samt mousserande
vin och alla former av vita viner)

22042233 Viner, från Tokaj, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter,
med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande
vin)

22042911 Viner, vita, från Tokaj, på kärl rymmande > 2 liter och med en
verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin)

22042238 Vin, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. Bordeaux, Bourgogne,
Beaujolais, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de
Loire, Piemonte, Tokaj samt mousserande vin)

22042918 Vin, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande > 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
(exkl.  från Tokaj, Bordeaux, Bourgogne, Val de Loire samt
mousserande vin)

22042278 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2
liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB"
(exkl. Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Vallée du Rhône,
Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Piemonte, Tokaj samt
mousserande vin och vita viner)

22042958 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2
liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent,
med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. från
Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Vallée du Rhône,
Languedoc-Roussillon eller Val de Loire samt mousserande
vin och alla former av vita viner)

22042279 Vin av färska druvor, vitt, framställt i Europeiska unionen, på
kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad geografisk
beteckning "SGB" (exkl. mousserande vin)

22042979 Vin av färska druvor, vitt, framställt i Europeiska unionen, på
kärl rymmande > 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <=
15 volymprocent, med skyddad geografisk beteckning (SGB)
(exkl. mousserande vin)

22042280 Vin av färska druvor, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad geografisk
beteckning "SGB" (exkl. mousserande vin och vita viner)

22042980 Vin av färska druvor, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande > 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent, med skyddad geografisk beteckning (SGB)
(exkl. mousserande vin och alla former av vita viner)

22042281 Vin, vitt, med uppgift om druvsort, framställt i Europeiska
unionen, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en
verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent (exkl. med
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk
beteckning "SGB" samt mousserande vin)

22042981 Vin, vitt, med uppgift om druvsort, framställt i Europeiska
unionen, på kärl rymmande > 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent (exkl. med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB) eller geografisk beteckning
(SGB) samt mousserande vin)

22042282 Vin, med uppgift om druvsort, framställt i Europeiska
unionen, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en
verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent (exkl. med
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk
beteckning "SGB" samt mousserande vin och vita viner)

22042982 Vin, med uppgift om druvsort, framställt i Europeiska
unionen, på kärl rymmande > 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent (exkl. med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB) eller geografisk beteckning
(SGB) samt mousserande vin och alla former av vita viner)

22042283 Vin, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent (exkl. mousserande vin
och vin med uppgift om druvsort)

22042983 Vin, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande > 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent (exkl. mousserande vin och vin med uppgift
om druvsort)

22042284 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2
liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent (exkl. mousserande vin, vita viner samt vin
med uppgift om druvsort)

22042984 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2
liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent
(exkl. mousserande vin, alla former av vita viner samt vin
med uppgift om druvsort)

22042285 Madeira och Setubal muscatel, på kärl rymmande > 2 liter
men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av > 15
volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB"
eller geografisk beteckning "SGB"

22042985 Madeira och Setubal muscatel, på kärl rymmande > 2 liter
och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent, men
<= 22 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning
(SUB) eller geografisk beteckning (SGB)

22042286 Sherry, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en
verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning
"SGB"

22042986 Sherry, på kärl rymmande > 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av > 15 volymprocent, men <= 22 volymprocent,
med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller geografisk
beteckning (SGB)
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22042288 Samos och Muscat de Lemnos, på kärl rymmande > 2 liter
men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av > 15
volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB"
eller geografisk beteckning "SGB"

22042988 Samos och Muscat de Lemnos, på kärl rymmande > 2 liter
och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent, men
<= 22 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning
(SUB) eller geografisk beteckning (SGB)

22042290 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2
liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av > 15
volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB"
eller geografisk beteckning "SGB" (exkl. Madeira, Setubal
muscatel, Sherry, Samos samt Muscat de Lemnos)

22042987 Marsala, på kärl rymmande > 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av > 15 volymprocent, men <= 22 volymprocent,
med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller geografisk
beteckning (SGB)

22042290 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2
liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av > 15
volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB"
eller geografisk beteckning "SGB" (exkl. Madeira, Setubal
muscatel, Sherry, Samos samt Muscat de Lemnos)

22042989 Portvin, på kärl rymmande > 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av > 15 volymprocent, men <= 22 volymprocent,
med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller geografisk
beteckning (SGB)

22042290 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2
liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av > 15
volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB"
eller geografisk beteckning "SGB" (exkl. Madeira, Setubal
muscatel, Sherry, Samos samt Muscat de Lemnos)

22042990 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2
liter och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent,
men <= 22 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB) eller geografisk beteckning
(SGB) (exkl. Madeira, Setubal muscatel, Sherry, Marsala,
Samos, Muscat de Lemnos samt Portvin )

22042290 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2
liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av > 15
volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB"
eller geografisk beteckning "SGB" (exkl. Madeira, Setubal
muscatel, Sherry, Samos samt Muscat de Lemnos)

22042992 Vin av färska druvor, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande > 2 liter och med en verklig alkoholhalt > 22
volymprocent

22042291 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2
liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av > 15
volymprocent (exkl. med skyddad ursprungsbeteckning
"SUB" eller geografisk beteckning "SGB")

22042991 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2
liter och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent,
men <= 22 volymprocent (exkl. med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB) eller geografisk beteckning
(SGB))

22042291 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2
liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av > 15
volymprocent (exkl. med skyddad ursprungsbeteckning
"SUB" eller geografisk beteckning "SGB")

22042992 Vin av färska druvor, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande > 2 liter och med en verklig alkoholhalt > 22
volymprocent

22042293 Vin, vitt, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk
beteckning "SGB" (exkl. framställt i Europeiska unionen samt
mousserande vin)

22042993 Vin, vitt, på kärl rymmande > 2 liter, med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB) eller geografisk beteckning
(SGB) (exkl.  framställt i Europeiska unionen samt
mousserande vin)

22042294 Vin, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk
beteckning "SGB" (exkl. framställt i Europeiska unionen samt
mousserande vin och vita viner)

22042994 Vin, på kärl rymmande > 2 liter, med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB) eller geografisk beteckning
(SGB) (exkl. framställt i Europeiska unionen samt
mousserande vin och alla former av vita viner)

22042295 Vin, vitt, med uppgift om druvsort, på kärl rymmande > 2 liter
men <= 10 liter (exkl. framställt i Europeiska unionen, med
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk
beteckning "SGB" samt mousserande vin)

22042995 Vin, vitt, med uppgift om druvsort, på kärl rymmande > 2 liter
(exkl. framställt i Europeiska unionen, med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB) eller geografisk beteckning
(SGB) samt mousserande vin)

22042296 Vin, med uppgift om druvsort, på kärl rymmande > 2 liter
men <= 10 liter (exkl. framställt i Europeiska unionen, med
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk
beteckning "SGB", mousserande vin samt vita viner)

22042996 Vin, med uppgift om druvsort, på kärl rymmande > 2 liter
(exkl. framställt i Europeiska unionen, med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB) eller geografisk beteckning
(SGB), mousserande vin samt alla former av vita viner)

22042297 Vin, vitt, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter (exkl.
framställt i Europeiska unionen, mousserande vin samt vin
med uppgift om druvsort)

22042997 Vin, vitt, på kärl rymmande > 2 liter (exkl. framställt i
Europeiska unionen, mousserande vin samt vin med uppgift
om druvsort)

22042298 Vin, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter (exkl.
framställt i Europeiska unionen, mousserande vin och vita
viner samt vin med uppgift om druvsort)

22042998 Vin, på kärl rymmande > 2 liter (exkl. framställt i Europeiska
unionen, mousserande vin och alla former av vita viner samt
vin med uppgift om druvsort)

22042910 Vin av färska druvor, inkl. vin som tillsatts alkohol, i flaskor
med champagnekork, som hålls på plats med
fasthållningsanordning; vin på andra kärl, som vid 20 °C har
ett övertryck av >= 1 bar men < 3 bar, rymmande > 10 liter
(exkl. mousserande vin)

22042910 Vin av färska druvor, inkl. vin som tillsatts alkohol, i flaskor
med champagnekork, som hålls på plats med
fasthållningsanordning, på kärl rymmande > 2 liter; vin på
andra kärl rymmande > 2 liter, som vid 20°C har ett
övertryck av >= 1 bar men < 3 bar (exkl. mousserande vin)

22042922 Vin, från Bordeaux, på kärl rymmande > 10 liter och med en
verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande vin)

22042912 Viner, vita, från Bordeaux, på kärl rymmande > 2 liter och
med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med
skyddad ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande
vin)

22042922 Vin, från Bordeaux, på kärl rymmande > 10 liter och med en
verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande vin)

22042942 Vin, från Bordeaux, på kärl rymmande > 2 liter och med en
verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin och alla
former av vita viner)
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22042923 Vin, från Bourgogne, på kärl rymmande > 10 liter och med
en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande vin)

22042913 Viner, vita, från Bourgogne, på kärl rymmande > 2 liter och
med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med
skyddad ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande
vin)

22042923 Vin, från Bourgogne, på kärl rymmande > 10 liter och med
en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande vin)

22042943 Vin, från Bourgogne, på kärl rymmande > 2 liter och med en
verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin och alla
former av vita viner)

22042924 Vin, från Beaujolais, på kärl rymmande > 10 liter och med en
verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande vin)

22042918 Vin, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande > 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
(exkl.  från Tokaj, Bordeaux, Bourgogne, Val de Loire samt
mousserande vin)

22042924 Vin, från Beaujolais, på kärl rymmande > 10 liter och med en
verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande vin)

22042944 Vin, från Beaujolais, på kärl rymmande > 2 liter och med en
verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin och alla
former av vita viner)

22042926 Vin, från Vallée du Rhône, på kärl rymmande > 10 liter och
med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande
vin)

22042918 Vin, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande > 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
(exkl.  från Tokaj, Bordeaux, Bourgogne, Val de Loire samt
mousserande vin)

22042926 Vin, från Vallée du Rhône, på kärl rymmande > 10 liter och
med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande
vin)

22042946 Vin, från Vallée du Rhône, på kärl rymmande > 2 liter och
med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med
skyddad ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin
och alla former av vita viner)

22042927 Vin, från Languedoc-Roussillon, på kärl rymmande > 10 liter
och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande
vin)

22042918 Vin, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande > 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
(exkl.  från Tokaj, Bordeaux, Bourgogne, Val de Loire samt
mousserande vin)

22042927 Vin, från Languedoc-Roussillon, på kärl rymmande > 10 liter
och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande
vin)

22042947 Vin, från Languedoc-Roussillon, på kärl rymmande > 2 liter
och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med
skyddad ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin
och alla former av vita viner)

22042928 Vin, från Val de Loire, på kärl rymmande > 10 liter och med
en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande vin)

22042917 Viner, vita, från Val de Loire, på kärl rymmande > 2 liter och
med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med
skyddad ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande
vin)

22042928 Vin, från Val de Loire, på kärl rymmande > 10 liter och med
en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande vin)

22042948 Vin, från Val de Loire, på kärl rymmande > 2 liter och med en
verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin och alla
former av vita viner)

22042932 Vin, från Piemonte, på kärl rymmande > 10 liter och med en
verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande vin)

22042918 Vin, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande > 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
(exkl.  från Tokaj, Bordeaux, Bourgogne, Val de Loire samt
mousserande vin)

22042932 Vin, från Piemonte, på kärl rymmande > 10 liter och med en
verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande vin)

22042958 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2
liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent,
med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. från
Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Vallée du Rhône,
Languedoc-Roussillon eller Val de Loire samt mousserande
vin och alla former av vita viner)

22042938 Vin, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande > 10 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB"
(exkl. från Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Vallée du
Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Piemonte samt
mousserande vin)

22042918 Vin, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande > 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB)
(exkl.  från Tokaj, Bordeaux, Bourgogne, Val de Loire samt
mousserande vin)

22042978 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 10
liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent,
med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. från
Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Vallée du Rhône,
Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Piemonte samt
mousserande vin och vita viner)

22042958 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2
liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent,
med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. från
Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Vallée du Rhône,
Languedoc-Roussillon eller Val de Loire samt mousserande
vin och alla former av vita viner)

22042979 Vin av färska druvor, vitt, framställt i Europeiska unionen, på
kärl rymmande > 10 liter och med en verklig alkoholhalt av
<= 15 volymprocent, med skyddad geografisk beteckning
"SGB" (exkl. mousserande vin)

22042979 Vin av färska druvor, vitt, framställt i Europeiska unionen, på
kärl rymmande > 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <=
15 volymprocent, med skyddad geografisk beteckning (SGB)
(exkl. mousserande vin)
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22042980 Vin av färska druvor, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande > 10 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent, med skyddad geografisk beteckning "SGB"
(exkl. mousserande vin och vita viner)

22042980 Vin av färska druvor, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande > 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent, med skyddad geografisk beteckning (SGB)
(exkl. mousserande vin och alla former av vita viner)

22042981 Vin, vitt, med uppgift om druvsort, framställt i Europeiska
unionen, på kärl rymmande > 10 liter och med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent (exkl. med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning
"SGB" samt mousserande vin)

22042981 Vin, vitt, med uppgift om druvsort, framställt i Europeiska
unionen, på kärl rymmande > 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent (exkl. med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB) eller geografisk beteckning
(SGB) samt mousserande vin)

22042982 Vin, med uppgift om druvsort, framställt i Europeiska
unionen, på kärl rymmande > 10 liter och med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent (exkl. med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning
"SGB" samt mousserande vin och vita viner)

22042982 Vin, med uppgift om druvsort, framställt i Europeiska
unionen, på kärl rymmande > 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av <= 15 volymprocent (exkl. med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB) eller geografisk beteckning
(SGB) samt mousserande vin och alla former av vita viner)

22042983 Vin, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande > 10 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent (exkl. mousserande vin och vin med uppgift
om druvsort)

22042983 Vin, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande > 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15
volymprocent (exkl. mousserande vin och vin med uppgift
om druvsort)

22042984 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 10
liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent
(exkl. mousserande vin, vita viner samt vin med uppgift om
druvsort)

22042984 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2
liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent
(exkl. mousserande vin, alla former av vita viner samt vin
med uppgift om druvsort)

22042985 Madeira och Setubal muscatel, på kärl rymmande > 10 liter
och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent, med
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk
beteckning "SGB"

22042985 Madeira och Setubal muscatel, på kärl rymmande > 2 liter
och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent, men
<= 22 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning
(SUB) eller geografisk beteckning (SGB)

22042986 Sherry, på kärl rymmande > 10 liter och med en verklig
alkoholhalt av > 15 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning
"SGB"

22042986 Sherry, på kärl rymmande > 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av > 15 volymprocent, men <= 22 volymprocent,
med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller geografisk
beteckning (SGB)

22042988 Samos och Muscat de Lemnos, på kärl rymmande > 10 liter
och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent, med
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk
beteckning "SGB"

22042988 Samos och Muscat de Lemnos, på kärl rymmande > 2 liter
och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent, men
<= 22 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning
(SUB) eller geografisk beteckning (SGB)

22042990 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 10
liter och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent,
med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller skyddad
geografisk beteckning "SGB" (exkl. Madeira, Setubal
muscatel, Sherry, Samos, Muscat de Lemnos)

22042987 Marsala, på kärl rymmande > 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av > 15 volymprocent, men <= 22 volymprocent,
med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller geografisk
beteckning (SGB)

22042990 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 10
liter och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent,
med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller skyddad
geografisk beteckning "SGB" (exkl. Madeira, Setubal
muscatel, Sherry, Samos, Muscat de Lemnos)

22042989 Portvin, på kärl rymmande > 2 liter och med en verklig
alkoholhalt av > 15 volymprocent, men <= 22 volymprocent,
med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller geografisk
beteckning (SGB)

22042990 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 10
liter och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent,
med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller skyddad
geografisk beteckning "SGB" (exkl. Madeira, Setubal
muscatel, Sherry, Samos, Muscat de Lemnos)

22042990 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2
liter och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent,
men <= 22 volymprocent, med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB) eller geografisk beteckning
(SGB) (exkl. Madeira, Setubal muscatel, Sherry, Marsala,
Samos, Muscat de Lemnos samt Portvin )

22042990 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 10
liter och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent,
med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller skyddad
geografisk beteckning "SGB" (exkl. Madeira, Setubal
muscatel, Sherry, Samos, Muscat de Lemnos)

22042992 Vin av färska druvor, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande > 2 liter och med en verklig alkoholhalt > 22
volymprocent

22042991 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 10
liter och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent
(exkl. med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller
geografisk beteckning "SGB")

22042991 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2
liter och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent,
men <= 22 volymprocent (exkl. med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB) eller geografisk beteckning
(SGB))

22042991 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 10
liter och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent
(exkl. med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller
geografisk beteckning "SGB")

22042992 Vin av färska druvor, framställt i Europeiska unionen, på kärl
rymmande > 2 liter och med en verklig alkoholhalt > 22
volymprocent

22042993 Vin, vitt, på kärl rymmande > 10 liter, med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning
"SGB" (exkl. framställt i Europeiska unionen samt
mousserande vin)

22042993 Vin, vitt, på kärl rymmande > 2 liter, med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB) eller geografisk beteckning
(SGB) (exkl.  framställt i Europeiska unionen samt
mousserande vin)
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22042994 Vin, på kärl rymmande > 10 liter, med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning
"SGB" (exkl. framställt i Europeiska unionen samt
mousserande vin och vita viner)

22042994 Vin, på kärl rymmande > 2 liter, med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB) eller geografisk beteckning
(SGB) (exkl. framställt i Europeiska unionen samt
mousserande vin och alla former av vita viner)

22042995 Vin, vitt, med uppgift om druvsort, på kärl rymmande > 10
liter (exkl. framställt i Europeiska unionen, med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning
"SGB" samt mousserande vin)

22042995 Vin, vitt, med uppgift om druvsort, på kärl rymmande > 2 liter
(exkl. framställt i Europeiska unionen, med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB) eller geografisk beteckning
(SGB) samt mousserande vin)

22042996 Vin, med uppgift om druvsort, på kärl rymmande > 10 liter
(exkl. framställt i Europeiska unionen, med skyddad
ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning
"SGB" samt mousserande vin och vita viner)

22042996 Vin, med uppgift om druvsort, på kärl rymmande > 2 liter
(exkl. framställt i Europeiska unionen, med skyddad
ursprungsbeteckning (SUB) eller geografisk beteckning
(SGB), mousserande vin samt alla former av vita viner)

22042997 Vin, vitt, på kärl rymmande > 10 liter (exkl. framställt i
Europeiska unionen, mousserande vin samt vin med uppgift
om druvsort)

22042997 Vin, vitt, på kärl rymmande > 2 liter (exkl. framställt i
Europeiska unionen, mousserande vin samt vin med uppgift
om druvsort)

22042998 Vin, på kärl rymmande > 10 liter (exkl. framställt i Europeiska
unionen, mousserande vin och vita viner samt vin med
uppgift om druvsort)

22042998 Vin, på kärl rymmande > 2 liter (exkl. framställt i Europeiska
unionen, mousserande vin och alla former av vita viner samt
vin med uppgift om druvsort)

25070020a Kaolin (exkl. kalcinerad) 25070020 Kaolin

25070020b Kalcinerad kaolin 25070020 Kaolin

28111200 Hydrogen cyanide "hydrocyanic acid" 28111920 Vätecyanid "blåsyra"

28121100 Karbonyldiklorid "fosgen" 28121094 Fosgen "karbonylklorid"

28121200 Fosforoxiklorid 28121011 Fosforylklorid "fosforkloridoxid"

28121300 Fosfortriklorid 28121015 Fosfortriklorid

28121400 Fosforpentaklorid 28121016 Fosforpentaklorid

28121500 Svavelmonoklorid 28121091 Disvaveldiklorid

28121600 Svaveldiklorid 28121093 Svaveldiklorid

28121700 Tionylklorid 28121095 Tionyldiklorid "tionylklorid"

28121910 Klorider och kloridoxider, av fosfor (exkl. fosforoxiklorid,
fosfortriklorid, fosforpentaklorid)

28121018 Fosforklorider och fosforkloridoxider (exkl. fosfortriklorid,
fosforyltriklorid och fosforpentaklorid)

28121990 Klorider och kloridoxider (exkl. karbonyldiklorid "fosgen",
fosforoxiklorid, fosfortriklorid, fosforpentaklorid,
svavelmonoklorid, svaveldiklorid och tionylklorid)

28121099 Klorider och kloridoxider (exkl. fosfor och disvaveldiklorid,
svaveldiklorid, fosgen "karbonylklorid" och tionyldiklorid
"tionylklorid")

28531000 Cyanklorid "cyanogenklorid" 28530050 Cyanklorid

28539010 Destillerat vatten och ledningsförmågevatten samt vatten av
motsvarande renhetsgrad

28530010 Destillerat vatten och ledningsförmågevatten samt vatten av
motsvarande renhetsgrad

28539030 Flytande luft, även med ädelgaserna avlägsnade samt
komprimerad luft

28530030 Flytande luft, även med ädelgaserna avlägsnade samt
komprimerad luft

28539090a Oorganiska föreningar i.a.n. samt amalgamer (exkl. av oädla
metaller samt fosfider)

28530090 Oorganiska föreningar i.a.n. samt amalgamer (exkl. av oädla
metaller)

28539090b Fosfider, även inte kemiskt definierade (exkl. järnfosfid, dvs.
fosforjärn; föreningar som även utgör karbider enligt nr 2849
samt oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver)

28480000 Fosfider, även inte kemiskt definierade (exkl. järnfosfid
"fosforjärn" samt oorganiska och organiska föreningar av
kvicksilver, även inte kemiskt definierade)

29038300 Mirex "ISO" 29038990 Halogenderivat av cyklaner, cyklener och cykloterpener (excl.
1,2,3,4,5,6-Hexaklorcyklohexan "HCH""ISO", lindane "ISO,
INN", aldrin "ISO", klordan "ISO" and heptaklor "ISO" samt
1,2-Dibromo-4-"1,2-dibromoetyl"cyklohexan och
tetrabromocyklooktan)

29038980 Halogenderivat av cyklaner, cyklener och cykloterpener (excl.
1,2,3,4,5,6-Hexaklorcyklohexan "HCH""ISO", lindane "ISO,
INN", aldrin "ISO", klordan "ISO" and heptaklor "ISO", mirex
"ISO" samt 1,2-dibromo-4-"1,2-dibromoetyl"cyklohexan och
tetrabromocyklooktan)

29038990 Halogenderivat av cyklaner, cyklener och cykloterpener (excl.
1,2,3,4,5,6-Hexaklorcyklohexan "HCH""ISO", lindane "ISO,
INN", aldrin "ISO", klordan "ISO" and heptaklor "ISO" samt
1,2-Dibromo-4-"1,2-dibromoetyl"cyklohexan och
tetrabromocyklooktan)

29039300 Pentaklorbensen "ISO" 29039990 Halogenderivat av aromatiska kolväten (exkl. klorbensen,
o-diklorbensen och p-diklorbensen samt hexaklorbensen
"ISO" och DDT "ISO", klofenotan "INN", 1,1,1-triklor-2,2-
bis[p- klorfenyl]etan" och 2,3,4,5,6-Pentabromoetylbensen)
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29039400 Hexabromobifenyler 29039990 Halogenderivat av aromatiska kolväten (exkl. klorbensen,
o-diklorbensen och p-diklorbensen samt hexaklorbensen
"ISO" och DDT "ISO", klofenotan "INN", 1,1,1-triklor-2,2-
bis[p- klorfenyl]etan" och 2,3,4,5,6-Pentabromoetylbensen)

29039980 Halogenderivat av aromatiska kolväten (exkl. klorbensen,
o-diklorbensen och p-diklorbensen, hexaklorbensen "ISO"
och DDT "ISO" "klofenotan "INN", 1,1,1-triklor-2,2-bis 
"p-klorfenyl"etan", pentaklorbensen "ISO",
hexabromobifenyler samt 2,3,4,5,6-pentabromoetylbensen)

29039990 Halogenderivat av aromatiska kolväten (exkl. klorbensen,
o-diklorbensen och p-diklorbensen samt hexaklorbensen
"ISO" och DDT "ISO", klofenotan "INN", 1,1,1-triklor-2,2-
bis[p- klorfenyl]etan" och 2,3,4,5,6-Pentabromoetylbensen)

29043100 Perfluoroktansulfonsyra 29049095 Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även
halogenerade (exkl. derivat innehållande enbart sulfo-, nitro-
eller nitrosogrupper, triklornitrometan "klorpikrin" samt estrar
av glycerol bildade med syror)

29043200 Ammoniumperfluoroktansulfonat 29049095 Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även
halogenerade (exkl. derivat innehållande enbart sulfo-, nitro-
eller nitrosogrupper, triklornitrometan "klorpikrin" samt estrar
av glycerol bildade med syror)

29043300 Litiumperfluoroktansulfonat 29049095 Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även
halogenerade (exkl. derivat innehållande enbart sulfo-, nitro-
eller nitrosogrupper, triklornitrometan "klorpikrin" samt estrar
av glycerol bildade med syror)

29043400 Kaliumperfluoroktansulfonat 29049095 Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även
halogenerade (exkl. derivat innehållande enbart sulfo-, nitro-
eller nitrosogrupper, triklornitrometan "klorpikrin" samt estrar
av glycerol bildade med syror)

29043500 Salter av perfluoroktansulfonsyra (exkl.
perfluoroktansulfonsyra, ammoniumperfluoroktansulfonat,
litiumperfluoroktansulfonat och kaliumperfluoroktansulfonat)

29049095 Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även
halogenerade (exkl. derivat innehållande enbart sulfo-, nitro-
eller nitrosogrupper, triklornitrometan "klorpikrin" samt estrar
av glycerol bildade med syror)

29043600 Perfluoroktansulfonylfluorid 29049095 Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även
halogenerade (exkl. derivat innehållande enbart sulfo-, nitro-
eller nitrosogrupper, triklornitrometan "klorpikrin" samt estrar
av glycerol bildade med syror)

29049100 Triklornitrometan "klorpikrin" 29049040 Triklornitrometan "klorpikrin"

29049900 Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även
halogenerade (exkl. derivat med enbart sulfo-, nitro- eller
nitrosogrupper, perfluoroktansulfonsyra, salter av
perfluoroktansulfonsyra och perfluoroktansulfonylfluorid samt
triklornitrometan "klorpikrin" och estrar av glycerol bildade
med syror)

29049095 Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även
halogenerade (exkl. derivat innehållande enbart sulfo-, nitro-
eller nitrosogrupper, triklornitrometan "klorpikrin" samt estrar
av glycerol bildade med syror)

29105000 Endrin "ISO" 29109000 Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar med tre
atomer i ringen samt halogen-, sulfo-, nitro- och
nitrosoderivat av sådana föreningar (exkl. oxiran "etylenoxid",
metyloxiran "propylenoxid", 1-klor-2,3-epoxipropan
"epiklorhydrin", dieldrin "ISO" "INN")

29109000 Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar med tre
atomer i ringen samt halogen-, sulfo-, nitro- och
nitrosoderivat av sådana föreningar (exkl. oxiran "etylenoxid",
metyloxiran "propylenoxid", 1-klor-2,3-epoxipropan
"epiklorhydrin", dieldrin "ISO" "INN" samt endrin "ISO")

29109000 Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar med tre
atomer i ringen samt halogen-, sulfo-, nitro- och
nitrosoderivat av sådana föreningar (exkl. oxiran "etylenoxid",
metyloxiran "propylenoxid", 1-klor-2,3-epoxipropan
"epiklorhydrin", dieldrin "ISO" "INN")

29146200 Koenzym Q10 "ubidekarenon "INN"" 29146990 Kinoner (exkl. antrakinon och 1,4-naftokinon)

29146980 Kinoner (exkl. antrakinon, koenzym Q10 "ubidekarenon
"INN"" och 1,4-naftokinon)

29146990 Kinoner (exkl. antrakinon och 1,4-naftokinon)

29147100 Klordekon "ISO" 29147000 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av ketoner och
kinoner (exkl. oorganiska och organiska föreningar av 
kvicksilver)

29147900 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av ketoner och
kinoner (exkl. oorganiska och organiska föreningar av
kvicksilver samt klordekon "ISO")

29147000 Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av ketoner och
kinoner (exkl. oorganiska och organiska föreningar av 
kvicksilver)

29181700 2,2-Difenyl-2-hydroxiättiksyra "bensilsyra" 29181950 2,2-Difenyl-2-hydroxiättiksyra "bensilsyra"

29202100 Dimetylfosfit 29209020 Dimetylfosfonat "dimetylfosfit"

29202200 Dietylfosfit 29209050 Dietylfosfonat "dietylhydrogenfosfit" "dietylfosfit"

29202300 Trimetylfosfit 29209030 Trimetylfosfit "trimetoxifosfin"

29202400 Trietylfosfit 29209040 Trietylfosfit
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29202900 Fosfitestrar och deras salter; halogen-, sulfo-, nitro- och
nitrosoderivat av sådana  föreningar (exkl. dimetyl-, dietyl-,
trimetyl- och trietylfosfiter)

29209085 Estrar av oorganiska syror av ickemetaller och deras salter
samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana
föreningar (exkl. estrar av hydrogenhalogenider och av
fosforsyra, estrar av svavelsyra och av kolsyra,
tiofosforsyraestrar "fosfortioater" och deras salter samt
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana
föreningar, och dimetylfosfonat "dimetylfosfit", trimetylfosfit
"trimetoxifosfin", trietylfosfit och dietylfosfonat
"dietylvätefosfit" "dietylfosfit")

29203000 Endosulfan "ISO" 29209085 Estrar av oorganiska syror av ickemetaller och deras salter
samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana
föreningar (exkl. estrar av hydrogenhalogenider och av
fosforsyra, estrar av svavelsyra och av kolsyra,
tiofosforsyraestrar "fosfortioater" och deras salter samt
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana
föreningar, och dimetylfosfonat "dimetylfosfit", trimetylfosfit
"trimetoxifosfin", trietylfosfit och dietylfosfonat
"dietylvätefosfit" "dietylfosfit")

29209070 Estrar av andra oorganiska syror, av ickemetaller och deras
salter; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana
föreningar (exkl. estrar av hydrogenhalogenider, av
tiofosforsyra "fosfortioater" och deras salter; halogen-, sulfo-,
nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar, fosfitestrar
och deras salter; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av
sådana föreningar samt estrar av svavelsyra eller kolsyra
och deras salter och halogen-, sulfo-, nitro- och
nitrosoderivat av sådana föreningar samt endosulfan "ISO")

29209085 Estrar av oorganiska syror av ickemetaller och deras salter
samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana
föreningar (exkl. estrar av hydrogenhalogenider och av
fosforsyra, estrar av svavelsyra och av kolsyra,
tiofosforsyraestrar "fosfortioater" och deras salter samt
halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana
föreningar, och dimetylfosfonat "dimetylfosfit", trimetylfosfit
"trimetoxifosfin", trietylfosfit och dietylfosfonat
"dietylvätefosfit" "dietylfosfit")

29211200 2-"N,N-dimetylamino"etylkloridhydroklorid 29211960 2-(N,N-Dietylamino)etyl kloridhydroklorid,
2-(N,N-diisopropylamino)etyl kloridhydroklorid och
2-(N,N-dimetylamino)etyl kloridhydroklorid

29211300 2-"N,N-dietylamino"etylkloridhydroklorid 29211960 2-(N,N-Dietylamino)etyl kloridhydroklorid,
2-(N,N-diisopropylamino)etyl kloridhydroklorid och
2-(N,N-dimetylamino)etyl kloridhydroklorid

29211400 2-"N,N-diisopropylamino"etylkloridhydroklorid 29211960 2-(N,N-Dietylamino)etyl kloridhydroklorid,
2-(N,N-diisopropylamino)etyl kloridhydroklorid och
2-(N,N-dimetylamino)etyl kloridhydroklorid

29221500 Trietanolamin 29221310 Trietanolamin

29221600 Dietanolammoniumperfluoroktansulfonat 29221985 Aminoalkoholer samt deras etrar och estrar, salter av
sådana föreningar (exkl. sådana som har > ett slags
syrefunktion, monoetanolamin, dietanolamin, trietanolamin,
dextropropoxyfen "INN" och salter av sådana föreningar samt
N-etyldietanolamin och 2,2'-metyliminodietanol
"N-metyldietanolamin" samt 2-(N,N-Diisopropylamino)etanol)

29221700 Metyldietanolamin och etyldietanolamin 29221910 N-Etyldietanolamin

29221700 Metyldietanolamin och etyldietanolamin 29221920 2,2'-Metyliminodietanol "N-metyldietanolamin"

29221800 2-"N,N-diisopropylamino"etanol 29221930 2-(N,N-Diisopropylamino)etanol

29221900 Aminoalkoholer samt deras etrar och estrar, salter av
sådana föreningar (exkl. sådana som har mer än ett slags
syrefunktion, monoetanolamin, dietanolamin,
dextropropoxifen "INN" och salter av sådana föreningar samt
trietanolamin, dietanolammoniumperfluoroktansulfonat,
metyldietanolamin, etyldietanolamin och
2-"N,N-diisopropylamino"etanol)

29221390 Salter av trietanolamin

29221900 Aminoalkoholer samt deras etrar och estrar, salter av
sådana föreningar (exkl. sådana som har mer än ett slags
syrefunktion, monoetanolamin, dietanolamin,
dextropropoxifen "INN" och salter av sådana föreningar samt
trietanolamin, dietanolammoniumperfluoroktansulfonat,
metyldietanolamin, etyldietanolamin och
2-"N,N-diisopropylamino"etanol)

29221985 Aminoalkoholer samt deras etrar och estrar, salter av
sådana föreningar (exkl. sådana som har > ett slags
syrefunktion, monoetanolamin, dietanolamin, trietanolamin,
dextropropoxyfen "INN" och salter av sådana föreningar samt
N-etyldietanolamin och 2,2'-metyliminodietanol
"N-metyldietanolamin" samt 2-(N,N-Diisopropylamino)etanol)

29233000 Tetraetylammoniumperfluoroktansulfonat 29239000 Kvaternära ammoniumsalter och kvaternära
ammoniumhydroxider (exkl. kolin och salter därav)

29234000 Didecyldimetylammoniumperfluoroktansulfonat 29239000 Kvaternära ammoniumsalter och kvaternära
ammoniumhydroxider (exkl. kolin och salter därav)

29239000 Kvaternära ammoniumsalter och kvaternära
ammoniumhydroxider (exkl. kolin och salter därav, lecitiner
och andra fosfoaminolipider,
tetraetylammoniumperfluoroktansulfonat och
didecyldimetylammoniumperfluoroktansulfonat)

29239000 Kvaternära ammoniumsalter och kvaternära
ammoniumhydroxider (exkl. kolin och salter därav)
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29242500 Alaklor "ISO" 29242998 Amider, cykliska inkl. cykliska karbamater, och derivat av
dessa amider; salter av sådana föreningar (exkl. ureiner och
derivat av ureiner; salter av sådana föreningar,
2-acetamidobensoesyra "N-acetylantranilsyra" och salter av
2-acetamidobensoesyra, etinamat "INN", lidocain "INN" och
paracetamol "INN")

29242970 Amider, cykliska inkl. cykliska karbamater, och derivat av
dessa amider; salter av sådana föreningar (exkl. ureiner och
derivat av ureiner, salter av sådana föreningar,
2-acetamidobensoesyra "N-acetylantranilsyra" och salter av
2-acetamidobensoesyra samt etinamat "INN", alaklor "ISO"
och lidocain "INN")

29242998 Amider, cykliska inkl. cykliska karbamater, och derivat av
dessa amider; salter av sådana föreningar (exkl. ureiner och
derivat av ureiner; salter av sådana föreningar,
2-acetamidobensoesyra "N-acetylantranilsyra" och salter av
2-acetamidobensoesyra, etinamat "INN", lidocain "INN" och
paracetamol "INN")

29264000 alfa-fenylacetoacetonitril 29269095 Föreningar med nitrilfunktion (exkl. akrylnitril,
1-cyanoguanidin "dicyandiamid", fenproporex "INN" och
salter av fenproporex, metadon "INN"-intermediärt
"4-cyan-2-dimetylamin-4,4-difenylbutan" samt isoftalonitril)

29269070 Föreningar med nitrilfunktion (exkl. akrylnitril,
1-cyanoguanidin "dicyandiamid", fenproporex "INN" och
salter av fenproporex, metadon "INN"-intermediärt
"4-cyan-2-dimetylamin-4,4-difenylbutan",
alfa-fenylacetoacetonitril samt isoftalonitril)

29269095 Föreningar med nitrilfunktion (exkl. akrylnitril,
1-cyanoguanidin "dicyandiamid", fenproporex "INN" och
salter av fenproporex, metadon "INN"-intermediärt
"4-cyan-2-dimetylamin-4,4-difenylbutan" samt isoftalonitril)

29306000 2-"N,N-dietylamino"etantiol 29309060 2-(N,N-Dietylamino)etanetiol

29307000 Bis"2-hydroxietyl"sulfid"tiodiglykol "INN" 29309020 Tiodiglykol "INN" "2,2'-tiodietanol"

29308000 Aldikarb "ISO", kaptafol "ISO" och metamidofos "ISO" 29305000 Kaptafol "ISO" och metamidofos "ISO"

29308000 Aldikarb "ISO", kaptafol "ISO" och metamidofos "ISO" 29309099 Svavelorganiska föreningar (exkl. ditiokarbonater [xantater],
tiokarbamater, ditiokarbamater, mono-, di- eller tetrasulfider
av tiuram, metionin, kaptafol "ISO" och metamidofos "ISO",
cystein eller cystin och derivat av dessa föreningar samt
tiodiglykol "INN" [2,2'-tiodietanol],
DL-2-hydroxi-4-[metyltio]butyralsyra,
2,2'-tiodietylbis[3-"3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl"propionat]
och blandning av isomerer av
4-metyl-2,6-bis[metyltio]-m-fenylendiamin och
2-metyl-4,6-bis[metyltio]-m-fenylendiamin samt
2-(N,N-Dietylamino)etanetiol)

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)

29309099 Svavelorganiska föreningar (exkl. ditiokarbonater [xantater],
tiokarbamater, ditiokarbamater, mono-, di- eller tetrasulfider
av tiuram, metionin, kaptafol "ISO" och metamidofos "ISO",
cystein eller cystin och derivat av dessa föreningar samt
tiodiglykol "INN" [2,2'-tiodietanol],
DL-2-hydroxi-4-[metyltio]butyralsyra,
2,2'-tiodietylbis[3-"3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl"propionat]
och blandning av isomerer av
4-metyl-2,6-bis[metyltio]-m-fenylendiamin och
2-metyl-4,6-bis[metyltio]-m-fenylendiamin samt
2-(N,N-Dietylamino)etanetiol)

29313100 Dimetylmetylfosfonat 29319010 Dimetylmetylfosfonat

29313200 Dimetylpropylfosfonat 29319040 5-Etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl"metyl-metyl-
metylfosfonat; bis["5-etyl-2-
metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl"metyl]-metylfosfonat;
2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6- trioxatrifosfinan-2,4,6-trioxid;
dimetyl-propylfosfonat; dietyl-etylfosfonat; natrium
3-"trihydroxysilyl"propyl-metylfosfonat; blandningar som till
största delen består av metylfosfonsyra och
"aminoiminometyl"karbamid,  i förhållandet 50:50

29313300 Dietyletylfosfonat 29319040 5-Etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl"metyl-metyl-
metylfosfonat; bis["5-etyl-2-
metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl"metyl]-metylfosfonat;
2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6- trioxatrifosfinan-2,4,6-trioxid;
dimetyl-propylfosfonat; dietyl-etylfosfonat; natrium
3-"trihydroxysilyl"propyl-metylfosfonat; blandningar som till
största delen består av metylfosfonsyra och
"aminoiminometyl"karbamid,  i förhållandet 50:50

29313400 Natrium-3-"trihydroxisilyl"propylmetylfosfonat 29319040 5-Etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl"metyl-metyl-
metylfosfonat; bis["5-etyl-2-
metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl"metyl]-metylfosfonat;
2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6- trioxatrifosfinan-2,4,6-trioxid;
dimetyl-propylfosfonat; dietyl-etylfosfonat; natrium
3-"trihydroxysilyl"propyl-metylfosfonat; blandningar som till
största delen består av metylfosfonsyra och
"aminoiminometyl"karbamid,  i förhållandet 50:50
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29313500 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosfinan-2,4,6-trioxid 29319040 5-Etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl"metyl-metyl-
metylfosfonat; bis["5-etyl-2-
metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl"metyl]-metylfosfonat;
2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6- trioxatrifosfinan-2,4,6-trioxid;
dimetyl-propylfosfonat; dietyl-etylfosfonat; natrium
3-"trihydroxysilyl"propyl-metylfosfonat; blandningar som till
största delen består av metylfosfonsyra och
"aminoiminometyl"karbamid,  i förhållandet 50:50

29313600 "5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl"metyl-metyl-
metylfosfonat

29319040 5-Etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl"metyl-metyl-
metylfosfonat; bis["5-etyl-2-
metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl"metyl]-metylfosfonat;
2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6- trioxatrifosfinan-2,4,6-trioxid;
dimetyl-propylfosfonat; dietyl-etylfosfonat; natrium
3-"trihydroxysilyl"propyl-metylfosfonat; blandningar som till
största delen består av metylfosfonsyra och
"aminoiminometyl"karbamid,  i förhållandet 50:50

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

29319040 5-Etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl"metyl-metyl-
metylfosfonat; bis["5-etyl-2-
metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl"metyl]-metylfosfonat;
2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6- trioxatrifosfinan-2,4,6-trioxid;
dimetyl-propylfosfonat; dietyl-etylfosfonat; natrium
3-"trihydroxysilyl"propyl-metylfosfonat; blandningar som till
största delen består av metylfosfonsyra och
"aminoiminometyl"karbamid,  i förhållandet 50:50

29313800 Salter av metylfosfonsyra och "aminoiminometyl"urea 1: 1 29319040 5-Etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl"metyl-metyl-
metylfosfonat; bis["5-etyl-2-
metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl"metyl]-metylfosfonat;
2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6- trioxatrifosfinan-2,4,6-trioxid;
dimetyl-propylfosfonat; dietyl-etylfosfonat; natrium
3-"trihydroxysilyl"propyl-metylfosfonat; blandningar som till
största delen består av metylfosfonsyra och
"aminoiminometyl"karbamid,  i förhållandet 50:50

29313920 Metylfosfonoyldifluorid "metylfosfonsyradifluorid" 29319020 Metylfosfonoyldifluorid "metylfosfonsyradifluorid"

29313930 Metylfosfonoyldiklorid "metylfosfonsyradiklorid" 29319030 Metylfosfonoyldiklorid "metylfosfonsyradiklorid"

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

29319050 Etidronsyra (INN) (1-hydroxietan-1,1-difosfonsyra) och salter
av etidronsyra

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

29319060 (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

29313990 Isolerade kemiskt definierade organiska fosforderivat, i.a.n. 29319080 Isolerade kemiskt definierade organiska-oorganiska
föreningar, i.a.n.

29319000 Isolerade kemiskt definierade organiska-oorganiska
föreningar (exkl. svavelorganiska, kvicksilver, tetrametylbly,
tetraetylbly, tributyltennföreningar samt organiska
fosforderivat)

29319080 Isolerade kemiskt definierade organiska-oorganiska
föreningar, i.a.n.

29321400 Sukralos 29321900 Föreningar, heterocykliska med enbart syre som
heteroatom[er], med en icke-kondenserad furanring, även
hydrogenerad, i sin struktur (exkl. tetrahydrofuran,
2-furaldehyd "furfuraldehyd", furfurylalkohol och
tetrahydrofurfurylalkohol)

29321900 Föreningar, heterocykliska med enbart syre som
heteroatom"er", med en icke-kondenserad furanring, även
hydrogenerad, i sin struktur (exkl. tetrahydrofuran,
2-furaldehyd "furfuraldehyd", furfurylalkohol,
tetrahydrofurfurylalkohol och sukralos)

29321900 Föreningar, heterocykliska med enbart syre som
heteroatom[er], med en icke-kondenserad furanring, även
hydrogenerad, i sin struktur (exkl. tetrahydrofuran,
2-furaldehyd "furfuraldehyd", furfurylalkohol och
tetrahydrofurfurylalkohol)
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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 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)

29334910 Halogenderivat av kinolin; derivat av kinolinkarboxylsyra 29334910 Halogenderivat av kinolin; derivat av kinolinkarboxylsyra

29335995 Föreningar, heterocykliska, med enbart kväve som
heteroatom[er], med en pyrimidinring, även hydrogenerad,
eller en piperazinring i sin struktur (exkl. malonylkarbamid
[barbitursyra] och derivat av malonylkarbamid, allobarbital
"INN", amobarbital "INN", barbital "INN", butalbital "INN",
butobarbital, cyklobarbital "INN", metylfenobarbital "INN",
pentobarbital "INN", fenobarbital "INN", sekbutabarbital "INN",
sekobarbital "INN" och vinylbital "INN", salter av dessa
föreningar samt diazinon "ISO" och
1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktan "trietylendiamin")

29335995 Föreningar, heterocykliska, med enbart kväve som
heteroatom[er], med en pyrimidinring, även hydrogenerad,
eller en piperazinring i sin struktur (exkl. malonylkarbamid
[barbitursyra] och derivat av malonylkarbamid, allobarbital
"INN", amobarbital "INN", barbital "INN", butalbital "INN",
butobarbital, cyklobarbital "INN", metylfenobarbital "INN",
pentobarbital "INN", fenobarbital "INN", sekbutabarbital "INN",
sekobarbital "INN" och vinylbital "INN", salter av dessa
föreningar samt diazinon "ISO" och
1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktan "trietylendiamin")

29337900 Laktamer (exkl. 6-hexanlaktam "epsilon-kaprolaktam",
klobazam "INN" och metyprylon "INN" samt oorganiska och
organiska föreningar av kvicksilver)

29337900 Laktamer (exkl. 6-hexanlaktam "epsilon-kaprolaktam",
klobazam "INN" och metyprylon "INN" samt oorganiska och
organiska föreningar av kvicksilver)

29339200 Azinfosmetyl "ISO" 29339980 Föreningar, heterocykliska, med enbart kväve som
heteroatom[er] (exkl. föreningar som i sin struktur har en
icke-kondenserad pyrazol-, imidazol-, pyridin- eller
triazinring, även hydrogenerade, ett kinolin- eller
isokinolinringsystem, även hydrogenerade, inte vidare
kondenserade, en pyrimidinring, även hydrogenerad eller en
piperazinring, laktamer, alprazolam "INN", kamazepam
"INN", klordiazepoxid "INN", klonazepam "INN", klorazepat,
delorazepam "INN", diazepam "INN", estazolam "INN",
etylloflazepat "INN", fludiazepam "INN", flunitrazepam "INN",
flurazepam "INN", halazepam "INN", lorazepam "INN",
lormetazepam "INN", mazindol "INN", medazepam "INN",
midazolam "INN", nimetazepam "INN", nitrazepam "INN",
nordazepam "INN", oxazepam "INN", pinazepam "INN",
prazepam "INN", pyrovaleron "INN", temazepam "INN",
tetrazepam "INN" och triazolam "INN" och salter av dessa
föreningar, indol, 3-metylindol "skatol",
6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibens"c,e"azepin "azapetin",
klordiazepoxid "INN", fenindamin "INN" och salter av dessa
föreningar, imipraminhydroklorid "INNM" samt
2,4-di-tert-butyl-6-[5-klorbensotriazol-2-yl]fenol)

29339980 Föreningar, heterocykliska, med enbart kväve som
heteroatom"er" (exkl. föreningar som i sin struktur har en
icke-kondenserad pyrazol-, imidazol-, pyridin- eller
triazinring, även hydrogenerade, ett kinolin- eller
isokinolinringsystem, även hydrogenerade, inte vidare
kondenserade, en pyrimidinring, även hydrogenerad eller en
piperazinring, laktamer, alprazolam "INN", kamazepam
"INN", klordiazepoxid "INN", klonazepam "INN", klorazepat,
delorazepam "INN", diazepam "INN", estazolam "INN",
etylloflazepat "INN", fludiazepam "INN", flunitrazepam "INN",
flurazepam "INN", halazepam "INN", lorazepam "INN",
lormetazepam "INN", mazindol "INN", medazepam "INN",
midazolam "INN", nimetazepam "INN", nitrazepam "INN",
nordazepam "INN", oxazepam "INN", pinazepam "INN",
prazepam "INN", pyrovaleron "INN", temazepam "INN",
tetrazepam "INN" och triazolam "INN" samt salter av dessa
föreningar; indol, 3-metylindol  ”skatol”,
6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibens”c,e”azepin ”azapetin”,
fenindamin ”INN” samt salter av dessa föreningar;
imipraminhydroklorid ”INNM”,
2,4-di-tert-butyl-6-”5-klorbensotriazol-2-yl”fenol samt
azinfosmetyl "ISO")

29339980 Föreningar, heterocykliska, med enbart kväve som
heteroatom[er] (exkl. föreningar som i sin struktur har en
icke-kondenserad pyrazol-, imidazol-, pyridin- eller
triazinring, även hydrogenerade, ett kinolin- eller
isokinolinringsystem, även hydrogenerade, inte vidare
kondenserade, en pyrimidinring, även hydrogenerad eller en
piperazinring, laktamer, alprazolam "INN", kamazepam
"INN", klordiazepoxid "INN", klonazepam "INN", klorazepat,
delorazepam "INN", diazepam "INN", estazolam "INN",
etylloflazepat "INN", fludiazepam "INN", flunitrazepam "INN",
flurazepam "INN", halazepam "INN", lorazepam "INN",
lormetazepam "INN", mazindol "INN", medazepam "INN",
midazolam "INN", nimetazepam "INN", nitrazepam "INN",
nordazepam "INN", oxazepam "INN", pinazepam "INN",
prazepam "INN", pyrovaleron "INN", temazepam "INN",
tetrazepam "INN" och triazolam "INN" och salter av dessa
föreningar, indol, 3-metylindol "skatol",
6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibens"c,e"azepin "azapetin",
klordiazepoxid "INN", fenindamin "INN" och salter av dessa
föreningar, imipraminhydroklorid "INNM" samt
2,4-di-tert-butyl-6-[5-klorbensotriazol-2-yl]fenol)
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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, 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)

29351000 N-metylperfluoroktansulfonamid 29350090 Sulfonamider (exkl.
3-{1-[7-"hexadekylsulfonylamino"-1H-indol-3-yl]-3-oxo-1H,
3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,
N-dimetyl-1H-indol-7-sulfonamid och metosulam "ISO")

29352000 N-etylperfluoroktansulfonamid 29350090 Sulfonamider (exkl.
3-{1-[7-"hexadekylsulfonylamino"-1H-indol-3-yl]-3-oxo-1H,
3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,
N-dimetyl-1H-indol-7-sulfonamid och metosulam "ISO")

29353000 N-etyl-N-"2-hydroxietyl"perfluoroktansulfonamid 29350090 Sulfonamider (exkl.
3-{1-[7-"hexadekylsulfonylamino"-1H-indol-3-yl]-3-oxo-1H,
3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,
N-dimetyl-1H-indol-7-sulfonamid och metosulam "ISO")

29354000 N-"2-hydroxietyl"-N-metylperfluoroktansulfonamid 29350090 Sulfonamider (exkl.
3-{1-[7-"hexadekylsulfonylamino"-1H-indol-3-yl]-3-oxo-1H,
3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,
N-dimetyl-1H-indol-7-sulfonamid och metosulam "ISO")

29355000 Perfluoroktansulfonamider (exkl.
N-metylperfluoroktansulfonamid,
N-etylperfluoroktansulfonamid,
N-etyl-N-"2-hydroxietyl"perfluoroktansulfonamid och
N-"2-hydroxietyl"-N-metylperfluoroktansulfonamid)

29350090 Sulfonamider (exkl.
3-{1-[7-"hexadekylsulfonylamino"-1H-indol-3-yl]-3-oxo-1H,
3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,
N-dimetyl-1H-indol-7-sulfonamid och metosulam "ISO")

29359030 3-"1-"7-"Hexadekylsulfonylamino"-1H-indol-3-yl"-3-oxo-1H,
3H-nafto"1,8-cd"pyran-1-yl"-N,
N-dimetyl-1H-indol-7-sulfonamid och metosulam "ISO"

29350030 3-{1-[7-"Hexadekylsulfonylamino"-1H-indol-3-yl]-3-oxo-1H,
3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,
N-dimetyl-1H-indol-7-sulfonamid; metosulam "ISO"

29359090 Sulfonamider (exkl.
3-"1-"7-"Hexadekylsulfonylamino"-1H-indol-3-yl"-3-oxo-1H,
3H-nafto"1,8-cd"pyran-1-yl"-N,
N-dimetyl-1H-indol-7-sulfonamid och metosulam "ISO")

29350090 Sulfonamider (exkl.
3-{1-[7-"hexadekylsulfonylamino"-1H-indol-3-yl]-3-oxo-1H,
3H-nafto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N,
N-dimetyl-1H-indol-7-sulfonamid och metosulam "ISO")

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

29399100 Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin "INN",
metamfetaminracemate "INN", salter, estrar och andra
derivat av sådana ämnen

29397900 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)

29399900 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, emetin och
salter av dessa ämnen)

29398000 Alkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt
salter, etrar, estrar och andra derivat av alkaloider (exkl. av
växtursprung)

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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29398000 Alkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt
salter, etrar, estrar och andra derivat av alkaloider (exkl. av
växtursprung)

29334910 Halogenderivat av kinolin; derivat av kinolinkarboxylsyra

29398000 Alkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt
salter, etrar, estrar och andra derivat av alkaloider (exkl. av
växtursprung)

29335995 Föreningar, heterocykliska, med enbart kväve som
heteroatom[er], med en pyrimidinring, även hydrogenerad,
eller en piperazinring i sin struktur (exkl. malonylkarbamid
[barbitursyra] och derivat av malonylkarbamid, allobarbital
"INN", amobarbital "INN", barbital "INN", butalbital "INN",
butobarbital, cyklobarbital "INN", metylfenobarbital "INN",
pentobarbital "INN", fenobarbital "INN", sekbutabarbital "INN",
sekobarbital "INN" och vinylbital "INN", salter av dessa
föreningar samt diazinon "ISO" och
1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktan "trietylendiamin")

29398000 Alkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt
salter, etrar, estrar och andra derivat av alkaloider (exkl. av
växtursprung)

29337900 Laktamer (exkl. 6-hexanlaktam "epsilon-kaprolaktam",
klobazam "INN" och metyprylon "INN" samt oorganiska och
organiska föreningar av kvicksilver)

29398000 Alkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt
salter, etrar, estrar och andra derivat av alkaloider (exkl. av
växtursprung)

29339980 Föreningar, heterocykliska, med enbart kväve som
heteroatom[er] (exkl. föreningar som i sin struktur har en
icke-kondenserad pyrazol-, imidazol-, pyridin- eller
triazinring, även hydrogenerade, ett kinolin- eller
isokinolinringsystem, även hydrogenerade, inte vidare
kondenserade, en pyrimidinring, även hydrogenerad eller en
piperazinring, laktamer, alprazolam "INN", kamazepam
"INN", klordiazepoxid "INN", klonazepam "INN", klorazepat,
delorazepam "INN", diazepam "INN", estazolam "INN",
etylloflazepat "INN", fludiazepam "INN", flunitrazepam "INN",
flurazepam "INN", halazepam "INN", lorazepam "INN",
lormetazepam "INN", mazindol "INN", medazepam "INN",
midazolam "INN", nimetazepam "INN", nitrazepam "INN",
nordazepam "INN", oxazepam "INN", pinazepam "INN",
prazepam "INN", pyrovaleron "INN", temazepam "INN",
tetrazepam "INN" och triazolam "INN" och salter av dessa
föreningar, indol, 3-metylindol "skatol",
6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibens"c,e"azepin "azapetin",
klordiazepoxid "INN", fenindamin "INN" och salter av dessa
föreningar, imipraminhydroklorid "INNM" samt
2,4-di-tert-butyl-6-[5-klorbensotriazol-2-yl]fenol)

29398000 Alkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt
salter, etrar, estrar och andra derivat av alkaloider (exkl. av
växtursprung)

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)

29398000 Alkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt
salter, etrar, estrar och andra derivat av alkaloider (exkl. av
växtursprung)

29399900 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, emetin och
salter av dessa ämnen)

29398000 Alkaloider, naturliga eller syntetiskt reproducerade, samt
salter, etrar, estrar och andra derivat av alkaloider (exkl. av
växtursprung)

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

30021100 Testkit för malariadiagnostik 30021098 Fraktioner av blod och immunologiska produkter, även
modifierade eller erhållna genom biotekniska processer
(exkl. immunsera, hemoglobin, blodglobuliner och
serumglobuliner)

30021200 Immunsera och andra fraktioner av blod 30021010 Immunsera

30021200 Immunsera och andra fraktioner av blod 30021091 Hemoglobin, blodglobuliner och serumglobuliner

30021200 Immunsera och andra fraktioner av blod 30021098 Fraktioner av blod och immunologiska produkter, även
modifierade eller erhållna genom biotekniska processer
(exkl. immunsera, hemoglobin, blodglobuliner och
serumglobuliner)
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30021300 Immunologiska produkter, oblandade (exkl. som föreligger i
avdelade doser eller i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln)

30021098 Fraktioner av blod och immunologiska produkter, även
modifierade eller erhållna genom biotekniska processer
(exkl. immunsera, hemoglobin, blodglobuliner och
serumglobuliner)

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

30021098 Fraktioner av blod och immunologiska produkter, även
modifierade eller erhållna genom biotekniska processer
(exkl. immunsera, hemoglobin, blodglobuliner och
serumglobuliner)

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

30021098 Fraktioner av blod och immunologiska produkter, även
modifierade eller erhållna genom biotekniska processer
(exkl. immunsera, hemoglobin, blodglobuliner och
serumglobuliner)

30021900 Immunologiska produkter, i.a.n. 30021098 Fraktioner av blod och immunologiska produkter, även
modifierade eller erhållna genom biotekniska processer
(exkl. immunsera, hemoglobin, blodglobuliner och
serumglobuliner)

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

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

30034100 Medikamenter innehållande efedrin eller dess salter (exkl.
innehållande hormoner, antibiotika eller steroider som
används som hormoner eller avdelade doser eller i former
eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln)

30034020 Medikamenter innehållande efedrin eller dess salter, men
inte innehållande hormoner, antibiotika eller steroider som
används som hormoner, inte i avdelade doser eller i former
eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

30034200 Medikamenter innehållande pseudoefedrin "INN" eller dess
salter (exkl. innehållande hormoner, antibiotika eller steroider
som används som hormoner eller avdelade doser eller i
former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln)

30034030 Medikamenter innehållande pseudoefedrin "INN" eller dess
salter, men inte innehållande hormoner, antibiotika eller
steroider som används som hormoner, inte i avdelade doser
eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

30034300 Medikamenter innehållande norefedrin eller dess salter (exkl.
innehållande hormoner, antibiotika eller steroider som
används som hormoner eller avdelade doser eller i former
eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln)

30034040 Medikamenter innehållande norefedrin eller dess salter, men
inte innehållande hormoner, antibiotika eller steroider som
används som hormoner, inte i avdelade doser eller i former
eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

30034900 Medikamenter innehållande alkaloider eller alkaloidderivat
(exkl. innehållande hormoner, antibiotika eller steroider som
används som hormoner eller i avdelade doser eller i former
eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln,
innehållande efedrin, pseudoefedrin "INN", norefedrin eller
dess salter)

30034080 Medikamenter innehållande alkaloider eller alkaloidderivat
men inte innehållande hormoner, antibiotika eller steroider
som används som hormoner, inte i avdelade doser eller i
former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln (exkl.
innehållande efedrin, pseudoefedrin "INN", norefedrin eller
dess salter)

30036000 Medikamenter innehållande aktiva substanser mot malaria,
innehållande artemisinin "INN" för oralt intag i kombination
med andra farmaceutiska aktiva substanser, eller
innehållande någon av följande aktiva substanser, även i
kombination med andra farmaceutiska aktiva substanser:
amodiakin "INN", artelinsyra eller dess salter, artenimol
"INN", artemotil "INN", artemeter "INN", artesunat "INN",
klorokin "INN", dihydroartemisinin "INN", lumefantrin "INN",
meflokin "INN", piperakin "INN", pyrimetamin "INN" eller
sulfadoxin "INN" (exkl. som föreligger i avdelade doser eller i
former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller
innehållande hormoner, steroider som används som
hormoner eller antibiotika)

30039000x Medikamenter bestående av två eller flera beståndsdelar
som har blandats med varandra för terapeutiskt eller
profylaktiskt bruk men som inte föreligger i avdelade doser
eller i former eller förpackningar för försäljning i
detaljhandeln, andra slag (exkl. nämnda varor i 3003)

30044100 Medikamenter innehållande eferdrin eller dess salter, men
inte innehållande hormoner, antibiotika eller steroider som
används som hormoner, föreliggande i avdelade doser "inkl.
doser i form av system för transdermal administration" eller i
former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

30044020 Medikamenter innehållande eferdrin eller dess salter, men
inte innehållande hormoner, antibiotika eller steroider som
används som hormoner, föreliggande i avdelade doser
"inbegripet doser i form av system för transdermal
administration" eller i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln

30044200 Medikamenter innehållande pseudoeferdrin "INN" eller dess
salter, men inte innehållande hormoner, antibiotika eller
steroider som används som hormoner, föreliggande i
avdelade doser "inkl. doser i form av system för transdermal
administration" eller i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln

30044030 Medikamenter innehållande pseudoeferdrin "INN" eller dess
salter, men inte innehållande hormoner, antibiotika eller
steroider som används som hormoner, föreliggande i
avdelade doser "inbegripet doser i form av system för
transdermal administration" eller i former eller förpackningar
för försäljning i detaljhandeln

30044300 Medikamenter innehållande noreferdrin eller dess salter,
men inte innehållande hormoner, antibiotika eller steroider
som används som hormoner, föreliggande i avdelade doser
"inkl. doser i form av system för transdermal administration"
eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

30044040 Medikamenter innehållande noreferdrin eller dess salter,
men inte innehållande hormoner, antibiotika eller steroider
som används som hormoner, föreliggande i avdelade doser
"inbegripet doser i form av system för transdermal
administration" eller i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln

30044900 Medikamenter innehållande alkaloider eller derivat av
alkaloider, men inte innehållande hormoner, antibiotika eller
steroider som används som hormoner, föreliggande i
avdelade doser "inkl. doser i form av system för transdermal
administration" eller i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln (exkl. innehållande efedrin,
pseudoefedrin "INN", norefedrin eller dess salter)

30044080 Medikamenter innehållande alkaloider eller alkaloidderivat
men inte innehållande hormoner, antibiotika eller steroider
som används som hormoner, föreliggande i avdelade doser
"inbegripet doser i form av system för transdermal
administration" eller i former eller förpackningar för
försäljning i detaljhandeln (exkl. innehållande efedrin,
pseudoefedrin "INN", norefedrin eller dess salter)
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30046000 Medikamenter innehållande aktiva substanser mot malaria,
innehållande artemisinin "INN" för oralt intag i kombination
med andra farmaceutiska aktiva substanser, eller
innehållande någon av följande aktiva substanser, även i
kombination med andra farmaceutiska aktiva substanser:
amodiakin "INN", artelinsyra eller dess salter, artenimol
"INN", artemotil "INN", artemeter "INN", artesunat "INN",
klorokin "INN", dihydroartemisinin "INN", lumefantrin "INN",
meflokin "INN", piperakin "INN", pyrimetamin "INN" eller
sulfadoxin "INN",  föreliggande i avdelade doser inkl. doser i
form av system för transdermal administration eller
föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i
detaljhandeln (exkl. innehållande antibiotika, hormoner,
alkaloider, provitaminer, vitaminer, eller derivat därav)

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)

31031100 Superfosfater innehållande => 35 viktprocent fosforpentaoxid
"P2O5" (exkl. varor i tablettform eller liknande former eller i
förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg)

31031010 Superfosfater innehållande > 35 viktprocent difosforpentoxid
(exkl. varor i tablettform eller liknande former eller i
förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg)

31031900 Superfosfater (exkl. innehållande => 35 viktprocent
fosforpentaoxid "P2O5" samt varor i tablettform eller liknande
former eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg)

31031090 Superfosfater (exkl. innehållande > 35 viktprocent
difosforpentoxid samt varor i tablettform eller liknande former
eller i förpackningar med en bruttovikt av <= 10 kg)

32151110 Bläckpatroner, för införande i skrivare eller kopiatorer enligt
nr 8443 31, 8443 32 eller 8443 39, med mekaniska eller
elektriska komponenter, svarta (exkl. med integrerat
skrivhuvud)

32151100 Tryckfärger, svarta, även koncentrerade eller i fast form

32151190 Tryckfärger, svarta, även koncentrerade eller i fast form.
i.a.n.

32151100 Tryckfärger, svarta, även koncentrerade eller i fast form

32151910 Bläckpatroner, för införande i apparater enligt nr 8443 31,
8443 32 eller 8443 39, med mekaniska eller elektriska
komponenter (exkl.med integrerat skrivhuvud)

32151900 Tryckfärger, även koncentrerade eller i fast form (exkl.
svarta)

32151990 Tryckfärger, även koncentrerade eller i fast form (exkl.
svarta), i.a.n.

32151900 Tryckfärger, även koncentrerade eller i fast form (exkl.
svarta)

32159020 Bläckpatroner, utan integrerat skrivhuvud, för införande i
skrivare eller kopiatorer enligt nr 8443 31, 8443 32 eller 8443
39, med mekaniska eller elektriska komponenter; bläck i fast,
särskilt konstruerad form för införande i skrivare eller
kopiatorer enligt nr 8443 31, 8443 32 eller 8443 39

32159000 Bläck och tusch, även koncentrerade eller i fast form (exkl.
för tryck)

32159070 Bläck, även koncentrerade eller i fast form (exkl. tryckfärg
samt bläckpatroner, utan integrerat skrivhuvud, för införande
i skrivare eller kopiatorer enligt nr 8443 31, 8443 32 eller
8443 39, med mekaniska eller elektriska komponenter; bläck
i fast, särskilt konstruerad form för införande i skrivare eller
kopiatorer enligt nr 8443 31, 8443 32 eller 8443 39)

32159000 Bläck och tusch, även koncentrerade eller i fast form (exkl.
för tryck)

35069110 Lim och klister, optiskt klart, bärarfritt, härdande, flytande, på
basis av polymerer enligt nr 3901–3913 eller på gummi, av
sådant slag som uteslutande eller huvudsakligen används
för tillverkning av platta bildskärmar eller pekskärmar

35069100 Lim och klister på basis av polymerer enligt nr 3901 till 3913
eller på gummi (exkl. lämpliga för användning som lim eller
klister, förpackade för försäljning i detaljhandeln som lim eller
klister i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg)

35069190 Lim och klister på basis av polymerer enligt nr 3901 till 3913
eller på gummi  (exkl. förpackade för försäljning i
detaljhandeln som lim eller klister i förpackningar med en
nettovikt av <= 1 kg samt som används uteslutande eller
huvudsakligen för tillverkning av platta bildskärmar eller
pekskärmar)

35069100 Lim och klister på basis av polymerer enligt nr 3901 till 3913
eller på gummi (exkl. lämpliga för användning som lim eller
klister, förpackade för försäljning i detaljhandeln som lim eller
klister i förpackningar med en nettovikt av <= 1 kg)

37050010 Fotografisk film, exponerade och framkallade, för
offsetreproduktion

37051000 Fotografiska plåtar och fotografisk film, exponerade och
framkallade, för offsetreproduktion (exkl. fotografiska plåtar
och fotografisk film, exponerade, men ej framkallade;
fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara
samt användarklara tryckplattor)

37050090 Fotografiska plåtar och fotografisk film, exponerade och
framkallade (exkl. fotografiskt papper, fotografisk papp och
fotografisk textilvara, kinofilm, för offsetreproduktion samt för
omedelbar bildframställning)

37059010 Mikrofilm, exponerade och framkallade (exkl. för 
offsetreproduktion)

37050090 Fotografiska plåtar och fotografisk film, exponerade och
framkallade (exkl. fotografiskt papper, fotografisk papp och
fotografisk textilvara, kinofilm, för offsetreproduktion samt för
omedelbar bildframställning)

37059090 Fotografiska plåtar och fotografisk film, exponerade och
framkallade (exkl. fotografiska plåtar och fotografisk film,
exponerade, men ej framkallade; fotografiskt papper,
fotografisk papp och fotografisk textilvara, kinofilm, film för
offsetreproduktion och mikrofilm)

37079021 Termoplastiska eller elektrostatiska tonerkassetter, utan
rörliga delar, för införande i skrivare eller kopiatorer enligt nr
8443 31, 8443 32 eller 8443 39

37079020 Framkallare och fixeringsmedel, i form av kemiska preparat
för fotografiskt bruk eller oblandade produkter för fotografiskt
bruk, föreliggande i avdelade doser eller i
detaljhandelsförpackningar, i bruksfärdigt skick (exkl. salter
och andra produkter av ädla metaller enligt nr 2843 - 2846)
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37079029 Framkallare och fixeringsmedel, i form av kemiska preparat
för fotografiskt bruk, inkl. oblandade produkter, i avdelade
doser eller i detaljhandelsförpackningarn, i bruksfärdigt skick
(exkl. salter och föreningar enligt nr 2843 - 2846, och
tonerkassetter till skrivare och kopiatorer)

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

38085200 DDT "ISO" "klofenotan "INN"", i förpackningar med ett
nettoviktinnehåll av <= 300 g

38085000 Varor enligt nr 3808 som innehåller ett eller flera av följande
ämnen: aldrin "ISO"; binapakryl "ISO"; kamfeklor "ISO"
"toxafen"; kaptafol "ISO"; klordan "ISO"; klordimeform "ISO";
klorbensilat "ISO"; DDT "ISO" "klofenotan "INN",
1,1,1-triklor-2,2-bis"p-klorfenyl" ”etan"; dieldrin "ISO, INN";  
4,6-Dinitro-o-kresoler ”DNOC” ”ISO” eller salter av
4,6-Dinitro-o-kresoler; dinoseb ”ISO” och salter eller estrar
av dinoseb; 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”, inbegripet
lindan ”ISO, INN”; kvicksilverföreningar; metamidofos ”ISO”;
monokrotofos ”ISO”; oxiran ”etylenoxid”; paration ”ISO”;
parationmetyl ”ISO” ”metylparation”; pentaklorfenol ”ISO” och
salter eller estrar av pentaklorfenol; fosfamidon ”ISO”;
2,4,5-T ”ISO” ”2,4,5-triklorfenoxiättiksyra” och salter eller
estrar av denna förening och tributyltennföreningar. Även
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"; 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"

38085000 Varor enligt nr 3808 som innehåller ett eller flera av följande
ämnen: aldrin "ISO"; binapakryl "ISO"; kamfeklor "ISO"
"toxafen"; kaptafol "ISO"; klordan "ISO"; klordimeform "ISO";
klorbensilat "ISO"; DDT "ISO" "klofenotan "INN",
1,1,1-triklor-2,2-bis"p-klorfenyl" ”etan"; dieldrin "ISO, INN";  
4,6-Dinitro-o-kresoler ”DNOC” ”ISO” eller salter av
4,6-Dinitro-o-kresoler; dinoseb ”ISO” och salter eller estrar
av dinoseb; 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”, inbegripet
lindan ”ISO, INN”; kvicksilverföreningar; metamidofos ”ISO”;
monokrotofos ”ISO”; oxiran ”etylenoxid”; paration ”ISO”;
parationmetyl ”ISO” ”metylparation”; pentaklorfenol ”ISO” och
salter eller estrar av pentaklorfenol; fosfamidon ”ISO”;
2,4,5-T ”ISO” ”2,4,5-triklorfenoxiättiksyra” och salter eller
estrar av denna förening och tributyltennföreningar. Även
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"; 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"

38089120 Insektsbekämpningsmedel, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar, på basis av klorkolväten
(exkl. varor under 3808.50)
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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"; 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"

38089130 Insektsbekämpningsmedel, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar, på basis av karbamater
(exkl. varor under 3808.50)

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"

38089140 Insektsbekämpningsmedel, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar, på basis av fosfororganiska
föreningar (exkl. varor under 3808.50)

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"

38089190 Insektsbekämpningsmedel, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar (exkl. sådana på basis av
pyretroider, klorkolväten, karbamater eller fosfororganiska
föreningar samt varor under 3808.50)

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"

38089315 Ogräsbekämpningsmedel, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar, på basis av amider (exkl.
varor under 3808.50)
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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"; 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"

38089990 Skadedjursbekämpningsmedel, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar (exkl.
insektsbekämpningsmedel, svampbekämpningsmedel,
ogräsbekämpningsmedel, desinfektionsmedel och
bekämpningsmedel mot gnagare samt varor enligt 3808.50)

38086100 Varor enligt nr 3808 som innehåller alfacypermetrin "ISO",
bendiokarb "ISO", bifentrin "ISO",  klorfenapyr "ISO", cyflutrin
"ISO", deltametrin "INN, ISO", etofenprox "INN", fenitrotion
"ISO", lambda-cyhalotrin "ISO", malation "ISO",
pirimifosmetyl "ISO" eller propoxur "ISO", i förpackningar
med ett nettoviktinnehåll av <= 300 g

38089110 Insektsbekämpningsmedel, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar, på basis av pyretroider
(exkl. varor under 3808.50)

38086100 Varor enligt nr 3808 som innehåller alfacypermetrin "ISO",
bendiokarb "ISO", bifentrin "ISO",  klorfenapyr "ISO", cyflutrin
"ISO", deltametrin "INN, ISO", etofenprox "INN", fenitrotion
"ISO", lambda-cyhalotrin "ISO", malation "ISO",
pirimifosmetyl "ISO" eller propoxur "ISO", i förpackningar
med ett nettoviktinnehåll av <= 300 g

38089120 Insektsbekämpningsmedel, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar, på basis av klorkolväten
(exkl. varor under 3808.50)

38086100 Varor enligt nr 3808 som innehåller alfacypermetrin "ISO",
bendiokarb "ISO", bifentrin "ISO",  klorfenapyr "ISO", cyflutrin
"ISO", deltametrin "INN, ISO", etofenprox "INN", fenitrotion
"ISO", lambda-cyhalotrin "ISO", malation "ISO",
pirimifosmetyl "ISO" eller propoxur "ISO", i förpackningar
med ett nettoviktinnehåll av <= 300 g

38089130 Insektsbekämpningsmedel, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar, på basis av karbamater
(exkl. varor under 3808.50)

38086100 Varor enligt nr 3808 som innehåller alfacypermetrin "ISO",
bendiokarb "ISO", bifentrin "ISO",  klorfenapyr "ISO", cyflutrin
"ISO", deltametrin "INN, ISO", etofenprox "INN", fenitrotion
"ISO", lambda-cyhalotrin "ISO", malation "ISO",
pirimifosmetyl "ISO" eller propoxur "ISO", i förpackningar
med ett nettoviktinnehåll av <= 300 g

38089140 Insektsbekämpningsmedel, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar, på basis av fosfororganiska
föreningar (exkl. varor under 3808.50)

38086100 Varor enligt nr 3808 som innehåller alfacypermetrin "ISO",
bendiokarb "ISO", bifentrin "ISO",  klorfenapyr "ISO", cyflutrin
"ISO", deltametrin "INN, ISO", etofenprox "INN", fenitrotion
"ISO", lambda-cyhalotrin "ISO", malation "ISO",
pirimifosmetyl "ISO" eller propoxur "ISO", i förpackningar
med ett nettoviktinnehåll av <= 300 g

38089190 Insektsbekämpningsmedel, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar (exkl. sådana på basis av
pyretroider, klorkolväten, karbamater eller fosfororganiska
föreningar samt varor under 3808.50)

38086200 Varor enligt nr 3808 som innehåller alfacypermetrin "ISO",
bendiokarb "ISO", bifentrin "ISO",  klorfenapyr "ISO", cyflutrin
"ISO", deltametrin "INN, ISO", etofenprox "INN", fenitrotion
"ISO", lambda-cyhalotrin "ISO", malation "ISO",
pirimifosmetyl "ISO" eller propoxur "ISO", i förpackningar
med ett nettoviktinnehåll av > 300 g men <= 7,5 kg

38089110 Insektsbekämpningsmedel, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar, på basis av pyretroider
(exkl. varor under 3808.50)

38086200 Varor enligt nr 3808 som innehåller alfacypermetrin "ISO",
bendiokarb "ISO", bifentrin "ISO",  klorfenapyr "ISO", cyflutrin
"ISO", deltametrin "INN, ISO", etofenprox "INN", fenitrotion
"ISO", lambda-cyhalotrin "ISO", malation "ISO",
pirimifosmetyl "ISO" eller propoxur "ISO", i förpackningar
med ett nettoviktinnehåll av > 300 g men <= 7,5 kg

38089120 Insektsbekämpningsmedel, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar, på basis av klorkolväten
(exkl. varor under 3808.50)

38086200 Varor enligt nr 3808 som innehåller alfacypermetrin "ISO",
bendiokarb "ISO", bifentrin "ISO",  klorfenapyr "ISO", cyflutrin
"ISO", deltametrin "INN, ISO", etofenprox "INN", fenitrotion
"ISO", lambda-cyhalotrin "ISO", malation "ISO",
pirimifosmetyl "ISO" eller propoxur "ISO", i förpackningar
med ett nettoviktinnehåll av > 300 g men <= 7,5 kg

38089130 Insektsbekämpningsmedel, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar, på basis av karbamater
(exkl. varor under 3808.50)

38086200 Varor enligt nr 3808 som innehåller alfacypermetrin "ISO",
bendiokarb "ISO", bifentrin "ISO",  klorfenapyr "ISO", cyflutrin
"ISO", deltametrin "INN, ISO", etofenprox "INN", fenitrotion
"ISO", lambda-cyhalotrin "ISO", malation "ISO",
pirimifosmetyl "ISO" eller propoxur "ISO", i förpackningar
med ett nettoviktinnehåll av > 300 g men <= 7,5 kg

38089140 Insektsbekämpningsmedel, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar, på basis av fosfororganiska
föreningar (exkl. varor under 3808.50)



Varunummer som genomgått förändringar från föregående år 38

Varunummer 2017 Text 2017 Varunummer 2016 Text 2016

38086200 Varor enligt nr 3808 som innehåller alfacypermetrin "ISO",
bendiokarb "ISO", bifentrin "ISO",  klorfenapyr "ISO", cyflutrin
"ISO", deltametrin "INN, ISO", etofenprox "INN", fenitrotion
"ISO", lambda-cyhalotrin "ISO", malation "ISO",
pirimifosmetyl "ISO" eller propoxur "ISO", i förpackningar
med ett nettoviktinnehåll av > 300 g men <= 7,5 kg

38089190 Insektsbekämpningsmedel, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar (exkl. sådana på basis av
pyretroider, klorkolväten, karbamater eller fosfororganiska
föreningar samt varor under 3808.50)

38086900 Varor enligt nr 3808 som innehåller alfacypermetrin "ISO",
bendiokarb "ISO", bifentrin "ISO",  klorfenapyr "ISO", cyflutrin
"ISO", deltametrin "INN, ISO", etofenprox "INN", fenitrotion
"ISO", lambda-cyhalotrin "ISO", malation "ISO",
pirimifosmetyl "ISO" eller propoxur "ISO" (exkl. i
förpackningar med ett nettoviktinnehåll av <= 7,5 kg)

38089110 Insektsbekämpningsmedel, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar, på basis av pyretroider
(exkl. varor under 3808.50)

38086900 Varor enligt nr 3808 som innehåller alfacypermetrin "ISO",
bendiokarb "ISO", bifentrin "ISO",  klorfenapyr "ISO", cyflutrin
"ISO", deltametrin "INN, ISO", etofenprox "INN", fenitrotion
"ISO", lambda-cyhalotrin "ISO", malation "ISO",
pirimifosmetyl "ISO" eller propoxur "ISO" (exkl. i
förpackningar med ett nettoviktinnehåll av <= 7,5 kg)

38089120 Insektsbekämpningsmedel, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar, på basis av klorkolväten
(exkl. varor under 3808.50)

38086900 Varor enligt nr 3808 som innehåller alfacypermetrin "ISO",
bendiokarb "ISO", bifentrin "ISO",  klorfenapyr "ISO", cyflutrin
"ISO", deltametrin "INN, ISO", etofenprox "INN", fenitrotion
"ISO", lambda-cyhalotrin "ISO", malation "ISO",
pirimifosmetyl "ISO" eller propoxur "ISO" (exkl. i
förpackningar med ett nettoviktinnehåll av <= 7,5 kg)

38089130 Insektsbekämpningsmedel, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar, på basis av karbamater
(exkl. varor under 3808.50)

38086900 Varor enligt nr 3808 som innehåller alfacypermetrin "ISO",
bendiokarb "ISO", bifentrin "ISO",  klorfenapyr "ISO", cyflutrin
"ISO", deltametrin "INN, ISO", etofenprox "INN", fenitrotion
"ISO", lambda-cyhalotrin "ISO", malation "ISO",
pirimifosmetyl "ISO" eller propoxur "ISO" (exkl. i
förpackningar med ett nettoviktinnehåll av <= 7,5 kg)

38089140 Insektsbekämpningsmedel, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar, på basis av fosfororganiska
föreningar (exkl. varor under 3808.50)

38086900 Varor enligt nr 3808 som innehåller alfacypermetrin "ISO",
bendiokarb "ISO", bifentrin "ISO",  klorfenapyr "ISO", cyflutrin
"ISO", deltametrin "INN, ISO", etofenprox "INN", fenitrotion
"ISO", lambda-cyhalotrin "ISO", malation "ISO",
pirimifosmetyl "ISO" eller propoxur "ISO" (exkl. i
förpackningar med ett nettoviktinnehåll av <= 7,5 kg)

38089190 Insektsbekämpningsmedel, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar (exkl. sådana på basis av
pyretroider, klorkolväten, karbamater eller fosfororganiska
föreningar samt varor under 3808.50)

38089110 Insektsbekämpningsmedel, på basis av pyretroider,
föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i
detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (exkl.
varor under 3808 52 till 3808 69)

38089110 Insektsbekämpningsmedel, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar, på basis av pyretroider
(exkl. varor under 3808.50)

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, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar, på basis av klorkolväten
(exkl. varor under 3808.50)

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, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar, på basis av karbamater
(exkl. varor under 3808.50)

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, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar, på basis av fosfororganiska
föreningar (exkl. varor under 3808.50)

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. sådana på basis av
pyretroider, klorkolväten, karbamater eller fosfororganiska
föreningar samt varor under 3808.50)

38089315 Ogräsbekämpningsmedel, på basis av amider, föreliggande i
former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller
som preparat eller utformade artiklar (exkl. varor under 3808
59)

38089315 Ogräsbekämpningsmedel, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar, på basis av amider (exkl.
varor under 3808.50)

38089990 Skadedjursbekämpningsmedel, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar (exkl.
insektsbekämpningsmedel, svampbekämpningsmedel,
ogräsbekämpningsmedel, desinfektionsmedel och
bekämpningsmedel mot gnagare samt varor enligt 3808 59)

38089990 Skadedjursbekämpningsmedel, föreliggande i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som
preparat eller utformade artiklar (exkl.
insektsbekämpningsmedel, svampbekämpningsmedel,
ogräsbekämpningsmedel, desinfektionsmedel och
bekämpningsmedel mot gnagare samt varor enligt 3808.50)

38123100 Blandningar av oligomerer av 2,2,4-trimetyl-1,2-dihydrokinolin
"TMQ"

38123021 Blandningar av oligomerer av 1,2-dihydro-2,2,4-trimetylkinolin

38123910 Antioxidanter, för gummi eller plast (exkl. blandningar av
oligomerer av 2,2,4-trimetyl-1,2-dihydrokinolin "TMQ")

38123029 Antioxidanter, för gummi eller plast (exkl. blandningar av
oligomerer av 1,2-dihydro-2,2,4-trimetylkinolin)
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38123990 Stabiliseringsmedel för gummi eller plast (exkl. antioxidanter) 38123080 Stabiliseringsmedel för gummi eller plast (exkl. antioxidanter)

38248400 Blandningar och preparat innehållande aldrin "ISO",
kamfeklor "ISO" "toxafen", klordan "ISO", klordekon  "ISO",
DDT "ISO" "klofenotan "INN",
1,1,1-triklor-2,2-bis"p-klorfenyl"etan", dieldrin "ISO, INN",
endosulfan "ISO", endrin "ISO", heptaklor "ISO" eller mirex
"ISO"

38249092 Kemiska produkter eller preparat, som till större delen består
av organiska föreningar, i flytande form vid 20 °C, i.a.n.

38248400 Blandningar och preparat innehållande aldrin "ISO",
kamfeklor "ISO" "toxafen", klordan "ISO", klordekon  "ISO",
DDT "ISO" "klofenotan "INN",
1,1,1-triklor-2,2-bis"p-klorfenyl"etan", dieldrin "ISO, INN",
endosulfan "ISO", endrin "ISO", heptaklor "ISO" eller mirex
"ISO"

38249093 Kemiska produkter eller preparat, som till större delen består
av organiska föreningar, i.a.n. (exkl. i flytande form vid 20 °C)

38248400 Blandningar och preparat innehållande aldrin "ISO",
kamfeklor "ISO" "toxafen", klordan "ISO", klordekon  "ISO",
DDT "ISO" "klofenotan "INN",
1,1,1-triklor-2,2-bis"p-klorfenyl"etan", dieldrin "ISO, INN",
endosulfan "ISO", endrin "ISO", heptaklor "ISO" eller mirex
"ISO"

38249096 Kemiska produkter samt preparat från kemiska eller
närstående industrier, inbegripet sådana som består av
blandningar av naturprodukter, inte huvudsakligen bestående
av organiska föreningar, i.a.n.

38248500 Blandningar och preparat innehållande
1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan "HCH "ISO"", inkl. lindan
"ISO, INN"

38249092 Kemiska produkter eller preparat, som till större delen består
av organiska föreningar, i flytande form vid 20 °C, i.a.n.

38248500 Blandningar och preparat innehållande
1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan "HCH "ISO"", inkl. lindan
"ISO, INN"

38249093 Kemiska produkter eller preparat, som till större delen består
av organiska föreningar, i.a.n. (exkl. i flytande form vid 20 °C)

38248500 Blandningar och preparat innehållande
1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan "HCH "ISO"", inkl. lindan
"ISO, INN"

38249096 Kemiska produkter samt preparat från kemiska eller
närstående industrier, inbegripet sådana som består av
blandningar av naturprodukter, inte huvudsakligen bestående
av organiska föreningar, i.a.n.

38248600 Blandningar och preparat innehållande pentaklorbensen
"ISO" eller hexaklorbensen "ISO"

38249092 Kemiska produkter eller preparat, som till större delen består
av organiska föreningar, i flytande form vid 20 °C, i.a.n.

38248600 Blandningar och preparat innehållande pentaklorbensen
"ISO" eller hexaklorbensen "ISO"

38249093 Kemiska produkter eller preparat, som till större delen består
av organiska föreningar, i.a.n. (exkl. i flytande form vid 20 °C)

38248600 Blandningar och preparat innehållande pentaklorbensen
"ISO" eller hexaklorbensen "ISO"

38249096 Kemiska produkter samt preparat från kemiska eller
närstående industrier, inbegripet sådana som består av
blandningar av naturprodukter, inte huvudsakligen bestående
av organiska föreningar, i.a.n.

38248700 Blandningar och preparat innehållande
perfluoroktansulfonsyra, salter av perfluoroktansulfonsyra,
perfluoroktansulfonamider eller perfluoroktansulfonylfluorid

38249092 Kemiska produkter eller preparat, som till större delen består
av organiska föreningar, i flytande form vid 20 °C, i.a.n.

38248700 Blandningar och preparat innehållande
perfluoroktansulfonsyra, salter av perfluoroktansulfonsyra,
perfluoroktansulfonamider eller perfluoroktansulfonylfluorid

38249093 Kemiska produkter eller preparat, som till större delen består
av organiska föreningar, i.a.n. (exkl. i flytande form vid 20 °C)

38248700 Blandningar och preparat innehållande
perfluoroktansulfonsyra, salter av perfluoroktansulfonsyra,
perfluoroktansulfonamider eller perfluoroktansulfonylfluorid

38249096 Kemiska produkter samt preparat från kemiska eller
närstående industrier, inbegripet sådana som består av
blandningar av naturprodukter, inte huvudsakligen bestående
av organiska föreningar, i.a.n.

38248800 Blandningar och preparat innehållande tetra-, penta-, hexa-,
hepta- eller oktabromdifenyletrar

38249092 Kemiska produkter eller preparat, som till större delen består
av organiska föreningar, i flytande form vid 20 °C, i.a.n.

38248800 Blandningar och preparat innehållande tetra-, penta-, hexa-,
hepta- eller oktabromdifenyletrar

38249093 Kemiska produkter eller preparat, som till större delen består
av organiska föreningar, i.a.n. (exkl. i flytande form vid 20 °C)

38248800 Blandningar och preparat innehållande tetra-, penta-, hexa-,
hepta- eller oktabromdifenyletrar

38249096 Kemiska produkter samt preparat från kemiska eller
närstående industrier, inbegripet sådana som består av
blandningar av naturprodukter, inte huvudsakligen bestående
av organiska föreningar, i.a.n.

38249100 Blandningar och preparat som till största delen består av
"5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl"metyl-metyl-
metylfosfonat och bis""5-etyl-2- 
metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl"metyl"metylfosfonat

38249087 Blandningar som till största delen består av
(5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)metyl metyl
metylfosfonat och
bis[(5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)metyl]
metylfosfonat, och blandningar som till största delen består
av dimetylmetylfosfonat, oxiran och fosforpentaoxid  (P2O5)

38249910 Petroleumsulfonater samt tiofenhaltiga sulfonsyror av oljor ur
bituminösa mineral och salter av dessa syror (exkl.
petroleumsulfonater av alkalimetaller, av ammonium eller av
etanolaminer)

38249010 Petroleumsulfonater samt tiofenhaltiga sulfonsyror av oljor ur
bituminösa mineral och salter av dessa syror (exkl.
petroleumsulfonater av alkalimetaller, av ammonium eller av
etanolaminer)

38249915 Jonbytare 38249015 Jonbytare
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38249920 Getter för vakuumrör 38249020 Getter för vakuumrör

38249925 Salter av träsyra, t.ex. kalciumsalter; rått kalciumtartrat; rått
kalciumcitrat

38249025 Salter av träsyra, t.ex. kalciumsalter; rått kalciumtartrat; rått
kalciumcitrat

38249930 Naftensyror, vattenolösliga salter av naftensyror samt estrar
av naftensyror

38249030 Naftensyror, vattenolösliga salter av naftensyror samt estrar
av naftensyror

38249945 Pannstensförhindrande medel och liknande preparat 38249045 Pannstensförhindrande medel och liknande preparat

38249950 Preparat för galvanoteknik 38249050 Preparat för galvanoteknik

38249955 Blandningar av monofettsyraestrar, difettsyraestrar och
trifettsyraestrar av glycerol "emulgatorer för fetter"

38249055 Blandningar av monofettsyraestrar, difettsyraestrar och
trifettsyraestrar av glycerol "emulgatorer för fetter"

38249958 Nikotinplåster "transdermala system", för rökavvänjning 38249058 Nikotinplåster "transdermala system", för rökavvänjning

38249961 Mellanprodukter från framställning av antibiotika, erhållna
genom fermentering av Streptomyces tenebrarius, även
torkade, avsedda att användas för tillverkning av för
människor avsedda medikamenter enligt nr 3004

38249061 Mellanprodukter från framställning av antibiotika, erhållna
genom fermentering av Streptomyces tenebrarius, även
torkade, avsedda att användas för tillverkning av för
människor avsedda medikamenter enligt nr 3004

38249962 Mellanprodukter från framställningen av monesinsalter för
farmaceutiskt och kirurgiskt bruk

38249062 Mellanprodukter från framställningen av monesinsalter för
farmaceutiskt och kirurgiskt bruk

38249964 Kemiska produkter samt preparat från kemiska eller
närstående industrier för farmaceutiskt och kirurgiskt bruk.
i.a.n.

38249064 Kemiska produkter samt preparat från kemiska eller
närstående industrier för farmaceutiskt och kirurgiskt bruk
i.a.n. (exkl. mellanprodukter från framställning av antibiotika,
erhållna genom fermentering av Streptomyces tenebrarius,
även torkade, avsedda att användas för tillverkning av för
människor avsedda medikamenter enligt nr 3004 samt
mellanprodukter från framställningen av monesinsalter)

38249965 Hjälpmedel för gjuterier, i form av kemiska preparat (exkl.
beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor)

38249065 Hjälpmedel för gjuterier (exkl. beredda bindemedel för
gjutformar eller gjutkärnor)

38249970 Eldfasta, vattenfasta och liknande preparat som används
inom byggnadsindustrin

38249070 Eldfasta, vattenfasta och liknande preparat som används
inom byggnadsindustrin

38249975 Skivor av litiumniobat, odopade 38249075 Skivor av litiumniobat, odopade

38249980 Blandning av aminer, utgörande derivat av dimeriserade
fettsyror med en genomsnittlig molekylvikt av >= 520 men
<= 550

38249080 Blandning av aminer, utgörande derivat av dimeriserade
fettsyror med en genomsnittlig molekylvikt av >= 520 men
<= 550

38249985 3-"1-Etyl-1-metylpropyl"isoxazol-5-ylamin, i form av en
lösning i toluen

38249085 3-"1-Etyl-1-metylpropyl"isoxazol-5-ylamin, i form av en
lösning i toluen

38249986 Blandningar som till största delen består av
dimetylmetylfosfonat, oxiran och fosforpentaoxid "P2O5"

38249087 Blandningar som till största delen består av
(5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)metyl metyl
metylfosfonat och
bis[(5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)metyl]
metylfosfonat, och blandningar som till största delen består
av dimetylmetylfosfonat, oxiran och fosforpentaoxid  (P2O5)

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

38249092 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)

38249093 Kemiska produkter eller preparat, som till större delen består
av organiska föreningar, i.a.n. (exkl. i flytande form vid 20 °C)

38249996 Kemiska produkter samt preparat från kemiska eller
närstående industrier, inbegripet sådana som består av
blandningar av naturprodukter, inte huvudsakligen bestående
av organiska föreningar, i.a.n.

38249096 Kemiska produkter samt preparat från kemiska eller
närstående industrier, inbegripet sådana som består av
blandningar av naturprodukter, inte huvudsakligen bestående
av organiska föreningar, i.a.n.

39014000 Sampolymerer av eten-alfa-olefin, som har en specifik vikt
av < 0,94, i obearbetad form

39019090 Polymerer av eten, i obearbetad form (exkl. polyeten och
sampolymerer av eten och vinylacetat samt jonomerplast
bestående av ett salt av en terpolymer av eten,
isobutylakrylat och metakrylsyra och
eten-A-B-A-segmentpolymer av polystyren,
etenbutensampolymer och polystyren, innehållande <= 35
viktprocent styren, i block av oregelbunden form, klumpar,
pulver "inbegripet press- och sprutmassor", korn, flingor o.d.)

39019080 Polymerer av eten, i obearbetad form (exkl. polyeten,
sampolymerer av eten och vinylacetat,  sampolymerer av
eten-alfa-olefin, med en specifik vikt av < 0,94 samt
jonomerplast bestående av ett salt av en terpolymer av eten,
isobutylakrylat och metakrylsyra; A-B-A-segmentpolymer av
polystyren, etenbutensampolymer och polystyren,
innehållande <= 35 viktprocent styren, i block av
oregelbunden form, klumpar, pulver, inkl. press- och
sprutmassor samt korn, flingor o.d.)

39019090 Polymerer av eten, i obearbetad form (exkl. polyeten och
sampolymerer av eten och vinylacetat samt jonomerplast
bestående av ett salt av en terpolymer av eten,
isobutylakrylat och metakrylsyra och
eten-A-B-A-segmentpolymer av polystyren,
etenbutensampolymer och polystyren, innehållande <= 35
viktprocent styren, i block av oregelbunden form, klumpar,
pulver "inbegripet press- och sprutmassor", korn, flingor o.d.)
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39076100 Polyetentereftalat i obearbetad form, med en viskositetskvot
av >= 78 ml/g

39076020 Polyetentereftalat i obearbetad form, med en viskositetskvot
av >= 78 ml/g

39076900 Polyetentereftalat, i obearbetad form, med en viskositetskvot
av < 78 ml/g

39076080 Polyetentereftalat, i obearbetad form, med en viskositetskvot
av < 78 ml/g

39079905 Termoplastiska, flytande kristallsampolymerer av aromatisk
polyester, mättade, i obearbetad form

39079990 Polyestrar, mättade, i obearbetad form (exkl. polykarbonater,
alkydhartser, polyetentereftalat och
polyetennaftalen-2,6-dikarboxylat)

39079980 Polyestrar, mättade, i obearbetad form (exkl. polykarbonater,
alkydhartser, polyetentereftalat, polymjölksyra och
termoplastiska flytande kristallsampolymerer av aromatisk
polyester samt poly"etennaftalen-2,6-dikarboxylat")

39079990 Polyestrar, mättade, i obearbetad form (exkl. polykarbonater,
alkydhartser, polyetentereftalat och
polyetennaftalen-2,6-dikarboxylat)

39093100 Poly"metylenfenylisocyanat" obearbetad MDI, MDI-polymer, i
obearbetad form

39093000 Aminoplaster, i obearbetad form (exkl. karbamidplaster,
tiokarbamidplaster och melaminplaster)

39093900 Aminoplaster, i obearbetad form (exkl. karbamidplaster,
tiokarbamidplaster, melaminplaster och
poly"metylenfenylisocyanat" obearbetad MDI, MDI-polymer)

39093000 Aminoplaster, i obearbetad form (exkl. karbamidplaster,
tiokarbamidplaster och melaminplaster)

39199020 Polerdynor av ett slag som används för tillverkning av
halvledarplattor "wafers", runda av plast, självhäftande

39199000 Plattor, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta
produkter av plast, självhäftande, i rullar med en bredd
av > 20 cm (exkl. golvbeläggningsmaterial, vägg- eller
takbeklädnad enligt nr 3918)

39199080 Plattor, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta
produkter av plast, självhäftande, även i rullar med en bredd
av > 20 cm (exkl. golvbeläggningsmaterial, vägg- eller
takbeklädnad enligt nr 3918 samt polerdynor av ett slag som
används för tillverkning av halvledarplattor "wafers")

39199000 Plattor, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta
produkter av plast, självhäftande, i rullar med en bredd
av > 20 cm (exkl. golvbeläggningsmaterial, vägg- eller
takbeklädnad enligt nr 3918)

39231010 Askar, lådor, häckar och liknande artiklar av plast, särskilt
utformade eller inredda för  transport eller förpackning av
halvledarplattor "wafers", arbetsmasker eller modermasker

39231000 Askar, lådor, häckar och liknande artiklar av plast

39231090 Askar, lådor, häckar och liknande artiklar för transport eller
förpackning av varor, av plast (exkl. särskilda sådana för
halvledarplattor "wafers", arbetsmasker eller modermasker)

39231000 Askar, lådor, häckar och liknande artiklar av plast

39269097 Varor av plast, i.a.n. (exkl. tillverkade av duk) 39269097 Varor av plast, i.a.n. (exkl. tillverkade av duk)

40117000 Däck av gummi, nya, av sådana slag som används på
fordon och maskiner för lantbruk eller skogsbruk

40116100 Däck av gummi, nya, med slitbana med fiskbensmönster
eller liknande mönster, av sådana slag som används på
fordon för lantbruk eller skogsbruk

40117000 Däck av gummi, nya, av sådana slag som används på
fordon och maskiner för lantbruk eller skogsbruk

40119200 Däck av gummi, nya, av sådana slag som används på
fordon för lantbruk eller skogsbruk (exkl. med slitbana med
fiskbensmönster eller liknande mönster)

40118000 Däck av gummi, nya, av sådana slag som används på
fordon och maskiner för byggändamål, gruvdrift eller
industriell hantering

40116200 Däck av gummi, nya, med slitbana med fiskbensmönster
eller liknande mönster, av sådana slag som används på
fordon eller maskiner för byggändamål eller för industriell
hantering för en fälgdiameter av <= 61 cm

40118000 Däck av gummi, nya, av sådana slag som används på
fordon och maskiner för byggändamål, gruvdrift eller
industriell hantering

40116300 Däck av gummi, nya, med slitbana med fiskbensmönster
eller liknande mönster, av sådana slag som används på
fordon eller maskiner för byggändamål eller för industriell
hantering för en fälgdiameter av > 61 cm

40118000 Däck av gummi, nya, av sådana slag som används på
fordon och maskiner för byggändamål, gruvdrift eller
industriell hantering

40119300 Däck av gummi, nya, med slitbana med fiskbensmönster
eller liknande mönster, av sådana slag som används på
fordon eller maskiner för byggändamål eller för industriell
hantering för en fälgdiameter av <= 61 cm (exkl. med
slitbana med fiskbensmönster eller liknande mönster)

40118000 Däck av gummi, nya, av sådana slag som används på
fordon och maskiner för byggändamål, gruvdrift eller
industriell hantering

40119400 Däck av gummi, nya, med slitbana med fiskbensmönster
eller liknande mönster, av sådana slag som används på
fordon eller maskiner för byggändamål eller för industriell
hantering för en fälgdiameter av > 61 cm (exkl. med slitbana
med fiskbensmönster eller liknande mönster)

40119000 Däck av gummi, nya (exkl. massivdäck och av sådana slag
som används på personbilar, inkl. stationsvagnar och
tävlingsbilar samt bussar, lastbilar, luftfartyg, motorcyklar
och cyklar samt på fordon och maskiner för lantbruk,
skogsbruk, byggändamål, gruvdrift eller industriell hantering)

40116900 Däck av gummi, nya, med slitbana med fiskbensmönster
eller liknande mönster (exkl. av sådana slag som används
på fordon eller maskiner för lantbruk, skogsbruk,
byggändamål eller industriell hantering)

40119000 Däck av gummi, nya (exkl. massivdäck och av sådana slag
som används på personbilar, inkl. stationsvagnar och
tävlingsbilar samt bussar, lastbilar, luftfartyg, motorcyklar
och cyklar samt på fordon och maskiner för lantbruk,
skogsbruk, byggändamål, gruvdrift eller industriell hantering)

40119900 Däck av gummi, nya (exkl. massivdäck samt med slitbana
med fiskbensmönster eller liknande mönster och av sådana
slag som används på fordon eller maskiner för lantbruk,
skogsbruk, byggändamål eller industriell hantering,
personbilar, stationsvagnar och tävlingsbilar, bussar,
lastbilar, luftfartyg, motorcyklar och cyklar)
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44011100 Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar,
risknippen e.d., av barrträ

44011000 Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar,
risknippen e.d.

44011200 Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar,
risknippen e.d., av lövträ

44011000 Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar,
risknippen e.d.

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

44013920 Sågspån och träavfall, agglomererat till vedträn, briketter
eller liknande former (exkl. pelletar)

44014010 Sågspån (exkl. agglomererat) 44013930 Sågspån (exkl. agglomererat)

44014090 Träavfall (exkl. agglomererat samt sågspån) 44013980 Träavfall (exkl. pelletar, sågspån, agglomererat)

44031100 Virke, barkat, av barrträ, befriat från splintved eller bilat eller
grovt sågat på två eller fyra sidor och målat, betsat eller
behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel (exkl.
grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft
eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till
brädor, bjälkar, plankor och liknande)

44031000 Virke, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat
på två eller fyra sidor och målat, betsat eller behandlat med
kreosot eller annat konserveringsmedel (exkl. grovt
preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller
liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till
brädor, bjälkar, plankor och liknande)

44031200 Virke, oberarbetat, barkat, av lövträ, befriat från splintved eller
bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor och målat, betsat
eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel
(exkl. grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft,
verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä,
utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande)

44031000 Virke, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat
på två eller fyra sidor och målat, betsat eller behandlat med
kreosot eller annat konserveringsmedel (exkl. grovt
preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller
liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till
brädor, bjälkar, plankor och liknande)

44032110 Sågtimmer av furu "Pinus spp.", med en största diameter på
=>15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat
eller grovt sågat på två eller fyra sidor

44032031 Sågtimmer av furu "Pinus sylvestris L.", även barkat eller
befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller
fyra sidor

44032190 Virke av furu "Pinus spp.", obearbetat, med en största
diameter på =>15 cm, även barkat eller befriat från splintved
eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl.
sågtimmer; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till
brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat
eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)

44032039 Virke, obearbetat, av furu "Pinus sylvestris L." även barkat
eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två
eller fyra sidor (exkl. sågtimmer; grovt preparerat trä för
käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande;
järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar,
plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat
med kreosot eller annat konserveringsmedel)

44032200 Furu "Pinus spp.", obearbetat, med en största diameter
på < 15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat
eller grovt sågat på två eller fyra sidor  (exkl. grovt preparerat
trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande;
järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar,
plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat
med kreosot eller annat konserveringsmedel)

44032031 Sågtimmer av furu "Pinus sylvestris L.", även barkat eller
befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller
fyra sidor

44032200 Furu "Pinus spp.", obearbetat, med en största diameter
på < 15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat
eller grovt sågat på två eller fyra sidor  (exkl. grovt preparerat
trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande;
järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar,
plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat
med kreosot eller annat konserveringsmedel)

44032039 Virke, obearbetat, av furu "Pinus sylvestris L." även barkat
eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två
eller fyra sidor (exkl. sågtimmer; grovt preparerat trä för
käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande;
järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar,
plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat
med kreosot eller annat konserveringsmedel)

44032310 Sågtimmer av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.",
med en största diameter på =>15 cm, även barkat eller
befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller
fyra sidor

44032011 Sågtimmer av gran "Picea abies Karst." eller ädelgran "Abies
alba Mill.", även barkat eller befriat från splintved eller bilat
eller grovt sågat på två eller fyra sidor

44032310 Sågtimmer av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.",
med en största diameter på =>15 cm, även barkat eller
befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller
fyra sidor

44032091 Sågtimmer av barrträ, obearbetat, även barkat, befriat från
splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor
(exkl. virke av gran "Picea abies Karst." eller ädelgran "Abies
alba Mill." och av furu "Pinus sylvestris L.")

44032390 Virke av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.",
oberarbetat, med en största diameter på =>15 cm, även
barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på
två eller fyra sidor (exkl. sågtimmer; järnvägssliprar eller
liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande
samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller
annat konserveringsmedel)

44032019a Virke, obearbetat, av gran "Picea abies Karst." eller ädelgran
"Abies alba Mill.", även barkat eller befriat från splintved eller
bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. sågtimmer;
grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft
eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till
brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat
eller behandlat med kreosot eller annat
konserveringsmedel), massaved.

44032390 Virke av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.",
oberarbetat, med en största diameter på =>15 cm, även
barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på
två eller fyra sidor (exkl. sågtimmer; järnvägssliprar eller
liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande
samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller
annat konserveringsmedel)

44032019b Virke, obearbetat, av gran "Picea abies Karst." eller ädelgran
"Abies alba Mill.", även barkat eller befriat från splintved eller
bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. sågtimmer;
grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft
eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till
brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat
eller behandlat med kreosot eller annat
konserveringsmedel), ej massaved sågtimmer eller
fanerstock.
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44032390 Virke av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.",
oberarbetat, med en största diameter på =>15 cm, även
barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på
två eller fyra sidor (exkl. sågtimmer; järnvägssliprar eller
liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande
samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller
annat konserveringsmedel)

44032099 Virke av barrträ, obearbetat, även barkat, befriat från
splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor
(exkl. sågtimmer; grovt preparerat trä för käppar,
paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller
liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och
liknande, trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller
annat konserveringsmedel samt virke av gran "Picea abies
Karst." eller ädelgran "Abies alba Mill." och av furu "Pinus
sylvestris L.")

44032400 Virke av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.",
oberarbetat, med en största diameter på < 15 cm, även
barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på
två eller fyra sidor (exkl. grovt preparerat trä för käppar,
paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller
liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande
samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller
annat konserveringsmedel)

44032011 Sågtimmer av gran "Picea abies Karst." eller ädelgran "Abies
alba Mill.", även barkat eller befriat från splintved eller bilat
eller grovt sågat på två eller fyra sidor

44032400 Virke av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.",
oberarbetat, med en största diameter på < 15 cm, även
barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på
två eller fyra sidor (exkl. grovt preparerat trä för käppar,
paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller
liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande
samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller
annat konserveringsmedel)

44032019a Virke, obearbetat, av gran "Picea abies Karst." eller ädelgran
"Abies alba Mill.", även barkat eller befriat från splintved eller
bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. sågtimmer;
grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft
eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till
brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat
eller behandlat med kreosot eller annat
konserveringsmedel), massaved.

44032400 Virke av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.",
oberarbetat, med en största diameter på < 15 cm, även
barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på
två eller fyra sidor (exkl. grovt preparerat trä för käppar,
paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller
liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande
samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller
annat konserveringsmedel)

44032019b Virke, obearbetat, av gran "Picea abies Karst." eller ädelgran
"Abies alba Mill.", även barkat eller befriat från splintved eller
bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. sågtimmer;
grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft
eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till
brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat
eller behandlat med kreosot eller annat
konserveringsmedel), ej massaved sågtimmer eller
fanerstock.

44032400 Virke av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.",
oberarbetat, med en största diameter på < 15 cm, även
barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på
två eller fyra sidor (exkl. grovt preparerat trä för käppar,
paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller
liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande
samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller
annat konserveringsmedel)

44032091 Sågtimmer av barrträ, obearbetat, även barkat, befriat från
splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor
(exkl. virke av gran "Picea abies Karst." eller ädelgran "Abies
alba Mill." och av furu "Pinus sylvestris L.")

44032400 Virke av ädelgran "Abies spp." och gran "Picea spp.",
oberarbetat, med en största diameter på < 15 cm, även
barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på
två eller fyra sidor (exkl. grovt preparerat trä för käppar,
paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller
liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande
samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller
annat konserveringsmedel)

44032099 Virke av barrträ, obearbetat, även barkat, befriat från
splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor
(exkl. sågtimmer; grovt preparerat trä för käppar,
paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller
liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och
liknande, trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller
annat konserveringsmedel samt virke av gran "Picea abies
Karst." eller ädelgran "Abies alba Mill." och av furu "Pinus
sylvestris L.")

44032510 Sågtimmer av barrträ, obearbetat, med en största diameter
på =>15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat
eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. av furu, ädelgran
och gran; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till
brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat
eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)

44032091 Sågtimmer av barrträ, obearbetat, även barkat, befriat från
splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor
(exkl. virke av gran "Picea abies Karst." eller ädelgran "Abies
alba Mill." och av furu "Pinus sylvestris L.")

44032590 Virke av barrträ, obearbetat, med en största diameter på
=>15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat
eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. av furu, ädelgran
och gran; sågtimmer; järnvägssliprar eller liknande; trä,
utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä,
målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat
konserveringsmedel)

44032099 Virke av barrträ, obearbetat, även barkat, befriat från
splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor
(exkl. sågtimmer; grovt preparerat trä för käppar,
paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller
liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och
liknande, trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller
annat konserveringsmedel samt virke av gran "Picea abies
Karst." eller ädelgran "Abies alba Mill." och av furu "Pinus
sylvestris L.")

44032600 Virke av barrträ, obearbetat, med en största diameter
på < 15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat
eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. av furu, ädelgran
och gran; grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft,
verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä,
utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä,
målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat
konserveringsmedel)

44032091 Sågtimmer av barrträ, obearbetat, även barkat, befriat från
splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor
(exkl. virke av gran "Picea abies Karst." eller ädelgran "Abies
alba Mill." och av furu "Pinus sylvestris L.")
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44032600 Virke av barrträ, obearbetat, med en största diameter
på < 15 cm, även barkat eller befriat från splintved eller bilat
eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. av furu, ädelgran
och gran; grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft,
verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä,
utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä,
målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat
konserveringsmedel)

44032099 Virke av barrträ, obearbetat, även barkat, befriat från
splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor
(exkl. sågtimmer; grovt preparerat trä för käppar,
paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller
liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och
liknande, trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller
annat konserveringsmedel samt virke av gran "Picea abies
Karst." eller ädelgran "Abies alba Mill." och av furu "Pinus
sylvestris L.")

44034985 Virke av tropiska träslag, obearbetat, 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; 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)

44034995 Abura, afrikansk mahogny, afrormosia, ako, alan, andiroba,
aningré, avodiré, azobé, balau, balsa, ljus bossé, mörk
bossé, cativo, cedro, dabema, mörkröd meranti, dibétou,
doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba,
imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur,
kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, ljusröd meranti, limba,
louro, maçaranduba, mahogny, makoré, mandioqueira,
mansonia, mengkulang, meranti bakau, 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, sapelli, saqui-saqui, sepetir,
sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, virola, vit
lauan, vit meranti, vit seraya, gul meranti (exkl. grovt
preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller
liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till
brädor, bjälkar, plankor och liknande, trä, målat, betsat eller
behandlat med annat konserveringsmedel)

44034985 Virke av tropiska träslag, obearbetat, 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; 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)

44039995 Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller
grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. målat, betsat eller
behandlat med annat konserveringsmedel, virke av barrträ,
tropiska träslag enligt anmärkning 1 till undernummer i detta
kapitel, ek, bok, poppel, eukalyptus och björk)

44039100 Virke av ek "Quercus spp.", 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; järnvägssliprar eller liknande; trä,
utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä,
målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat
konserveringsmedel)

44039110 Sågtimmer av ek "Quercus spp.", även barkat, befriat från
splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

44039100 Virke av ek "Quercus spp.", 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; järnvägssliprar eller liknande; trä,
utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä,
målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat
konserveringsmedel)

44039190 Virke av ek "Quercus spp.", obearbetat, även barkat, befriat
från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor
(exkl. sågtimmer; grovt preparerat trä för käppar,
paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller
liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande
samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller
annat konserveringsmedel)

44039300 Virke av bok "Fagus spp.", obearbetat, med en största
diameter på =>15 cm, även barkat eller befriat från splintved
eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl.
järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar,
plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat
med kreosot eller annat konserveringsmedel)

44039210 Sågtimmer av bok "Fagus spp.", även barkat, befriat från
splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

44039300 Virke av bok "Fagus spp.", obearbetat, med en största
diameter på =>15 cm, även barkat eller befriat från splintved
eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl.
järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar,
plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat
med kreosot eller annat konserveringsmedel)

44039290a Virke av bok "Fagus spp.", obearbetat, även barkat, befriat
från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor
(exkl. sågtimmer; grovt preparerat trä för käppar,
paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller
liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande
samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller
annat konserveringsmedel), massaved.

44039300 Virke av bok "Fagus spp.", obearbetat, med en största
diameter på =>15 cm, även barkat eller befriat från splintved
eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl.
järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar,
plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat
med kreosot eller annat konserveringsmedel)

44039290b Virke av bok "Fagus spp.", obearbetat, även barkat, befriat
från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor
(exkl. sågtimmer; grovt preparerat trä för käppar,
paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller
liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande
samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller
annat konserveringsmedel), ej massaved, sågtimmer eller
fanerstock.

44039400 Virke av bok "Fagus spp.", obearbetat, med en största
diameter < 15 cm, 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; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till
brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat
eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)

44039210 Sågtimmer av bok "Fagus spp.", även barkat, befriat från
splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor
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44039400 Virke av bok "Fagus spp.", obearbetat, med en största
diameter < 15 cm, 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; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till
brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat
eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)

44039290a Virke av bok "Fagus spp.", obearbetat, även barkat, befriat
från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor
(exkl. sågtimmer; grovt preparerat trä för käppar,
paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller
liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande
samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller
annat konserveringsmedel), massaved.

44039400 Virke av bok "Fagus spp.", obearbetat, med en största
diameter < 15 cm, 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; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till
brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat
eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)

44039290b Virke av bok "Fagus spp.", obearbetat, även barkat, befriat
från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor
(exkl. sågtimmer; grovt preparerat trä för käppar,
paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller
liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande
samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller
annat konserveringsmedel), ej massaved, sågtimmer eller
fanerstock.

44039510 Sågtimmer av björk "Betula spp.", med en största diameter
på =>15 cm, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat
på två eller fyra sidor

44039951 Sågtimmer av björk, även barkat, befriat från splintved eller
bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

44039590 Virke av björk "Betula spp.", obearbetat, med en största
diameter på =>15 cm, befriat från splintved eller bilat eller
grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. sågtimmer;
järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar,
plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat
med kreosot eller annat konserveringsmedel)

44039959a Virke av björk, obearbetat, även barkat, befriat från splintved
eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl.
sågtimmer; grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft,
verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä,
utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä,
målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat
konserveringsmedel), massaved.

44039590 Virke av björk "Betula spp.", obearbetat, med en största
diameter på =>15 cm, befriat från splintved eller bilat eller
grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. sågtimmer;
järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar,
plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat
med kreosot eller annat konserveringsmedel)

44039959b Virke av björk, obearbetat, även barkat, befriat från splintved
eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl.
sågtimmer; grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft,
verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä,
utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä,
målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat
konserveringsmedel), ej massaved, sågtimmer eller
fanerstock.

44039600 Virke av björk "Betula spp.", obearbetat, med en största
diameter på < 15 cm, befriat från splintved eller bilat eller
grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. grovt preparerat trä
för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande;
järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar,
plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat
med kreosot eller annat konserveringsmedel)

44039951 Sågtimmer av björk, även barkat, befriat från splintved eller
bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

44039600 Virke av björk "Betula spp.", obearbetat, med en största
diameter på < 15 cm, befriat från splintved eller bilat eller
grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. grovt preparerat trä
för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande;
järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar,
plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat
med kreosot eller annat konserveringsmedel)

44039959a Virke av björk, obearbetat, även barkat, befriat från splintved
eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl.
sågtimmer; grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft,
verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä,
utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä,
målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat
konserveringsmedel), massaved.

44039600 Virke av björk "Betula spp.", obearbetat, med en största
diameter på < 15 cm, befriat från splintved eller bilat eller
grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. grovt preparerat trä
för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande;
järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar,
plankor och liknande samt trä, målat, betsat eller behandlat
med kreosot eller annat konserveringsmedel)

44039959b Virke av björk, obearbetat, även barkat, befriat från splintved
eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl.
sågtimmer; grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft,
verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä,
utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä,
målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat
konserveringsmedel), ej massaved, sågtimmer eller
fanerstock.

44039700 Virke av poppel och asp "Populus spp.", obearbetat eller
barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två
eller fyra sidor (exkl. grovt preparerat trä för käppar,
paraplyskaft, verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller
liknande; trä, utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande
samt trä, målat, betsat eller behandlat med kreosot eller
annat konserveringsmedel)

44039910 Virke av poppel, obearbetat eller barkat, befriat från splintved
eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. grovt
preparerat trä för käppar, paraplyskaft, verktygsskaft eller
liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä, utskuret till
brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä, målat, betsat
eller behandlat med kreosot eller annat konserveringsmedel)

44039800 Virke av eukalyptus "Eucalyptus spp.", obearbetat, barkat,
befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller
fyra sidor (exkl. grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft,
verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä,
utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä,
målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat
konserveringsmedel)

44039930 Virke av eucalyptus, obearbetat eller barkat, befriat från
splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor
(exkl. grovt preparerat trä för käppar, paraplyskaft,
verktygsskaft eller liknande; järnvägssliprar eller liknande; trä,
utskuret till brädor, bjälkar, plankor och liknande samt trä,
målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat
konserveringsmedel)

44039900 Virke, obearbetat, befriat från splintved eller bilat eller grovt
sågat på två eller fyra sidor (exkl. virke av barrträ, tropiska
träslag, ek, bok, björk, poppel, asp och eukalyptus; 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)

44039995 Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller
grovt sågat på två eller fyra sidor (exkl. målat, betsat eller
behandlat med annat konserveringsmedel, virke av barrträ,
tropiska träslag enligt anmärkning 1 till undernummer i detta
kapitel, ek, bok, poppel, eukalyptus och björk)
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44061100 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, oimpregnerade, av
barrträ

44061000 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, oimpregnerade

44061200 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, oimpregnerade, av
lövträ

44061000 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, oimpregnerade

44069100 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, impregnerade, av
barrträ

44069000 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, impregnerade

44069200 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, impregnerade, av
lövträ

44069000 Järnvägs- och spårvägssliprar av trä, impregnerade

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

44071015 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen eller
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
slipat samt längdskarvat, även hyvlat

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)

44071015 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen eller
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
slipat samt längdskarvat, även hyvlat

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)

44071033 Virke av furu "Pinus sylvestris L.", sågat eller kluvet i
längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en
tjocklek av > 6 mm, hyvlat (exkl. längdskarvat)

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)

44071038 Virke av barrträd, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret
eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, hyvlat
(exkl. längdskarvat, gran av "Picea abies Karst." eller
ädelgran av "Abies alba Mill." och furu av "Pinus sylvestris
L.")

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)

44071015 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen eller
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
slipat samt längdskarvat, även hyvlat

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)

44071093 Virke av furu "Pinus sylvestris L.", sågat eller kluvet i
längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en
tjocklek av > 6 mm (exkl. hyvlat, slipat eller längdskarvat
samt virke för framställning av blyertspennor och andra typer
av pennor som är infattade i trä; virke med en längd av <=
125 mm och en tjocklek av < 12,5 mm)

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)

44071098 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen eller
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm
(exkl. hyvlat eller slipat samt virke av gran "Picea abies
Karst." eller ädelgran "Abies alba Mill." och furu "Pinus
sylvestris L.")

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

44071015 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen eller
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
slipat samt längdskarvat, även hyvlat

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)

44071015 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen eller
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
slipat samt längdskarvat, även hyvlat

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)

44071031 Virke av gran "Picea abies Karst." eller ädelgran "Abies alba
Mill.", sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller
svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, hyvlat

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)

44071038 Virke av barrträd, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret
eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, hyvlat
(exkl. längdskarvat, gran av "Picea abies Karst." eller
ädelgran av "Abies alba Mill." och furu av "Pinus sylvestris
L.")

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)

44071015 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen eller
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
slipat samt längdskarvat, även hyvlat

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)

44071091 Virke av gran "Picea abies Karst." eller ädelgran "Abies alba
Mill.", sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller
svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. hyvlat,
slipat eller längdskarvat samt virke för framställning av
blyertspennor med en längd av <= 125 cm och en tjocklek
av < 12,5 mm)

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)

44071098 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen eller
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm
(exkl. hyvlat eller slipat samt virke av gran "Picea abies
Karst." eller ädelgran "Abies alba Mill." och furu "Pinus
sylvestris L.")
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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.")

44071015 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen eller
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
slipat samt längdskarvat, även hyvlat

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)

44071015 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen eller
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
slipat samt längdskarvat, även hyvlat

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)

44071038 Virke av barrträd, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret
eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, hyvlat
(exkl. längdskarvat, gran av "Picea abies Karst." eller
ädelgran av "Abies alba Mill." och furu av "Pinus sylvestris
L.")

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)

44071015 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen eller
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
slipat samt längdskarvat, även 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)

44071098 Virke av barrträ, sågat eller kluvet i längdriktningen eller
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm
(exkl. hyvlat eller slipat samt virke av gran "Picea abies
Karst." eller ädelgran "Abies alba Mill." och furu "Pinus
sylvestris L.")

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)

44072925 Virke av keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau,
jelutong, kempas, okoumé, obeche "abachi", sipo, afrikansk
mahogny, makoré, tiama, mansonia, ilomba, dibétou
"afrikansk valnöt", limba och azobé, 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)

44072983 Virke av abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré,
balau, ljus bossé, mörk bossé, cativo, cedro, dabema,
doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ipé,
jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba,
mahogny (exkl. "Swietenia spp."), mandioqueira,
mengkulang, merawan, mersawa, moabi, niangon, nyatoh,
onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre
de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah,
quaruba, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari
och 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, teak, tiama, tola (exkl. längdskarvat och hyvlat)

44072945 Virke av keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau,
jelutong, kempas, okoumé, obeche "abachi", sipo, afrikansk
mahogny, makoré, tiama, mansonia, ilomba, dibétou
"afrikansk valnöt", limba och azobé, palissandre de Para,
palissandre de Rio, palissandre de Rose,sågat eller kluvet i
längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även
slipat, med en tjocklek av > 6 mm (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, teak, tiama, tola (exkl. längdskarvat och hyvlat)

44072985 Virke av abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré,
balau, ljus bossé, mörk bossé, cativo, cedro, dabema,
doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ipé,
jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba,
mahogny (exkl. "Swietenia spp."), mandioqueira,
mengkulang, merawan, mersawa, moabi, niangon, nyatoh,
onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre
de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah,
quaruba, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari
och tola, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller
svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, slipat (exkl.
längdskarvat)
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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)

44072960 Virke av azobé, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong,
merbau, jelutong, kempas, okoumé, obeche "abachi", sipo,
afrikansk mahogny, makoré, tiama, mansonia, ilomba,
dibétou "afrikansk valnöt", limba, palissandre de Para,
palissandre de Rio, palissandre de Rose, sågat eller kluvet i
längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en
tjocklek av > 6 mm (exkl. slipat, hyvlat eller längdskarvat)

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)

44072995 Virke av abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré,
balau, ljus bossé, mörk bossé, cativo, cedro, dabema,
doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ipé,
jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba,
mahogny (exkl. "Swietenia spp."), mandioqueira,
mengkulang, merawan, mersawa, moabi, niangon, nyatoh,
onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre
de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah,
quaruba, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari
och tola, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller
svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl.
längdskarvat, hyvlat eller slipat)

44072996 Virke av tropiska träslag, sågat eller kluvet i längdriktningen,
skuret eller svarvat till skivor, hyvlat; längdskarvat, även
hyvlat eller slipat, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. abura,
acajou d'Afrique, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré,
avodiré, azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé,
cativo, cedro, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo,
fromager, fuma, geronggang, gul meranti, ilomba, , imbuia,
ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur,
kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, ljusröd meranti,
louro, maçaranduba, makoré, mandioqueira, mansonia,
mengkulang, meranti bakau, merawan, merbau, merpauh,
mersawa,  moabi, mörkröd meranti, 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, sapelli, saqui-saqui,
sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, virola,
vit lauan, vit meranti, vit seraya)

44079927 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller
svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, även
längdskarvat, även hyvlat eller slipat (exkl. av tropiska träslag
enligt anmärkning 2 till undernummer i detta kapitel och av
barrträ, ek av arter av släktet "Quercus spp.", bok "Fagus
spp.",  lönn  "Acer spp.", körsbärsträ "Prunus spp." samt
virke av ask "Fraxinus spp.")

44072997 Virke av tropiska träslag, sågat eller kluvet i längdriktningen,
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm,
slipat (exkl. hyvlat, längdskarvat, av abura, acajou d'Afrique,
afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé,
balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro,
dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma,
geronggang, gul meranti, ilomba, , imbuia, ipé, iroko, jaboty,
jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo,
kotibé, koto, limba, ljusröd meranti, louro, maçaranduba,
Mahogny ”Swietenia spp.”, makoré, mandioqueira,
mansonia, mengkulang, meranti bakau, merawan, merbau,
merpauh, mersawa,  moabi, mörkröd meranti, 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, sapelli,
saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak,
tiama, tola, virola, vit lauan, vit meranti, vit seraya)

44079940x Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller
svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, slipat (exkl.
längdskarvat samt exkl. av tropiska träslag, av barrträ, av ek
"Quercus spp.", av bok "Fagus spp.", av lönn  "Acer spp.", av
körsbärsträ "Prunus spp." samt virke av ask "Fraxinus spp.")

44072998 Virke av tropiska träslag, sågat eller kluvet i längdriktningen,
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm
(exkl. längdskarvat, hyvlat och slipat, av abura, acajou
d'Afrique, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré,
azobé, balau, balsa, bossé clair, bossé foncé, cativo, cedro,
dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma,
geronggang, gul meranti, ilomba, , imbuia, ipé, iroko, jaboty,
jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo,
kotibé, koto, limba, ljusröd meranti, louro, maçaranduba,
Mahogny ”Swietenia spp.”, makoré, mandioqueira,
mansonia, mengkulang, meranti bakau, merawan, merbau,
merpauh, mersawa,  moabi, mörkröd meranti, 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, sapelli,
saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, teak,
tiama, tola, virola, vit lauan, vit meranti, vit seraya)

44079996 Tropiska träslag, sågat eller kluvet i längdriktningen eller
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm
(exkl. av tropiska träslag enligt anmärkning 2 till
undernummer i kap. 44 samt längdskarvat, hyvlat eller slipat)
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44079610 Virke av björk "Betula spp.", sågat eller kluvet i
längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en
tjocklek av > 6 mm, hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller
slipat

44079927 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller
svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, även
längdskarvat, även hyvlat eller slipat (exkl. av tropiska träslag
enligt anmärkning 2 till undernummer i detta kapitel och av
barrträ, ek av arter av släktet "Quercus spp.", bok "Fagus
spp.",  lönn  "Acer spp.", körsbärsträ "Prunus spp." samt
virke av ask "Fraxinus spp.")

44079691 Virke av björk "Betula spp.", sågat eller kluvet i
längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en
tjocklek av > 6 mm, slipat (exkl. längdskarvat)

44079940x Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller
svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, slipat (exkl.
längdskarvat samt exkl. av tropiska träslag, av barrträ, av ek
"Quercus spp.", av bok "Fagus spp.", av lönn  "Acer spp.", av
körsbärsträ "Prunus spp." samt virke av ask "Fraxinus spp.")

44079699 Virke av björk "Betula spp.", sågat eller kluvet i
längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en
tjocklek av > 6 mmt (exkl. längdskarvat, hyvlat och slipat)

44079998a Virke av björk sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret
eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl.
hyvlat, slipat eller längdskarvat)

44079710 Virke av poppel och asp "Populus spp.", sågat eller kluvet i
längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en
tjocklek av > 6 mm, hyvlat; längdskarvat, även hyvlat eller
slipat

44079927 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller
svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, även
längdskarvat, även hyvlat eller slipat (exkl. av tropiska träslag
enligt anmärkning 2 till undernummer i detta kapitel och av
barrträ, ek av arter av släktet "Quercus spp.", bok "Fagus
spp.",  lönn  "Acer spp.", körsbärsträ "Prunus spp." samt
virke av ask "Fraxinus spp.")

44079791 Virke av poppel och asp "Populus spp.", sågat eller kluvet i
längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en
tjocklek av > 6 mm, slipat (exkl. längdskarvat)

44079940x Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller
svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, slipat (exkl.
längdskarvat samt exkl. av tropiska träslag, av barrträ, av ek
"Quercus spp.", av bok "Fagus spp.", av lönn  "Acer spp.", av
körsbärsträ "Prunus spp." samt virke av ask "Fraxinus spp.")

44079799 Virke av poppel och asp "Populus spp.", sågat eller kluvet i
längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, med en
tjocklek av > 6 mm (exkl. hyvlat, slipat eller längdskarvat)

44079991 Virke av poppel, sågat eller kluvet i längdriktningen eller
skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm
(exkl. hyvlat, slipat eller längdskarvat)

44079927 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat
till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, hyvlat; längdskarvat,
även hyvlat eller slipat (exkl. virke av tropiska träslag, barrträ,
ek "Quercus spp.", bok "Fagus spp.", lönn "Acer spp.",
körsbärsträ "Prunus spp." samt av ask "Fraxinus spp.", björk
"Betula spp.", poppel och asp "Populus spp.")

44079927 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller
svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm, även
längdskarvat, även hyvlat eller slipat (exkl. av tropiska träslag
enligt anmärkning 2 till undernummer i detta kapitel och av
barrträ, ek av arter av släktet "Quercus spp.", bok "Fagus
spp.",  lönn  "Acer spp.", körsbärsträ "Prunus spp." samt
virke av ask "Fraxinus spp.")

44079990 Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat
till skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. hyvlat, slipat eller
längdskarvat; virke av tropiska träslag, barrträ, ek "Quercus
spp.", bok "Fagus spp.", lönn "Acer spp.", körsbärsträ
"Prunus spp." samt av ask "Fraxinus spp.", björk "Betula
spp.", poppel och asp "Populus spp.")

44079998b Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller
svarvat till skivor, med en tjocklek av > 6 mm (exkl. hyvlat,
slipat eller längdskarvat samt av tropiska träslag, av barrträ,
av ek "Quercus spp.", av bok "Fagus spp.",  av lönn  "Acer
spp.", av körsbärsträ "Prunus spp.", av ask "Fraxinus spp."
samt virke av björk och poppel)

44083985 Skivor för fanering, inkl. sådana som erhållits genom
skärning av laminerat virke, skivor för plywood eller för
liknande laminerat virke och annat virke, sågat i
längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även
kantskarvat, med en tjocklek av <= 1 mm, av tropiska träslag
(exkl. längdskarvat, hyvlat eller slipat,  av afrikansk mahogny,
limba, mahogny "Swietenia spp.", obeche "abachi", okoumé,
palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de
Rose, sapelli, sipo, virola och vit lauan)

44083985 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom
skärning av laminerat virke, skivor för plywood eller för
liknande laminerat virke och annat virke, sågat i
längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även
kantskarvat, med en tjocklek av <= 1 mm, av abura,
afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé,
balau, balsa, ljus bossé, mörk bossé, cativo, cedro, dabema,
dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma,
geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong,
jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé,
koto, louro, maçaranduba, mandioqueira, mahogny (exkl.
"Swietenia spp."), makoré, mansonia, mengkulang,
merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon,
nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao,
palissandre de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai,
punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira,
suren, tauari, teak, tiama, tola, vit meranti, vit seraya och gul
meranti (exkl. hyvlat, slipat eller längdskarvat)

44083985 Skivor för fanering, inkl. sådana som erhållits genom
skärning av laminerat virke, skivor för plywood eller för
liknande laminerat virke och annat virke, sågat i
längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även
kantskarvat, med en tjocklek av <= 1 mm, av tropiska träslag
(exkl. längdskarvat, hyvlat eller slipat,  av afrikansk mahogny,
limba, mahogny "Swietenia spp.", obeche "abachi", okoumé,
palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de
Rose, sapelli, sipo, virola och vit lauan)

44089085 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom
skärning av laminerat virke, skivor för plywood eller för
liknande laminerat virke och annat virke, sågat i
längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en
tjocklek av <= 1 mm, även kantkarvat (exkl. hyvlat, slipat eller
längdskarvat samt skivor av tropiska träslag enligt
anmärkning 2 till undernummer i detta kap. och av barrträ)
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44083995 Skivor för fanering, inkl. sådana som erhållits genom
skärning av laminerat virke, skivor för plywood eller för
liknande laminerat virke och annat virke, sågat i
längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även
kantskarvat, med en tjocklek av > 1 mm, av tropiska träslag
(exkl. längdskarvat, hyvlat eller slipat,  av afrikansk mahogny,
limba, mahogny "Swietenia spp.", obeche "abachi", okoumé,
palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de
Rose, sapelli, sipo, virola och vit lauan)

44083995 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom
skärning av laminerat virke, skivor för plywood eller för
liknande laminerat virke och annat virke, sågat i
längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även
kantskarvat, med en tjocklek av > 1 mm, men <= 6 mm, av
abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré,
azobé, balau, balsa, ljus bossé, mörk bossé, cativo, cedro,
dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma,
geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong,
jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotibé,
koto, louro, maçaranduba, mandioqueira, mahogny (exkl.
"Swietenia spp."), makoré, mansonia, mengkulang,
merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon,
nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao,
palissandre de Guatemala, pau Amarelo, pau marfim, pulai,
punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira,
suren, tauari, teak, tiama, tola, vit meranti, vit seraya och gul
meranti (exkl. hyvlat, slipat eller längdskarvat)

44083995 Skivor för fanering, inkl. sådana som erhållits genom
skärning av laminerat virke, skivor för plywood eller för
liknande laminerat virke och annat virke, sågat i
längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även
kantskarvat, med en tjocklek av > 1 mm, av tropiska träslag
(exkl. längdskarvat, hyvlat eller slipat,  av afrikansk mahogny,
limba, mahogny "Swietenia spp.", obeche "abachi", okoumé,
palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de
Rose, sapelli, sipo, virola och vit lauan)

44089095 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom
skärning av laminerat virke, skivor för plywood eller för
liknande laminerat virke och annat virke, sågat i
längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en
tjocklek av > 1 mm, även kantkarvat (exkl. hyvlat, slipat eller
längdskarvat samt skivor av tropiska träslag enligt
anmärkning 2 till undernummer i detta kap. och av barrträ)

44089015 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom
skärning av laminerat virke, skivor för plywood eller för
liknande laminerat virke och annat virke, sågat i
längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en
tjocklek av <= 6 mm, hyvlat, slipat eller längdskarvat (exkl. av
tropiska träslag och av barrträ)

44089015 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom
skärning av laminerat virke, skivor för plywood eller för
liknande laminerat virke och annat virke, sågat i
längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en
tjocklek av <= 6 mm, hyvlat, slipat eller längdskarvat (exkl. av
tropiska träslag enligt anmärkning 2 till undernummer i detta
kap. och av barrträ)

44089085 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom
skärning av laminerat virke, skivor för plywood eller för
liknande laminerat virke och annat virke, sågat i
längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en
tjocklek av <= 1 mm, även kantkarvat (exkl. hyvlat, slipat eller
längdskarvat samt skivor av tropiska träslag och av barrträ)

44089085 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom
skärning av laminerat virke, skivor för plywood eller för
liknande laminerat virke och annat virke, sågat i
längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en
tjocklek av <= 1 mm, även kantkarvat (exkl. hyvlat, slipat eller
längdskarvat samt skivor av tropiska träslag enligt
anmärkning 2 till undernummer i detta kap. och av barrträ)

44089095 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom
skärning av laminerat virke, skivor för plywood eller för
liknande laminerat virke och annat virke, sågat i
längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en
tjocklek av > 1 mm, även kantkarvat (exkl. hyvlat, slipat eller
längdskarvat samt skivor av tropiska träslag och av barrträ)

44089095 Skivor för fanering, inbegripet sådana som erhållits genom
skärning av laminerat virke, skivor för plywood eller för
liknande laminerat virke och annat virke, sågat i
längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en
tjocklek av > 1 mm, även kantkarvat (exkl. hyvlat, slipat eller
längdskarvat samt skivor av tropiska träslag enligt
anmärkning 2 till undernummer i detta kap. och av barrträ)

44092200 Virke av tropiska träslag, inkl. parkettstav, icke-sammansatt,
likformigt bearbetat utefter hela längden "spontat, falsat,
fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form
e.d.", på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller
längdskarvat

44092910 Lister för ramar till målningar, fotografier, speglar o.d., av
lövträ (exkl. bambu)

44092200 Virke av tropiska träslag, inkl. parkettstav, icke-sammansatt,
likformigt bearbetat utefter hela längden "spontat, falsat,
fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form
e.d.", på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller
längdskarvat

44092991 Parkettstav, icke-sammansatt, likformigt bearbetat utefter
hela längden "spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav,
profilerat, bearbetat till rund form e.d.", på kanter, ändar eller
sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, av lövträ (exkl.
bambu)

44092200 Virke av tropiska träslag, inkl. parkettstav, icke-sammansatt,
likformigt bearbetat utefter hela längden "spontat, falsat,
fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form
e.d.", på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller
längdskarvat

44092999 Virke, av lövträ, likformigt bearbetat utefter hela längden
"spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat,
bearbetat till rund form e.d.", på kanter, ändar eller sidor,
även hyvlat, slipat eller längdskarvat (exkl. bambu, lister för
ramar till målningar, fotografier, speglar o.d. samt
parkettstav)

44092910 Lister för ramar till målningar, fotografier, speglar o.d., av trä
(exkl. av barrträ, tropiska träslag och bambu)

44092910 Lister för ramar till målningar, fotografier, speglar o.d., av
lövträ (exkl. bambu)

44092991 Parkettstav, icke sammansatt, likformigt bearbetat utefter
hela längden "spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav,
profilerat, bearbetat till rund form e.d.", på kanter, ändar eller
sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, av trä (exkl. av
barrträ, tropiska träslag och bambu)

44092991 Parkettstav, icke-sammansatt, likformigt bearbetat utefter
hela längden "spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav,
profilerat, bearbetat till rund form e.d.", på kanter, ändar eller
sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, av lövträ (exkl.
bambu)

44092999 Virke, likformigt bearbetat utefter hela längden "spontat,
falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till
rund form e.d.", på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat,
slipat eller längdskarvat  (exkl. av barrträ, tropiska träslag
och bambu; lister för ramar till målningar, fotografier, speglar
o.d. samt parkettstav)

44092999 Virke, av lövträ, likformigt bearbetat utefter hela längden
"spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat,
bearbetat till rund form e.d.", på kanter, ändar eller sidor,
även hyvlat, slipat eller längdskarvat (exkl. bambu, lister för
ramar till målningar, fotografier, speglar o.d. samt
parkettstav)
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44123190 Kryssfanér "plywood" bestående uteslutande av träfanerskikt
som vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm, med minst ett
yttre skikt av tropiska träslag (exkl. med ett yttre skikt av
afrikansk mahogny, bambu, limba, ljusröd meranti, mahogny
”Swietenia spp.”, mörkröd meranti, obeche ”abachi”,
okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio,
palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola eller vit lauan,
skivor av trä med hög densitet, cellplattor, sammansatta
parkettstavar, trä med inläggningar, samt skivor som
karakteriseras som delar till möbler)

44123190 Kryssfanér "plywood" bestående enbart av träfanerskikt av
annat trä än bambu, som vart och ett har en tjocklek av <= 6
mm, med minst ett yttre skikt av tropiska träslag enligt
anmärkning 1 i detta kapitel (exkl. av afrikansk mahogny,
ljusröd meranti, mörkröd meranti, limba, vit lauan, sipo,
limba, obeche "abachi", okoumé, sapelli, virola, äkta
mahogny av arter av släktet "Swietenia", palissandre de Rio,
palissandre de Para och palissandre de Rose samt skivor
av trä med hög densitet, cellplattor, sammansatta golvskivor,
trä med inläggningar, samt skivor som karakteriseras som
delar till möbler)

44123190 Kryssfanér "plywood" bestående uteslutande av träfanerskikt
som vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm, med minst ett
yttre skikt av tropiska träslag (exkl. med ett yttre skikt av
afrikansk mahogny, bambu, limba, ljusröd meranti, mahogny
”Swietenia spp.”, mörkröd meranti, obeche ”abachi”,
okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio,
palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola eller vit lauan,
skivor av trä med hög densitet, cellplattor, sammansatta
parkettstavar, trä med inläggningar, samt skivor som
karakteriseras som delar till möbler)

44123290 Kryssfanér "plywood" bestående enbart av träfanerskikt som
vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm, med minst ett yttre
skikt av av lövträ (exkl. al, alm, ask, avenbok, björk, bok, ek,
hickory, hästkastanj, kastanj, körsbär, lind, lönn, platan,
poppel, robinia, tulpanträd eller valnöt samt kryssfanér
"plywood" av tropiska träslag enligt anmärkning nr 1 till
undernummer i detta kapitel, av bambu, samt skivor av trä
med hög densitet, cellplattor, sammansatta golvskivor, trä
med inläggningar och skivor som karakteriseras som delar
till möbler)

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)

44123210 Kryssfanér "plywood" bestående enbart av träfanerskikt som
vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm, med minst ett yttre
skikt av av al, alm, ask, avenbok, björk, bok, ek, hickory,
hästkastanj, kastanj, körsbär, lind, lönn, platan, poppel,
robinia, tulpanträd eller valnöt (exkl. kryssfanér "plywood" av
tropiska träslag enligt anmärkning nr 1 till undernummer i
detta kapitel, av bambu, samt skivor av trä med hög densitet,
cellplattor, sammansatta golvskivor, trä med inläggningar
och skivor som karakteriseras som delar till möbler)

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)

44123290 Kryssfanér "plywood" bestående enbart av träfanerskikt som
vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm, med minst ett yttre
skikt av av lövträ (exkl. al, alm, ask, avenbok, björk, bok, ek,
hickory, hästkastanj, kastanj, körsbär, lind, lönn, platan,
poppel, robinia, tulpanträd eller valnöt samt kryssfanér
"plywood" av tropiska träslag enligt anmärkning nr 1 till
undernummer i detta kapitel, av bambu, samt skivor av trä
med hög densitet, cellplattor, sammansatta golvskivor, trä
med inläggningar och skivor som karakteriseras som delar
till möbler)

44123400 Kryssfanér "plywood" bestående uteslutande av träfanerskikt
som vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm, med minst ett
yttre skikt av lövträ (exkl. 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.” samt
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)

44123290 Kryssfanér "plywood" bestående enbart av träfanerskikt som
vart och ett har en tjocklek av <= 6 mm, med minst ett yttre
skikt av av lövträ (exkl. al, alm, ask, avenbok, björk, bok, ek,
hickory, hästkastanj, kastanj, körsbär, lind, lönn, platan,
poppel, robinia, tulpanträd eller valnöt samt kryssfanér
"plywood" av tropiska träslag enligt anmärkning nr 1 till
undernummer i detta kapitel, av bambu, samt skivor av trä
med hög densitet, cellplattor, sammansatta golvskivor, trä
med inläggningar och skivor som karakteriseras som delar
till möbler)

44187310 Sammansatta golvskivor, för mosaikgolv, av bambu eller
med åtminstone det översta skiktet "slitskiktet" av bambu

44187100 Sammansatta golvskivor, av trä, för mosaikgolv

44187390 Sammansatta golvskivor, av bambu eller med åtminstone
det översta skiktet "slitskiktet" av bambu (exkl. för
mosaikgolv)

44187200 Sammansatta golvskivor, av trä, flerskiktade (exkl. för
mosaikgolv)

44187390 Sammansatta golvskivor, av bambu eller med åtminstone
det översta skiktet "slitskiktet" av bambu (exkl. för
mosaikgolv)

44187900 Sammansatta golvskivor, av trä (exkl. för mosaikgolv och
flerskiktade)

44187400 Sammansatta golvskivor, för mosaikgolv, av trä (exkl. av
bambu)

44187100 Sammansatta golvskivor, av trä, för mosaikgolv

44187500 Sammansatta golvskivor, flerskiktade, av trä (exkl. för
mosaikgolv, av bambu)

44187200 Sammansatta golvskivor, av trä, flerskiktade (exkl. för
mosaikgolv)

44187900 Sammansatta golvskivor, av trä (exkl. av bambu, för
mosaikgolv och flerskiktade)

44187900 Sammansatta golvskivor, av trä (exkl. för mosaikgolv och
flerskiktade)
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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)

44189010 Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av limträ (exkl.
fönster, även franska, fönsterkarmar, dörrar, dörrkarmar,
dörrtrösklar, sammansatt parkettstav, formar, formluckor
o.d., för betonggjutning samt vissa takspån "shingles" och
"shakes")

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)

44189080 Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä, inkl.
cellplattor (exkl. av limträ, fönster, franska fönster,
fönsterkarmar, dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, formar,
formluckor o.d., för betonggjutning, vissa takspån "shingles"
och "shakes", stolpar och bjälkar, sammansatta golvskivor
samt prefabrikerade byggnader)

44189910 Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av limträ (exkl.
stolpar och bjälkar)

44189010 Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av limträ (exkl.
fönster, även franska, fönsterkarmar, dörrar, dörrkarmar,
dörrtrösklar, sammansatt parkettstav, formar, formluckor
o.d., för betonggjutning samt vissa takspån "shingles" och
"shakes")

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)

44189080 Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä, inkl.
cellplattor (exkl. av limträ, fönster, franska fönster,
fönsterkarmar, dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, formar,
formluckor o.d., för betonggjutning, vissa takspån "shingles"
och "shakes", stolpar och bjälkar, sammansatta golvskivor
samt prefabrikerade byggnader)

44191100 Brödbrädor, skärbrädor och liknande brädor, av bambu 44190090x Bords- och köksartiklar, av trä (exkl. av tropiska träslag;
möbler och prydnader, tunnbindararbeten, delar av trä, till
bords- och köksutrustning, borstar, penslar och handsilar)

44191200 Ätpinnar, av bambu 44190090x Bords- och köksartiklar, av trä (exkl. av tropiska träslag;
möbler och prydnader, tunnbindararbeten, delar av trä, till
bords- och köksutrustning, borstar, penslar och handsilar)

44191900 Bords- och köksartiklar, av bambu (exkl. brödbrädor,
skärbrädor och liknande brädor samt ätpinnar)

44190090x Bords- och köksartiklar, av trä (exkl. av tropiska träslag;
möbler och prydnader, tunnbindararbeten, delar av trä, till
bords- och köksutrustning, borstar, penslar och handsilar)

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

44190010x Bords- och köksartiklar, av tropiska träslag

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)

44190090x Bords- och köksartiklar, av trä (exkl. av tropiska träslag;
möbler och prydnader, tunnbindararbeten, delar av trä, till
bords- och köksutrustning, borstar, penslar och handsilar)

44219100 Varor av bambu, i.a.n. 44219095 Likkistor av trä

44219100 Varor av bambu, i.a.n. 44219097 Varor av trä, i.a.n.

44219910 Varor av träfiberplattor, i.a.n. 44219091 Varor av träfiberplattor, i.a.n.

44219991 Likkistor av trä (exkl. av träfiberplattor) 44219095 Likkistor av trä

44219991 Likkistor av trä (exkl. av träfiberplattor) 44219097 Varor av trä, i.a.n.

44219999 Varor av trä, i.a.n. 44219097 Varor av trä, i.a.n.

48010000 Tidningspapper i rullar eller ark enligt anmärkningar nr 4 i
kapitel 48, obelagt och obestruket, i rullar med en bredd
av > 28 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka,
i ovikt skick, den ena sidan är > 28 cm och den andra
sidan > 15 cm

48010000 Tidningspapper i rullar eller ark enligt anmärkningar nr 4 i
detta kapitel, obelagda och obestrukna, i rullar med en bredd
av > 36 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka,
i ovikt skick, den ena sidan är > 36 cm och den andra
sidan > 15 cm

48010000 Tidningspapper i rullar eller ark enligt anmärkningar nr 4 i
kapitel 48, obelagt och obestruket, i rullar med en bredd
av > 28 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka,
i ovikt skick, den ena sidan är > 28 cm och den andra
sidan > 15 cm

48026115 Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag
som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt
ändamål, samt icke-perforerade papper och papp till hålkort
och hålremsor, i rullar oavsett storlek, vägande < 72 g/m²,
med en halt av mekanisk massa av > 50 viktprocent av det
totala fiberinnehållet, i.a.n.

48010000 Tidningspapper i rullar eller ark enligt anmärkningar nr 4 i
kapitel 48, obelagt och obestruket, i rullar med en bredd
av > 28 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka,
i ovikt skick, den ena sidan är > 28 cm och den andra
sidan > 15 cm

48026180 Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag
som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt
ändamål, samt icke-perforerade papper och papp till hålkort
och hålremsor, i rullar oavsett storlek, vars innehåll av fibrer
som erhållits genom en mekanisk eller kemimekanisk
process utgör > 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet,
i.a.n. (exkl. varor vägande < 72 g/m², med en halt av
mekanisk massa av > 50 viktprocent av det totala
fiberinnehållet)
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48010000 Tidningspapper i rullar eller ark enligt anmärkningar nr 4 i
kapitel 48, obelagt och obestruket, i rullar med en bredd
av > 28 cm eller i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka,
i ovikt skick, den ena sidan är > 28 cm och den andra
sidan > 15 cm

48026200 Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag
som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt
ändamål, samt icke-perforerade papper och papp till hålkort
och hålremsor, i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka "i
ovikt skick" den ena sidan är <= 435 mm och den andra
sidan är <= 297 mm, vars innehåll av fibrer som erhållits
genom en mekanisk eller kemimekanisk process utgör > 10
viktprocent av det totala fiberinnehållet, i.a.n.

48026115 Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag
som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt
ändamål, samt icke-perforerade papper och papp till hålkort
och hålremsor, i rullar oavsett storlek, vägande < 72 g/m²,
med en halt av mekanisk massa av > 50 viktprocent av det
totala fiberinnehållet, i.a.n.

48026115 Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag
som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt
ändamål, samt icke-perforerade papper och papp till hålkort
och hålremsor, i rullar oavsett storlek, vägande < 72 g/m²,
med en halt av mekanisk massa av > 50 viktprocent av det
totala fiberinnehållet, i.a.n.

48026180 Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag
som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt
ändamål, samt icke-perforerade papper och papp till hålkort
och hålremsor, i rullar oavsett storlek, vars innehåll av fibrer
som erhållits genom en mekanisk eller kemimekanisk
process utgör > 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet,
i.a.n. (exkl. varor vägande < 72 g/m², med en halt av
mekanisk massa av > 50 viktprocent av det totala
fiberinnehållet)

48026180 Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag
som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt
ändamål, samt icke-perforerade papper och papp till hålkort
och hålremsor, i rullar oavsett storlek, vars innehåll av fibrer
som erhållits genom en mekanisk eller kemimekanisk
process utgör > 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet,
i.a.n. (exkl. varor vägande < 72 g/m², med en halt av
mekanisk massa av > 50 viktprocent av det totala
fiberinnehållet)

48026200 Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag
som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt
ändamål, samt icke-perforerade papper och papp till hålkort
och hålremsor, i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka "i
ovikt skick" den ena sidan är <= 435 mm och den andra
sidan är <= 297 mm, vars innehåll av fibrer som erhållits
genom en mekanisk eller kemimekanisk process utgör > 10
viktprocent av det totala fiberinnehållet, i.a.n.

48026200 Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag
som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt
ändamål, samt icke-perforerade papper och papp till hålkort
och hålremsor, i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka "i
ovikt skick" den ena sidan är <= 435 mm och den andra
sidan är <= 297 mm, vars innehåll av fibrer som erhållits
genom en mekanisk eller kemimekanisk process utgör > 10
viktprocent av det totala fiberinnehållet, i.a.n.

54025300 Garn av polypropenfibrer, inkl. monofilament med en
längdvikt av < 67 decitex, enkelt, med en snodd av > 50 varv
per meter (exkl. sytråd, garn i detaljhandelsuppläggningar
samt texturerat garn)

54025910 Garn av polypropenfibrer, inkl. monofilament med en
längdvikt av < 67 decitex, enkelt, med en snodd av > 50 varv
per meter (exkl. sytråd, garn i detaljhandelsuppläggningar
samt texturerat garn)

54025900 Garn av syntetmaterial, inkl. syntetiska monofilament med en
längdvikt av < 67 decitex, enkelt, med en snodd av > 50 varv
per meter (exkl. sytråd, garn i detaljhandelsuppläggningar,
texturerat garn samt garn av nylon eller andra polyamider,
polyestrar och polypropen)

54025990 Garn av syntetmaterial, inkl. syntetiska monofilament med en
längdvikt av < 67 decitex, enkelt, med en snodd av > 50 varv
per meter (exkl. sytråd, garn i detaljhandelsuppläggningar,
texturerat garn samt garn av polypropen, polyestrar, nylon
eller andra polyamider)

54026300 Garn av polypropenfibrer, inkl. monofilament med en
längdvikt av < 67 decitex, tvinnat "flertrådigt" (exkl. sytråd,
garn i detaljhandelsuppläggningar samt texturerat garn)

54026910 Garn av polypropenfibrer, inkl. monofilament med en
längdvikt av < 67 decitex, tvinnat "flertrådigt" (exkl. sytråd,
garn i detaljhandelsuppläggningar samt texturerat garn)

54026900 Garn av syntetmaterial, inkl. syntetiska monofilament med en
längdvikt av < 67 decitex, tvinnat "flertrådigt" (exkl. sytråd,
garn i detaljhandelsuppläggningar, texturerat garn samt garn
av nylon eller andra polyamider, polyestrar och polypropen)

54026990 Garn av syntetmaterial, inkl. syntetiska monofilament med en
längdvikt av < 67 decitex, tvinnat "flertrådigt" (exkl. sytråd,
garn i detaljhandelsuppläggningar, texturerat garn samt garn
av polypropen, polyestrar, nylon eller andra polyamider)

55021000 Fiberkabel av regenatfilament, enligt anmärkning 1 till kap.
55, av cellulosaacetat

55020040x Fiberkabel av regenatfilament, av acetat

55029000 Fiberkabel av regenatfilament, enligt anmärkning 1 till kap. 55
(exkl. av cellulosaacetat)

55020010x Fiberkabel, av viskos

55029000 Fiberkabel av regenatfilament, enligt anmärkning 1 till kap. 55
(exkl. av cellulosaacetat)

55020080x Fiberkabel av regenatfilament (exkl. filamenter av viskos eller
acetat)

55064000 Stapelfibrer, av polypropen, kardade, kammade eller på
annat sätt beredda för spinning

55069000 Syntetstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt
beredda för spinning (exkl. av akryl, modakryl, polyestrar och
nylon eller andra polyamider)

55069000 Syntetstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt
beredda för spinning (exkl. av nylon eller andra polyamider,
polyestrar, akryl, modakryl eller polypropen)

55069000 Syntetstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt
beredda för spinning (exkl. av akryl, modakryl, polyestrar och
nylon eller andra polyamider)

57023200 Mattor och annan golvbeläggning av konstfibrer, vävda, inte
tuftade eller flockade, med lugg, inte konfektionerade (exkl.
kelim-, soumak- och karamanievävnader samt liknande
handvävda produkter)

57023210 Axminstermattor av konstfibrer, vävda, inte tuftade eller
flockade, med lugg, inte konfektionerade

57023200 Mattor och annan golvbeläggning av konstfibrer, vävda, inte
tuftade eller flockade, med lugg, inte konfektionerade (exkl.
kelim-, soumak- och karamanievävnader samt liknande
handvävda produkter)

57023290 Mattor och annan golvbeläggning av konstfibrer, vävda, inte
tuftade eller flockade, med lugg, inte konfektionerade (exkl.
axminster-, kelim-, soumak- och karamanievävnader samt
liknande handvävda produkter)

57024200 Mattor och annan golvbeläggning av syntet- eller
regenatmaterial, vävda, inte tuftade eller flockade, med lugg,
konfektionerade (exkl. kelim-, soumak-, karamanievävnader
och liknande handvävda produkter)

57024210 Axminstermattor av konstfibrer, vävda, inte tuftade eller
flockade, med lugg, konfektionerade
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57024200 Mattor och annan golvbeläggning av syntet- eller
regenatmaterial, vävda, inte tuftade eller flockade, med lugg,
konfektionerade (exkl. kelim-, soumak-, karamanievävnader
och liknande handvävda produkter)

57024290 Mattor och annan golvbeläggning av syntet- eller
regenatmaterial, vävda, inte tuftade eller flockade, med lugg,
konfektionerade (exkl. kelim-, soumak-, karamanievävnader
och liknande handvävda produkter samt Axminstermattor)

57042000 Golvplattor av filt av textilmaterial, med en yta av > 0,3 m²
men <= 1 m² (exkl. tuftade eller flockade)

57049000 Mattor och annan golvbeläggning av filt av textilmaterial, inte
tuftade eller flockade, även konfektionerade (exkl. plattor med
en yta av <= 0,3 m²)

57049000 Mattor och annan golvbeläggning av filt av textilmaterial, även
konfektionerade (exkl. tuftade eller flockade, plattor med en
yta av <= 1 m²)

57049000 Mattor och annan golvbeläggning av filt av textilmaterial, inte
tuftade eller flockade, även konfektionerade (exkl. plattor med
en yta av <= 0,3 m²)

58042100 Spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv,
maskingjorda, av konstfibrer (exkl. varor enligt nr 6002 till
6006)

58042110 Spetsar tillverkade på mekaniska maskiner med bobiner,
som längdvara, remsor eller i form av motiv, maskingjorda,
av konstfibrer (exkl. varor enligt nr 6002 till 6006)

58042100 Spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv,
maskingjorda, av konstfibrer (exkl. varor enligt nr 6002 till
6006)

58042190 Spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv,
maskingjorda, av konstfibrer (exkl. tillverkade på mekaniska
maskiner med bobiner samt varor enligt nr 6002 till 6006)

58042900 Spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv,
maskingjorda (exkl. av konstfibrer samt varor enligt nr 6002
till 6006)

58042910 Spetsar tillverkade på mekaniska maskiner med bobiner,
som längdvara, remsor eller i form av motiv (exkl. av
konstfibrer samt varor enligt nr 6002 till 6006)

58042900 Spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv,
maskingjorda (exkl. av konstfibrer samt varor enligt nr 6002
till 6006)

58042990 Spetsar som längdvara, remsor eller i form av motiv,
maskingjorda (exkl. av konstfibrer, tillverkade på mekaniska
maskiner med bobiner samt varor enligt nr 6002 till 6006)

59119091 Självhäftande, runda polerdynor av ett slag som används för
tillverkning av  halvledarplattor "wafers"

59119090 Produkter och artiklar av textilmaterial, för tekniskt bruk,
specificerade i anm. 7 till kap. 59, i.a.n. (exkl. av filt)

59119099 Produkter och artiklar av textilmaterial, för tekniskt bruk,
specificerade i anm. 7 till kap. 59, i.a.n.

59119090 Produkter och artiklar av textilmaterial, för tekniskt bruk,
specificerade i anm. 7 till kap. 59, i.a.n. (exkl. av filt)

60053500 Dukvaror av polyetenmonofilament eller
polyestermultifilament, med en bredd av > 30 cm, med en
vikt av minst 30 g/m2 och högst 55 g/ m2, med en
maskstorlek motsvarande minst 20 hål/cm2 och högst 100
hål/cm2, och impregnerad eller belagd med alfacypermetrin
"ISO", klorfenapyr "ISO", deltametrin "INN, ISO",
lambda-cyhalotrin "ISO", permetrin "ISO" eller pirimifosmetyl
"ISO".

60053190 Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som
tillverkats i galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av
syntetfibrer, oblekta eller blekta (exkl. gardintyger,
raschelspetsar, dukvaror av trikå innehållande >= 5
viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och luggvaror,
inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter,
märken och liknande artiklar samt impregnerade,
överdragna, belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60053500 Dukvaror av polyetenmonofilament eller
polyestermultifilament, med en bredd av > 30 cm, med en
vikt av minst 30 g/m2 och högst 55 g/ m2, med en
maskstorlek motsvarande minst 20 hål/cm2 och högst 100
hål/cm2, och impregnerad eller belagd med alfacypermetrin
"ISO", klorfenapyr "ISO", deltametrin "INN, ISO",
lambda-cyhalotrin "ISO", permetrin "ISO" eller pirimifosmetyl
"ISO".

60053290 Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som
tillverkats i galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av
syntetfibrer, färgade (exkl. gardintyger, raschelspetsar,
dukvaror av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn
eller gummitråd, och luggvaror, inbegripet varor med lång
lugg samt frotté, av trikå; etiketter, märken och liknande
artiklar samt impregnerade, överdragna, belagda eller
laminerade dukvaror av trikå)

60053500 Dukvaror av polyetenmonofilament eller
polyestermultifilament, med en bredd av > 30 cm, med en
vikt av minst 30 g/m2 och högst 55 g/ m2, med en
maskstorlek motsvarande minst 20 hål/cm2 och högst 100
hål/cm2, och impregnerad eller belagd med alfacypermetrin
"ISO", klorfenapyr "ISO", deltametrin "INN, ISO",
lambda-cyhalotrin "ISO", permetrin "ISO" eller pirimifosmetyl
"ISO".

60053390 Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som
tillverkats i galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av
syntetfibrer, av olikfärgade garner (exkl. gardintyger,
raschelspetsar, dukvaror av trikå innehållande >= 5
viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och luggvaror,
inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter,
märken och liknande artiklar samt impregnerade,
överdragna, belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60053500 Dukvaror av polyetenmonofilament eller
polyestermultifilament, med en bredd av > 30 cm, med en
vikt av minst 30 g/m2 och högst 55 g/ m2, med en
maskstorlek motsvarande minst 20 hål/cm2 och högst 100
hål/cm2, och impregnerad eller belagd med alfacypermetrin
"ISO", klorfenapyr "ISO", deltametrin "INN, ISO",
lambda-cyhalotrin "ISO", permetrin "ISO" eller pirimifosmetyl
"ISO".

60053490 Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som
tillverkats i galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av
syntetfibrer, tryckta (exkl. gardintyger, raschelspetsar,
dukvaror av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn
eller gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång
lugg samt frotté, av trikå; etiketter, märken och liknande
artiklar samt impregnerade, överdragna, belagda eller
laminerade dukvaror av trikå)

60053600 Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som
tillverkats i galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av
syntetfibrer, oblekta eller blekta (exkl. dukvaror av trikå
innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd
och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av
trikå; etiketter, märken och liknande artiklar samt
impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
dukvaror av trikå)

60053110 Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som
tillverkats i galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av
syntetfibrer, blekta eller oblekta, gardintyger, inbegripet
nätgardintyger (exkl. innehållande >= 5 viktprocent
töjfibergarn eller gummitråd och luggvaror, inbegripet varor
med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter, märken och
liknande artiklar samt impregnerade, överdragna, belagda
eller laminerade dukvaror av trikå)
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60053600 Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som
tillverkats i galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av
syntetfibrer, oblekta eller blekta (exkl. dukvaror av trikå
innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd
och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av
trikå; etiketter, märken och liknande artiklar samt
impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
dukvaror av trikå)

60053150 Raschelspetsar utgörande varptrikå "inbegripet sådan
dukvara som tillverkats i galonstickmaskin", med en bredd
av > 30 cm, av syntetfibrer, oblekta eller blekta (exkl.
gardintyger och nätgardintyger samt innehållande >= 5
viktprocent töjfibergarn eller gummitråd)

60053600 Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som
tillverkats i galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av
syntetfibrer, oblekta eller blekta (exkl. dukvaror av trikå
innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd
och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av
trikå; etiketter, märken och liknande artiklar samt
impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
dukvaror av trikå)

60053190 Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som
tillverkats i galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av
syntetfibrer, oblekta eller blekta (exkl. gardintyger,
raschelspetsar, dukvaror av trikå innehållande >= 5
viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och luggvaror,
inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter,
märken och liknande artiklar samt impregnerade,
överdragna, belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60053700 Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som
tillverkats i galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av
syntetfibrer, färgade (exkl. dukvaror av trikå innehållande >=
5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd, och luggvaror,
inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter,
märken och liknande artiklar samt impregnerade,
överdragna, belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60053210 Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som
tillverkats i galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av
syntetfibrer, gardintyger inbegripet nätgardintyger, färgade
(exkl. dukvaror av trikå innehållande >= 5 viktprocent
töjfibergarn eller gummitråd och luggvaror, inbegripet varor
med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter, märken och
liknande artiklar samt impregnerade, överdragna, belagda
eller laminerade dukvaror av trikå)

60053700 Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som
tillverkats i galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av
syntetfibrer, färgade (exkl. dukvaror av trikå innehållande >=
5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd, och luggvaror,
inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter,
märken och liknande artiklar samt impregnerade,
överdragna, belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60053250 Raschelspetsar utgörande varptrikå "inbegripet sådan
dukvara som tillverkats i galonstickmaskin", med en bredd
av > 30 cm, av syntetfibrer, färgade (exkl. gardintyger och
nätgardintyger samt dukvaror av trikå innehållande >= 5
viktprocent töjfibergarn eller gummitråd)

60053700 Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som
tillverkats i galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av
syntetfibrer, färgade (exkl. dukvaror av trikå innehållande >=
5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd, och luggvaror,
inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter,
märken och liknande artiklar samt impregnerade,
överdragna, belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60053290 Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som
tillverkats i galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av
syntetfibrer, färgade (exkl. gardintyger, raschelspetsar,
dukvaror av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn
eller gummitråd, och luggvaror, inbegripet varor med lång
lugg samt frotté, av trikå; etiketter, märken och liknande
artiklar samt impregnerade, överdragna, belagda eller
laminerade dukvaror av trikå)

60053800 Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som
tillverkats i galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av
syntetfibrer, av olikfärgade garner (exkl. dukvaror av trikå
innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd
och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av
trikå; etiketter, märken och liknande artiklar samt
impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
dukvaror av trikå)

60053310 Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som
tillverkats i galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av
syntetfibrer, gardintyger inbegripet nätgardintyger (exkl.
dukvaror av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn
eller gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång
lugg samt frotté, av trikå, impregnerade, överdragna, belagda
eller laminerade dukvaror av trikå)

60053800 Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som
tillverkats i galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av
syntetfibrer, av olikfärgade garner (exkl. dukvaror av trikå
innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd
och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av
trikå; etiketter, märken och liknande artiklar samt
impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
dukvaror av trikå)

60053350 Raschelspetsar utgörande varptrikå "inbegripet sådan
dukvara som tillverkats i galonstickmaskin", med en bredd
av > 30 cm, av syntetfibrer (exkl. gardintyger och
nätgardintyger samt dukvaror av trikå innehållande >= 5
viktprocent töjfibergarn eller gummitråd)

60053800 Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som
tillverkats i galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av
syntetfibrer, av olikfärgade garner (exkl. dukvaror av trikå
innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd
och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av
trikå; etiketter, märken och liknande artiklar samt
impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
dukvaror av trikå)

60053390 Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som
tillverkats i galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av
syntetfibrer, av olikfärgade garner (exkl. gardintyger,
raschelspetsar, dukvaror av trikå innehållande >= 5
viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och luggvaror,
inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter,
märken och liknande artiklar samt impregnerade,
överdragna, belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60053900 Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som
tillverkats i galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av
syntetfibrer, tryckta (exkl. dukvaror av trikå innehållande >= 5
viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och luggvaror,
inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter,
märken och liknande artiklar samt impregnerade,
överdragna, belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60053410 Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som
tillverkats i galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av
syntetfibrer, tryckta, gardintyger, inbegripet nätgardintyger
(exkl. dukvaror av trikå innehållande >= 5 viktprocent
töjfibergarn eller gummitråd och luggvaror, inbegripet varor
med lång lugg samt frotté, av trikå, impregnerade,
överdragna, belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60053900 Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som
tillverkats i galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av
syntetfibrer, tryckta (exkl. dukvaror av trikå innehållande >= 5
viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och luggvaror,
inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter,
märken och liknande artiklar samt impregnerade,
överdragna, belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60053450 Raschelspetsar utgörande varptrikå "inbegripet sådan
dukvara som tillverkats i galonstickmaskin", med en bredd
av > 30 cm, av syntetfibrer, tryckta, av olikfärgade garner
(exkl. gardintyger och nätgardintyger samt dukvaror av trikå
innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd)
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60053900 Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som
tillverkats i galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av
syntetfibrer, tryckta (exkl. dukvaror av trikå innehållande >= 5
viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och luggvaror,
inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter,
märken och liknande artiklar samt impregnerade,
överdragna, belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60053490 Dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som
tillverkats i galonstickmaskin", med en bredd av > 30 cm, av
syntetfibrer, tryckta (exkl. gardintyger, raschelspetsar,
dukvaror av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn
eller gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång
lugg samt frotté, av trikå; etiketter, märken och liknande
artiklar samt impregnerade, överdragna, belagda eller
laminerade dukvaror av trikå)

60063100 Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm, av syntetfibrer,
oblekta eller blekta (exkl. dukvaror av varptrikå "inbegripet
sådan dukvara som tillverkats i galonstickmaskin", dukvaror
av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller
gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg
samt frotté, av trikå; etiketter, märken och liknande artiklar
samt impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
dukvaror av trikå)

60063110 Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm, av syntetfibrer,
gardintyger, inbegripet nätgardintyger, oblekta eller blekta
(exkl. dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som
tillverkats i galonstickmaskin", dukvaror av trikå innehållande
>= 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och luggvaror,
inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter,
märken och liknande artiklar samt impregnerade,
överdragna, belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60063100 Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm, av syntetfibrer,
oblekta eller blekta (exkl. dukvaror av varptrikå "inbegripet
sådan dukvara som tillverkats i galonstickmaskin", dukvaror
av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller
gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg
samt frotté, av trikå; etiketter, märken och liknande artiklar
samt impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
dukvaror av trikå)

60063190 Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm, av syntetfibrer,
oblekta eller blekta (exkl. gardintyger, dukvaror av varptrikå
"inbegripet sådan dukvara som tillverkats i
galonstickmaskin", dukvaror av trikå innehållande >= 5
viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och luggvaror,
inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter,
märken och liknande artiklar samt impregnerade,
överdragna, belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60063200 Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm, av syntetfibrer,
färgade (exkl. dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan
dukvara som tillverkats i galonstickmaskin", dukvaror av trikå
innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd
och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av
trikå; etiketter, märken och liknande artiklar samt
impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
dukvaror av trikå)

60063210 Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm, av syntetfibrer,
färgade, gardintyger, inbegripet nätgardintyger (exkl.
dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som
tillverkats i galonstickmaskin", dukvaror av trikå innehållande
>= 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och luggvaror,
inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter,
märken och liknande artiklar samt impregnerade,
överdragna, belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60063200 Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm, av syntetfibrer,
färgade (exkl. dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan
dukvara som tillverkats i galonstickmaskin", dukvaror av trikå
innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd
och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av
trikå; etiketter, märken och liknande artiklar samt
impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
dukvaror av trikå)

60063290 Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm, av syntetfibrer,
färgade (exkl. gardintyger, dukvaror av varptrikå "inbegripet
sådan dukvara som tillverkats i galonstickmaskin", dukvaror
av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller
gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg
samt frotté, av trikå; etiketter, märken och liknande artiklar
samt impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
dukvaror av trikå)

60063300 Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm, av syntetfibrer,
av olikfärgade garner (exkl. dukvaror av varptrikå "inbegripet
sådan dukvara som tillverkats i galonstickmaskin", dukvaror
av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller
gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg
samt frotté, av trikå; etiketter, märken och liknande artiklar
samt impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
dukvaror av trikå)

60063310 Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm, av syntetfibrer,
av olikfärgade garner, gardintyger, inbegripet nätgardintyger
(exkl. dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som
tillverkats i galonstickmaskin", dukvaror av trikå innehållande
>= 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och luggvaror,
inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå;
impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
dukvaror av trikå)

60063300 Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm, av syntetfibrer,
av olikfärgade garner (exkl. dukvaror av varptrikå "inbegripet
sådan dukvara som tillverkats i galonstickmaskin", dukvaror
av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller
gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg
samt frotté, av trikå; etiketter, märken och liknande artiklar
samt impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
dukvaror av trikå)

60063390 Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm, av syntetfibrer,
av olikfärgade garner (exkl. gardintyger, dukvaror av varptrikå
"inbegripet sådan dukvara som tillverkats i
galonstickmaskin", dukvaror av trikå innehållande >= 5
viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och luggvaror,
inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter,
märken och liknande artiklar samt impregnerade,
överdragna, belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60063400 Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm, av syntetfibrer,
tryckta (exkl. dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara
som tillverkats i galonstickmaskin", dukvaror av trikå
innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd
och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av
trikå; etiketter, märken och liknande artiklar samt
impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
dukvaror av trikå)

60063410 Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm, av syntetfibrer,
tryckta, gardintyger, inbegripet nätgardintyger (exkl. dukvaror
av varptrikå "inbegripet sådan dukvara som tillverkats i
galonstickmaskin", dukvaror av trikå innehållande >= 5
viktprocent töjfibergarn eller gummitråd och luggvaror,
inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av trikå; etiketter,
märken och liknande artiklar samt impregnerade,
överdragna, belagda eller laminerade dukvaror av trikå)

60063400 Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm, av syntetfibrer,
tryckta (exkl. dukvaror av varptrikå "inbegripet sådan dukvara
som tillverkats i galonstickmaskin", dukvaror av trikå
innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd
och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg samt frotté, av
trikå; etiketter, märken och liknande artiklar samt
impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
dukvaror av trikå)

60063490 Dukvaror av trikå, med en bredd av > 30 cm, av syntetfibrer,
tryckta (exkl. gardintyger, dukvaror av varptrikå "inbegripet
sådan dukvara som tillverkats i galonstickmaskin", dukvaror
av trikå innehållande >= 5 viktprocent töjfibergarn eller
gummitråd och luggvaror, inbegripet varor med lång lugg
samt frotté, av trikå; etiketter, märken och liknande artiklar
samt impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
dukvaror av trikå)

63042000 Sängnät, av dukvaror av varptrikå, impregnerade eller
belagda med alfacypermetrin "ISO", klorfenapyr "ISO",
deltametrin "ISO, INN", lambda-cyhalotrin "ISO", permetrin
"ISO" eller pirimifosmetyl "ISO".

63049100 Inredningsartiklar av trikå (exkl. res- och sängfiltar; sänglinne,
bordslinne, toaletthanddukar, kökshanddukar o.d.; gardiner,
rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängkappor;
sängöverkast och lampskärmar samt sängkläder o.d. enligt
nr 9404)
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63049100 Inredningsartiklar av trikå (exkl. res- och sängfiltar; sänglinne,
bordslinne, toaletthanddukar, kökshanddukar o.d.; gardiner,
rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängkappor;
sängöverkast; sängnät av dukvaror av varptrikå,
impregnerade eller belagda; lampskärmar samt sängkläder
o.d. enligt nr 9404)

63049100 Inredningsartiklar av trikå (exkl. res- och sängfiltar; sänglinne,
bordslinne, toaletthanddukar, kökshanddukar o.d.; gardiner,
rullgardiner och draperier; gardinkappor och sängkappor;
sängöverkast och lampskärmar samt sängkläder o.d. enligt
nr 9404)

68151010 Kolfibrer och artiklar av kolfibrer (exkl. elektriska) 68151010 Kolfibrer och artiklar av kolfibrer (exkl. elektriska)

69072100 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på <= 0,5 viktprocent (exkl.
eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande samt
lister, kant- och sockelplattor)

69071000 Plattor, kuber o.d. keramiska varor, mosaikbitar, oglaserade,
även av annan form än kvadratisk eller rektangulär, vilkas
största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd
av < 7 cm, även på underlag (exkl. sådan som består av
kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga
jordarter)

69072100 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på <= 0,5 viktprocent (exkl.
eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande samt
lister, kant- och sockelplattor)

69079020 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av stengods, oglaserade samt
oglaserade mosaikbitar o.d., av stengods, även på underlag
(exkl. sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller
av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter, eldfasta keramiska
varor, plattor som är förarbetade till grytunderlägg,
prydnadsföremål och speciella plattor till kakelugnar samt
plattor, kuber o.d. keramiska varor, även av annan form än
kvadratisk eller rektangulär, vilkas största yta kan inneslutas i
en kvadrat med en sidlängd av < 7 cm)

69072100 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på <= 0,5 viktprocent (exkl.
eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande samt
lister, kant- och sockelplattor)

69079080 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder och väggplattor, av keramisk material, oglaserade
samt oglaserade mosaikbitar o.d., av keramisk material,
även på underlag (exkl. av stengods, sådana som består av
kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga
jordarter samt eldfasta keramiska varor, plattor som är
förarbetade till grytunderlägg, prydnadsföremål samt
speciella plattor till kakelugnar samt plattor, kuber o.d.
keramiska varor, även av annan form än kvadratisk eller
rektangulär, vilkas största yta kan inneslutas i en kvadrat
med en sidlängd av < 7 cm)

69072100 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på <= 0,5 viktprocent (exkl.
eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande samt
lister, kant- och sockelplattor)

69081000 Plattor, kuber o.d. keramiska varor, mosaikbitar, glaserade,
även av annan form än kvadratisk eller rektangulär, vilkas
största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd
av < 7 cm, även på underlag (exkl. av kiseldioxidhaltiga
fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter)

69072100 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på <= 0,5 viktprocent (exkl.
eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande samt
lister, kant- och sockelplattor)

69089011 Dubbla plattor avsedda att klyvas, av vanligt lergods,
glaserade

69072100 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på <= 0,5 viktprocent (exkl.
eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande samt
lister, kant- och sockelplattor)

69089020 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av vanligt lergods, glaserade
samt glaserade mosaikbitarmosaikbitar (exkl. dubbla plattor
avsedda att klyvas, plattor som är förarbetade till
grytunderlägg, prydnadsföremål, speciella plattor till
kakelugnar samt plattor, kuber o.d. keramiska varor, vilkas
största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd
av < 7 cm)

69072100 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på <= 0,5 viktprocent (exkl.
eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande samt
lister, kant- och sockelplattor)

69089031 Dubbla plattor avsedda att klyvas, av keramiskt material,
glaserade (exkl. varor av vanligt lergods eller sådana som
består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande
kiseldioxidhaltiga jordarter)

69072100 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på <= 0,5 viktprocent (exkl.
eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande samt
lister, kant- och sockelplattor)

69089051 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material,
glaserade, av keramiskt material, glaserade, med framsida
<= 90 cm² (exkl. varor av vanligt lergods eller sådana som
består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande
kiseldioxidhaltiga jordarter och dubbla plattor avsedda att
klyvas, plattor som är förarbetade till grytunderlägg, speciella
plattor till kakelugnar samt plattor, kuber o.d. keramiska varor
till mosaikarbeten)

69072100 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på <= 0,5 viktprocent (exkl.
eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande samt
lister, kant- och sockelplattor)

69089091 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material,
glaserade, av stengods, glaserade, med framsida > 90 cm²
(exkl. dubbla plattor avsedda att klyvas, plattor som är
förarbetade till grytunderlägg, speciella plattor till kakelugnar
samt plattor, kuber o.d. keramiska varor till mosaikarbeten)
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69072100 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på <= 0,5 viktprocent (exkl.
eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande samt
lister, kant- och sockelplattor)

69089093 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material,
glaserade, av fajans eller keramik, glaserade, med
framsida > 90 cm² (exkl. dubbla plattor avsedda att klyvas,
plattor som är förarbetade till grytunderlägg, speciella plattor
till kakelugnar samt plattor, kuber o.d. keramiska varor till
mosaikarbeten)

69072100 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på <= 0,5 viktprocent (exkl.
eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande samt
lister, kant- och sockelplattor)

69089099 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, glaserade
av keramiskt material, glaserade, med framsida > 90 cm²
(exkl. varor av vanligt lergods, stengods, fajans eller keramik
eller sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller
liknande kiseldioxidhaltiga jordarter samt dubbla plattor
avsedda att klyvas, plattor som är förarbetade till
grytunderlägg, prydnadsföremål, speciella plattor till
kakelugnar samt plattor, kuber o.d. keramiska varor till
mosaikarbeten)

69072200 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på > 0,5 men <= 10 viktprocent
(exkl. eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande
samt lister, kant- och sockelplattor)

69071000 Plattor, kuber o.d. keramiska varor, mosaikbitar, oglaserade,
även av annan form än kvadratisk eller rektangulär, vilkas
största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd
av < 7 cm, även på underlag (exkl. sådan som består av
kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga
jordarter)

69072200 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på > 0,5 men <= 10 viktprocent
(exkl. eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande
samt lister, kant- och sockelplattor)

69079020 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av stengods, oglaserade samt
oglaserade mosaikbitar o.d., av stengods, även på underlag
(exkl. sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller
av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter, eldfasta keramiska
varor, plattor som är förarbetade till grytunderlägg,
prydnadsföremål och speciella plattor till kakelugnar samt
plattor, kuber o.d. keramiska varor, även av annan form än
kvadratisk eller rektangulär, vilkas största yta kan inneslutas i
en kvadrat med en sidlängd av < 7 cm)

69072200 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på > 0,5 men <= 10 viktprocent
(exkl. eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande
samt lister, kant- och sockelplattor)

69079080 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder och väggplattor, av keramisk material, oglaserade
samt oglaserade mosaikbitar o.d., av keramisk material,
även på underlag (exkl. av stengods, sådana som består av
kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga
jordarter samt eldfasta keramiska varor, plattor som är
förarbetade till grytunderlägg, prydnadsföremål samt
speciella plattor till kakelugnar samt plattor, kuber o.d.
keramiska varor, även av annan form än kvadratisk eller
rektangulär, vilkas största yta kan inneslutas i en kvadrat
med en sidlängd av < 7 cm)

69072200 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på > 0,5 men <= 10 viktprocent
(exkl. eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande
samt lister, kant- och sockelplattor)

69081000 Plattor, kuber o.d. keramiska varor, mosaikbitar, glaserade,
även av annan form än kvadratisk eller rektangulär, vilkas
största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd
av < 7 cm, även på underlag (exkl. av kiseldioxidhaltiga
fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter)

69072200 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på > 0,5 men <= 10 viktprocent
(exkl. eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande
samt lister, kant- och sockelplattor)

69089011 Dubbla plattor avsedda att klyvas, av vanligt lergods,
glaserade

69072200 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på > 0,5 men <= 10 viktprocent
(exkl. eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande
samt lister, kant- och sockelplattor)

69089020 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av vanligt lergods, glaserade
samt glaserade mosaikbitarmosaikbitar (exkl. dubbla plattor
avsedda att klyvas, plattor som är förarbetade till
grytunderlägg, prydnadsföremål, speciella plattor till
kakelugnar samt plattor, kuber o.d. keramiska varor, vilkas
största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd
av < 7 cm)

69072200 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på > 0,5 men <= 10 viktprocent
(exkl. eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande
samt lister, kant- och sockelplattor)

69089031 Dubbla plattor avsedda att klyvas, av keramiskt material,
glaserade (exkl. varor av vanligt lergods eller sådana som
består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande
kiseldioxidhaltiga jordarter)

69072200 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på > 0,5 men <= 10 viktprocent
(exkl. eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande
samt lister, kant- och sockelplattor)

69089051 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material,
glaserade, av keramiskt material, glaserade, med framsida
<= 90 cm² (exkl. varor av vanligt lergods eller sådana som
består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande
kiseldioxidhaltiga jordarter och dubbla plattor avsedda att
klyvas, plattor som är förarbetade till grytunderlägg, speciella
plattor till kakelugnar samt plattor, kuber o.d. keramiska varor
till mosaikarbeten)
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69072200 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på > 0,5 men <= 10 viktprocent
(exkl. eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande
samt lister, kant- och sockelplattor)

69089091 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material,
glaserade, av stengods, glaserade, med framsida > 90 cm²
(exkl. dubbla plattor avsedda att klyvas, plattor som är
förarbetade till grytunderlägg, speciella plattor till kakelugnar
samt plattor, kuber o.d. keramiska varor till mosaikarbeten)

69072200 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på > 0,5 men <= 10 viktprocent
(exkl. eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande
samt lister, kant- och sockelplattor)

69089093 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material,
glaserade, av fajans eller keramik, glaserade, med
framsida > 90 cm² (exkl. dubbla plattor avsedda att klyvas,
plattor som är förarbetade till grytunderlägg, speciella plattor
till kakelugnar samt plattor, kuber o.d. keramiska varor till
mosaikarbeten)

69072200 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på > 0,5 men <= 10 viktprocent
(exkl. eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande
samt lister, kant- och sockelplattor)

69089099 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, glaserade
av keramiskt material, glaserade, med framsida > 90 cm²
(exkl. varor av vanligt lergods, stengods, fajans eller keramik
eller sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller
liknande kiseldioxidhaltiga jordarter samt dubbla plattor
avsedda att klyvas, plattor som är förarbetade till
grytunderlägg, prydnadsföremål, speciella plattor till
kakelugnar samt plattor, kuber o.d. keramiska varor till
mosaikarbeten)

69072300 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på > 10 viktprocent (exkl.
eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande samt
lister, kant- och sockelplattor)

69071000 Plattor, kuber o.d. keramiska varor, mosaikbitar, oglaserade,
även av annan form än kvadratisk eller rektangulär, vilkas
största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd
av < 7 cm, även på underlag (exkl. sådan som består av
kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga
jordarter)

69072300 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på > 10 viktprocent (exkl.
eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande samt
lister, kant- och sockelplattor)

69079020 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av stengods, oglaserade samt
oglaserade mosaikbitar o.d., av stengods, även på underlag
(exkl. sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller
av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter, eldfasta keramiska
varor, plattor som är förarbetade till grytunderlägg,
prydnadsföremål och speciella plattor till kakelugnar samt
plattor, kuber o.d. keramiska varor, även av annan form än
kvadratisk eller rektangulär, vilkas största yta kan inneslutas i
en kvadrat med en sidlängd av < 7 cm)

69072300 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på > 10 viktprocent (exkl.
eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande samt
lister, kant- och sockelplattor)

69079080 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder och väggplattor, av keramisk material, oglaserade
samt oglaserade mosaikbitar o.d., av keramisk material,
även på underlag (exkl. av stengods, sådana som består av
kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga
jordarter samt eldfasta keramiska varor, plattor som är
förarbetade till grytunderlägg, prydnadsföremål samt
speciella plattor till kakelugnar samt plattor, kuber o.d.
keramiska varor, även av annan form än kvadratisk eller
rektangulär, vilkas största yta kan inneslutas i en kvadrat
med en sidlängd av < 7 cm)

69072300 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på > 10 viktprocent (exkl.
eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande samt
lister, kant- och sockelplattor)

69081000 Plattor, kuber o.d. keramiska varor, mosaikbitar, glaserade,
även av annan form än kvadratisk eller rektangulär, vilkas
största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd
av < 7 cm, även på underlag (exkl. av kiseldioxidhaltiga
fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter)

69072300 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på > 10 viktprocent (exkl.
eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande samt
lister, kant- och sockelplattor)

69089011 Dubbla plattor avsedda att klyvas, av vanligt lergods,
glaserade

69072300 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på > 10 viktprocent (exkl.
eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande samt
lister, kant- och sockelplattor)

69089020 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av vanligt lergods, glaserade
samt glaserade mosaikbitarmosaikbitar (exkl. dubbla plattor
avsedda att klyvas, plattor som är förarbetade till
grytunderlägg, prydnadsföremål, speciella plattor till
kakelugnar samt plattor, kuber o.d. keramiska varor, vilkas
största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd
av < 7 cm)

69072300 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på > 10 viktprocent (exkl.
eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande samt
lister, kant- och sockelplattor)

69089031 Dubbla plattor avsedda att klyvas, av keramiskt material,
glaserade (exkl. varor av vanligt lergods eller sådana som
består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande
kiseldioxidhaltiga jordarter)
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69072300 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på > 10 viktprocent (exkl.
eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande samt
lister, kant- och sockelplattor)

69089051 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material,
glaserade, av keramiskt material, glaserade, med framsida
<= 90 cm² (exkl. varor av vanligt lergods eller sådana som
består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande
kiseldioxidhaltiga jordarter och dubbla plattor avsedda att
klyvas, plattor som är förarbetade till grytunderlägg, speciella
plattor till kakelugnar samt plattor, kuber o.d. keramiska varor
till mosaikarbeten)

69072300 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på > 10 viktprocent (exkl.
eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande samt
lister, kant- och sockelplattor)

69089091 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material,
glaserade, av stengods, glaserade, med framsida > 90 cm²
(exkl. dubbla plattor avsedda att klyvas, plattor som är
förarbetade till grytunderlägg, speciella plattor till kakelugnar
samt plattor, kuber o.d. keramiska varor till mosaikarbeten)

69072300 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på > 10 viktprocent (exkl.
eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande samt
lister, kant- och sockelplattor)

69089093 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material,
glaserade, av fajans eller keramik, glaserade, med
framsida > 90 cm² (exkl. dubbla plattor avsedda att klyvas,
plattor som är förarbetade till grytunderlägg, speciella plattor
till kakelugnar samt plattor, kuber o.d. keramiska varor till
mosaikarbeten)

69072300 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, med en
vattenabsorptionskoefficient på > 10 viktprocent (exkl.
eldfasta keramiska varor, mosaikbitar och liknande samt
lister, kant- och sockelplattor)

69089099 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, glaserade
av keramiskt material, glaserade, med framsida > 90 cm²
(exkl. varor av vanligt lergods, stengods, fajans eller keramik
eller sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller
liknande kiseldioxidhaltiga jordarter samt dubbla plattor
avsedda att klyvas, plattor som är förarbetade till
grytunderlägg, prydnadsföremål, speciella plattor till
kakelugnar samt plattor, kuber o.d. keramiska varor till
mosaikarbeten)

69073000 Mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag
(exkl. eldfasta keramiska varor samt lister, kant- och
sockelplattor)

69071000 Plattor, kuber o.d. keramiska varor, mosaikbitar, oglaserade,
även av annan form än kvadratisk eller rektangulär, vilkas
största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd
av < 7 cm, även på underlag (exkl. sådan som består av
kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga
jordarter)

69073000 Mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag
(exkl. eldfasta keramiska varor samt lister, kant- och
sockelplattor)

69079020 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av stengods, oglaserade samt
oglaserade mosaikbitar o.d., av stengods, även på underlag
(exkl. sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller
av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter, eldfasta keramiska
varor, plattor som är förarbetade till grytunderlägg,
prydnadsföremål och speciella plattor till kakelugnar samt
plattor, kuber o.d. keramiska varor, även av annan form än
kvadratisk eller rektangulär, vilkas största yta kan inneslutas i
en kvadrat med en sidlängd av < 7 cm)

69073000 Mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag
(exkl. eldfasta keramiska varor samt lister, kant- och
sockelplattor)

69079080 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder och väggplattor, av keramisk material, oglaserade
samt oglaserade mosaikbitar o.d., av keramisk material,
även på underlag (exkl. av stengods, sådana som består av
kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga
jordarter samt eldfasta keramiska varor, plattor som är
förarbetade till grytunderlägg, prydnadsföremål samt
speciella plattor till kakelugnar samt plattor, kuber o.d.
keramiska varor, även av annan form än kvadratisk eller
rektangulär, vilkas största yta kan inneslutas i en kvadrat
med en sidlängd av < 7 cm)

69073000 Mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag
(exkl. eldfasta keramiska varor samt lister, kant- och
sockelplattor)

69081000 Plattor, kuber o.d. keramiska varor, mosaikbitar, glaserade,
även av annan form än kvadratisk eller rektangulär, vilkas
största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd
av < 7 cm, även på underlag (exkl. av kiseldioxidhaltiga
fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter)

69073000 Mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag
(exkl. eldfasta keramiska varor samt lister, kant- och
sockelplattor)

69089020 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av vanligt lergods, glaserade
samt glaserade mosaikbitarmosaikbitar (exkl. dubbla plattor
avsedda att klyvas, plattor som är förarbetade till
grytunderlägg, prydnadsföremål, speciella plattor till
kakelugnar samt plattor, kuber o.d. keramiska varor, vilkas
största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd
av < 7 cm)
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69073000 Mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på underlag
(exkl. eldfasta keramiska varor samt lister, kant- och
sockelplattor)

69089051 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material,
glaserade, av keramiskt material, glaserade, med framsida
<= 90 cm² (exkl. varor av vanligt lergods eller sådana som
består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande
kiseldioxidhaltiga jordarter och dubbla plattor avsedda att
klyvas, plattor som är förarbetade till grytunderlägg, speciella
plattor till kakelugnar samt plattor, kuber o.d. keramiska varor
till mosaikarbeten)

69074000 Lister, kant- och sockelplattor o.d., av keramiskt material
(exkl. eldfasta keramiska varor)

69071000 Plattor, kuber o.d. keramiska varor, mosaikbitar, oglaserade,
även av annan form än kvadratisk eller rektangulär, vilkas
största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd
av < 7 cm, även på underlag (exkl. sådan som består av
kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga
jordarter)

69074000 Lister, kant- och sockelplattor o.d., av keramiskt material
(exkl. eldfasta keramiska varor)

69079020 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av stengods, oglaserade samt
oglaserade mosaikbitar o.d., av stengods, även på underlag
(exkl. sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller
av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter, eldfasta keramiska
varor, plattor som är förarbetade till grytunderlägg,
prydnadsföremål och speciella plattor till kakelugnar samt
plattor, kuber o.d. keramiska varor, även av annan form än
kvadratisk eller rektangulär, vilkas största yta kan inneslutas i
en kvadrat med en sidlängd av < 7 cm)

69074000 Lister, kant- och sockelplattor o.d., av keramiskt material
(exkl. eldfasta keramiska varor)

69079080 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder och väggplattor, av keramisk material, oglaserade
samt oglaserade mosaikbitar o.d., av keramisk material,
även på underlag (exkl. av stengods, sådana som består av
kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga
jordarter samt eldfasta keramiska varor, plattor som är
förarbetade till grytunderlägg, prydnadsföremål samt
speciella plattor till kakelugnar samt plattor, kuber o.d.
keramiska varor, även av annan form än kvadratisk eller
rektangulär, vilkas största yta kan inneslutas i en kvadrat
med en sidlängd av < 7 cm)

69074000 Lister, kant- och sockelplattor o.d., av keramiskt material
(exkl. eldfasta keramiska varor)

69081000 Plattor, kuber o.d. keramiska varor, mosaikbitar, glaserade,
även av annan form än kvadratisk eller rektangulär, vilkas
största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd
av < 7 cm, även på underlag (exkl. av kiseldioxidhaltiga
fossilmjöl eller av liknande kiseldioxidhaltiga jordarter)

69074000 Lister, kant- och sockelplattor o.d., av keramiskt material
(exkl. eldfasta keramiska varor)

69089020 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av vanligt lergods, glaserade
samt glaserade mosaikbitarmosaikbitar (exkl. dubbla plattor
avsedda att klyvas, plattor som är förarbetade till
grytunderlägg, prydnadsföremål, speciella plattor till
kakelugnar samt plattor, kuber o.d. keramiska varor, vilkas
största yta kan inneslutas i en kvadrat med en sidlängd
av < 7 cm)

69074000 Lister, kant- och sockelplattor o.d., av keramiskt material
(exkl. eldfasta keramiska varor)

69089051 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material,
glaserade, av keramiskt material, glaserade, med framsida
<= 90 cm² (exkl. varor av vanligt lergods eller sådana som
består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller av liknande
kiseldioxidhaltiga jordarter och dubbla plattor avsedda att
klyvas, plattor som är förarbetade till grytunderlägg, speciella
plattor till kakelugnar samt plattor, kuber o.d. keramiska varor
till mosaikarbeten)

69074000 Lister, kant- och sockelplattor o.d., av keramiskt material
(exkl. eldfasta keramiska varor)

69089091 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material,
glaserade, av stengods, glaserade, med framsida > 90 cm²
(exkl. dubbla plattor avsedda att klyvas, plattor som är
förarbetade till grytunderlägg, speciella plattor till kakelugnar
samt plattor, kuber o.d. keramiska varor till mosaikarbeten)

69074000 Lister, kant- och sockelplattor o.d., av keramiskt material
(exkl. eldfasta keramiska varor)

69089093 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material,
glaserade, av fajans eller keramik, glaserade, med
framsida > 90 cm² (exkl. dubbla plattor avsedda att klyvas,
plattor som är förarbetade till grytunderlägg, speciella plattor
till kakelugnar samt plattor, kuber o.d. keramiska varor till
mosaikarbeten)
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69074000 Lister, kant- och sockelplattor o.d., av keramiskt material
(exkl. eldfasta keramiska varor)

69089099 "Gatstenar", trottoarplattor, golvplattor o.d., plattor för
eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material, glaserade
av keramiskt material, glaserade, med framsida > 90 cm²
(exkl. varor av vanligt lergods, stengods, fajans eller keramik
eller sådana som består av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl eller
liknande kiseldioxidhaltiga jordarter samt dubbla plattor
avsedda att klyvas, plattor som är förarbetade till
grytunderlägg, prydnadsföremål, speciella plattor till
kakelugnar samt plattor, kuber o.d. keramiska varor till
mosaikarbeten)

73181535 Skruvar och bultar, gängade, av rostfritt stål, även med
tillhörande muttrar eller underläggsbrickor, utan huvud (exkl.
med huvud, skruvar och bultar för att fästa järnvägsmateriel)

73181510 Skruvar av järn eller stål, svarvade av massivt material, med
en skafttjocklek av <= 6 mm (exkl. träskruvar, skruvkrokar
och skruvöglor, självgängade skruvar)

73181535 Skruvar och bultar, gängade, av rostfritt stål, även med
tillhörande muttrar eller underläggsbrickor, utan huvud (exkl.
med huvud, skruvar och bultar för att fästa järnvägsmateriel)

73181530 Skruvar och bultar, gängade, av rostfritt stål, även med
tillhörande muttrar eller underläggsbrickor, utan huvud (exkl.
svarvade av massivt material, med en skafttjocklek av <= 6
mm, gängade skruvar och bultar för att fästa
järnvägsmateriel)

73181542 Skruvar och bultar, gängade, av järn eller stål, även med
tillhörande muttrar eller underläggsbrickor, med en
draghållfasthet av < 800 MPa (exkl. med huvud, av rostfritt
stål, skruvar och bultar för att fästa järnvägsmateriel)

73181510 Skruvar av järn eller stål, svarvade av massivt material, med
en skafttjocklek av <= 6 mm (exkl. träskruvar, skruvkrokar
och skruvöglor, självgängade skruvar)

73181542 Skruvar och bultar, gängade, av järn eller stål, även med
tillhörande muttrar eller underläggsbrickor, med en
draghållfasthet av < 800 MPa (exkl. med huvud, av rostfritt
stål, skruvar och bultar för att fästa järnvägsmateriel)

73181541 Skruvar och bultar, gängade, av järn eller stål, även med
tillhörande muttrar eller underläggsbrickor, utan huvud, med
en draghållfasthet av < 800 MPa (exkl. av rostfritt stål,
svarvade av massivt material, med en skafttjocklek av <= 6
mm, gängade skruvar och bultar för att fästa
järnvägsmateriel)

73181548 Skruvar och bultar, gängade, av järn eller stål, även med
tillhörande muttrar eller underläggsbrickor, med en
draghållfasthet av >= 800 MPa (exkl. med huvud, av rostfritt
stål, skruvar och bultar för att fästa järnvägsmateriel)

73181549 Skruvar och bultar gängade, av järn eller stål, även med
tillhörande muttrar eller underläggsbrickor, utan huvud, med
en draghållfasthet av >= 800 MPa (exkl. av rostfritt stål,
svarvade av massivt material, med en skafttjocklek av <= 6
mm, gängade skruvar och bultar för att fästa
järnvägsmateriel)

73181552 Skruvar och bultar, med huvud med spår eller kryss,
gängade, av rostfritt stål, även med tillhörande muttrar eller
underläggsbrickor (exkl. träskruvar och självgängade
skruvar)

73181510 Skruvar av järn eller stål, svarvade av massivt material, med
en skafttjocklek av <= 6 mm (exkl. träskruvar, skruvkrokar
och skruvöglor, självgängade skruvar)

73181552 Skruvar och bultar, med huvud med spår eller kryss,
gängade, av rostfritt stål, även med tillhörande muttrar eller
underläggsbrickor (exkl. träskruvar och självgängade
skruvar)

73181551 Spårskruvar och krysskruvar, gängade, av rostfritt stål, även
med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor, med huvud
(exkl. svarvade av massivt material, med en skafttjocklek av
<= 6 mm samt träskruvar och självgängade skruvar)

73181558 Skruvar och bultar, med huvud med spår eller kryss,
gängade, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller
underläggsbrickor (exkl. av rostfritt stål, träskruvar och
självgängade skruvar)

73181510 Skruvar av järn eller stål, svarvade av massivt material, med
en skafttjocklek av <= 6 mm (exkl. träskruvar, skruvkrokar
och skruvöglor, självgängade skruvar)

73181558 Skruvar och bultar, med huvud med spår eller kryss,
gängade, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller
underläggsbrickor (exkl. av rostfritt stål, träskruvar och
självgängade skruvar)

73181559 Spårskruvar och krysskruvar, gängade, av järn eller stål,
även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor, med
huvud (exkl. av rostfritt stål, svarvade av massivt material,
med en skafttjocklek av <= 6 mm samt träskruvar och
självgängade skruvar)

73181562 Skruvar och bultar, med huvud med sexkanthål "inse"x,
gängade, av rostfritt stål, även med tillhörande muttrar eller
underläggsbrickor (exkl. träskruvar, självgängade skruvar
samt skruvar och bultar för att fästa järnvägsmateriel)

73181510 Skruvar av järn eller stål, svarvade av massivt material, med
en skafttjocklek av <= 6 mm (exkl. träskruvar, skruvkrokar
och skruvöglor, självgängade skruvar)

73181562 Skruvar och bultar, med huvud med sexkanthål "inse"x,
gängade, av rostfritt stål, även med tillhörande muttrar eller
underläggsbrickor (exkl. träskruvar, självgängade skruvar
samt skruvar och bultar för att fästa järnvägsmateriel)

73181561 Sexkanthålskruvar "Inse"x, gängade, av rostfritt stål, även
med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor, med huvud
(exkl. svarvade av massivt material, med en skafttjocklek av
<= 6 mm, träskruvar och självgängade skruvar)

73181568 Skruvar och bultar, med huvud med sexkanthål "inse"x,
gängade, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller
underläggsbrickor (exkl. av rostfritt stål, träskruvar och
självgängade skruvar samt skruvar och bultar för att fästa
järnvägsmateriel)

73181510 Skruvar av järn eller stål, svarvade av massivt material, med
en skafttjocklek av <= 6 mm (exkl. träskruvar, skruvkrokar
och skruvöglor, självgängade skruvar)

73181568 Skruvar och bultar, med huvud med sexkanthål "inse"x,
gängade, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller
underläggsbrickor (exkl. av rostfritt stål, träskruvar och
självgängade skruvar samt skruvar och bultar för att fästa
järnvägsmateriel)

73181569 Sexkanthålskruvar "Inse"x, gängade, av järn eller stål, även
med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor, med huvud
(exkl. av rostfritt stål, svarvade av massivt material, med en
skafttjocklek av <= 6 mm, träskruvar och självgängade
skruvar)
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73181575 Skruvar och bultar, med huvud med sexkantigt huvud,
gängade, av rostfritt stål, även med tillhörande muttrar eller
underläggsbrickor (exkl. träskruvar, självgängade skruvar
och skruvar och bultar för att fästa järnvägsmateriel samt
sexkanthålskruvar "inse"x)

73181510 Skruvar av järn eller stål, svarvade av massivt material, med
en skafttjocklek av <= 6 mm (exkl. träskruvar, skruvkrokar
och skruvöglor, självgängade skruvar)

73181575 Skruvar och bultar, med huvud med sexkantigt huvud,
gängade, av rostfritt stål, även med tillhörande muttrar eller
underläggsbrickor (exkl. träskruvar, självgängade skruvar
och skruvar och bultar för att fästa järnvägsmateriel samt
sexkanthålskruvar "inse"x)

73181570 Sexkantsskruvar, gängade, av rostfritt stål, även med
tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (exkl. svarvade av
massivt material, med en skafttjocklek av <= 6 mm,
träskruvar, självgängade skruvar och sexkanthålskruvar
"Inse"x)

73181582 Skruvar och bultar, med huvud med sexkantigt huvud,
gängade, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller
underläggsbrickor, med en draghållfasthet av < 800 MPa
(exkl. av rostfritt stål, träskruvar, självgängade skruvar och
skruvar och bultar för att fästa järnvägsmateriel samt
sexkanthålskruvar "inse"x)

73181510 Skruvar av järn eller stål, svarvade av massivt material, med
en skafttjocklek av <= 6 mm (exkl. träskruvar, skruvkrokar
och skruvöglor, självgängade skruvar)

73181582 Skruvar och bultar, med huvud med sexkantigt huvud,
gängade, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller
underläggsbrickor, med en draghållfasthet av < 800 MPa
(exkl. av rostfritt stål, träskruvar, självgängade skruvar och
skruvar och bultar för att fästa järnvägsmateriel samt
sexkanthålskruvar "inse"x)

73181581 Sexkantsskruvar, gängade, av järn eller stål, även med
tillhörande muttrar eller underläggsbrickor, med en
draghållfasthet av < 800 MPa (exkl. av rostfritt stål, svarvade
av massivt material, med en skafttjocklek av <= 6 mm,
träskruvar, självgängade skruvar och sexkanthålskruvar
"Inse"x)

73181588 Skruvar och bultar, med huvud med sexkantigt huvud,
gängade, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller
underläggsbrickor, med en draghållfasthet av >= 800 MPa
(exkl. av rostfritt stål, träskruvar, självgängade skruvar och
skruvar och bultar för att fästa järnvägsmateriel samt
sexkanthålskruvar "inse"x)

73181589 Sexkantsskruvar, gängade, av järn eller stål, även med
tillhörande muttrar eller underläggsbrickor, med en
draghållfasthet av >= 800 MPa (exkl. av rostfritt stål,
svarvade av massivt material, med en skafttjocklek av <= 6
mm, träskruvar, självgängade skruvar och sexkanthålskruvar
"Inse"x)

73181595 Skruvar och bultar, med huvud, gängade, av järn eller stål,
även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (exkl.
spårskruvar och krysskruvar, skruvar med sexkantshål
"inse"x eller sexkantigt huvud, träskruvar, självgängade
skruvar, skruvar och bultar för att fästa järnvägsmateriel
samt skruvkrokar och skruvöglor)

73181510 Skruvar av järn eller stål, svarvade av massivt material, med
en skafttjocklek av <= 6 mm (exkl. träskruvar, skruvkrokar
och skruvöglor, självgängade skruvar)

73181595 Skruvar och bultar, med huvud, gängade, av järn eller stål,
även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (exkl.
spårskruvar och krysskruvar, skruvar med sexkantshål
"inse"x eller sexkantigt huvud, träskruvar, självgängade
skruvar, skruvar och bultar för att fästa järnvägsmateriel
samt skruvkrokar och skruvöglor)

73181590 Skruvar och bultar, gängade, av järn eller stål, även med
tillhörande muttrar eller underläggsbrickor, med huvud (exkl.
spårskruvar och krysskruvar, sexkantskruvar, träskruvar,
självgängade skruvar, skruvkrokar och ögleskruvar, skruvar
svarvade av massivt material, med en skafttjocklek av <= 6
mm)

73181631 Blindnitmuttrar, av rostfritt stål 73181610 Muttrar av järn eller stål, svarvade av massivt material, med
en håldiameter av <= 6 mm

73181631 Blindnitmuttrar, av rostfritt stål 73181630 Muttrar av rostfritt stål (exkl. svarvade av massivt material,
med en håldiameter av <= 6 mm)

73181639 Muttrar, av rostfritt stål (exkl. blindnitmuttrar) 73181610 Muttrar av järn eller stål, svarvade av massivt material, med
en håldiameter av <= 6 mm

73181639 Muttrar, av rostfritt stål (exkl. blindnitmuttrar) 73181630 Muttrar av rostfritt stål (exkl. svarvade av massivt material,
med en håldiameter av <= 6 mm)

73181640 Blindnitmuttrar, av järn eller stål (exkl. av rostfritt stål) 73181610 Muttrar av järn eller stål, svarvade av massivt material, med
en håldiameter av <= 6 mm

73181640 Blindnitmuttrar, av järn eller stål (exkl. av rostfritt stål) 73181691 Muttrar av järn eller stål, med en håldiameter av <= 12 mm
(exkl. muttrar svarvade av massivt material, med
håldiameter av <= 6 mm, muttrar av rostfritt stål samt
självlåsande muttrar)

73181640 Blindnitmuttrar, av järn eller stål (exkl. av rostfritt stål) 73181699 Muttrar av järn eller stål, med en håldiameter av > 12 mm
(exkl. av rostfritt stål och samt självlåsande muttrar)

73181660 Självlåsande muttrar, av järn eller stål (exkl. av rostfritt stål) 73181610 Muttrar av järn eller stål, svarvade av massivt material, med
en håldiameter av <= 6 mm

73181660 Självlåsande muttrar, av järn eller stål (exkl. av rostfritt stål) 73181650 Muttrar, självlåsande, av järn eller stål (exkl. muttrar
svarvade av massivt material, med håldiameter av <= 6 mm
samt muttrar av rostfritt stål)

73181692 Muttrar, av järn eller stål, med en håldiameter av <= 12 mm
(exkl. av rostfritt stål, blindnitmuttrar och självlåsande
muttrar)

73181610 Muttrar av järn eller stål, svarvade av massivt material, med
en håldiameter av <= 6 mm

73181692 Muttrar, av järn eller stål, med en håldiameter av <= 12 mm
(exkl. av rostfritt stål, blindnitmuttrar och självlåsande
muttrar)

73181691 Muttrar av järn eller stål, med en håldiameter av <= 12 mm
(exkl. muttrar svarvade av massivt material, med
håldiameter av <= 6 mm, muttrar av rostfritt stål samt
självlåsande muttrar)
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73181699 Muttrar, av järn eller stål, med en håldiameter av > 12 mm
(exkl. av rostfritt stål, blindnitmuttrar och självlåsande
muttrar)

73181699 Muttrar av järn eller stål, med en håldiameter av > 12 mm
(exkl. av rostfritt stål och samt självlåsande muttrar)

73269098 Varor av järn eller stål, i.a.n. 73269098 Varor av järn eller stål, i.a.n.

76169990 Varor av aluminium, i.a.n. 76169990 Varor av aluminium, i.a.n.

84141010 Vakuumpumpar av ett slag som uteslutande eller
huvudsakligen används för tillverkning av halvledare  eller
platta bildskärmar

84141020 Vakuumpumpar för användning vid tillverkning av halvledare

84141010 Vakuumpumpar av ett slag som uteslutande eller
huvudsakligen används för tillverkning av halvledare  eller
platta bildskärmar

84141025 Pumpar med roterande kolvar, lamellpumpar,
molekylarpumpar och Rootsvakuumpumpar

84141010 Vakuumpumpar av ett slag som uteslutande eller
huvudsakligen används för tillverkning av halvledare  eller
platta bildskärmar

84141081 Diffusionspumpar, kryo- och adsorptionspumpar

84141010 Vakuumpumpar av ett slag som uteslutande eller
huvudsakligen används för tillverkning av halvledare  eller
platta bildskärmar

84141089 Vakuumpumpar (exkl. vakuumpumpar för användning vid
tillverkning av halvledare, pumpar med roterande kolvar,
lamellpumpar, molekylarpumpar, Rootsvakuumpumpar,
diffusionspumpar samt kryo- och adsorptionspumpar)

84141020 Vakuumpumpar för användning vid tillverkning av halvledare
(exkl. av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen
används för tillverkning av halvledare eller platta bildskärmar)

84141020 Vakuumpumpar för användning vid tillverkning av halvledare

84141025 Pumpar med roterande kolvar, lamellpumpar,
molekylarpumpar och Rootsvakuumpumpar (exkl. pumpar
som huvudsakligen används för tillverkning av halvledare
eller platta bildskärmar)

84141025 Pumpar med roterande kolvar, lamellpumpar,
molekylarpumpar och Rootsvakuumpumpar

84141081 Diffusionspumpar, kryo- och adsorptionspumpar (exkl.
pumpar som huvudsakligen används för tillverkning av
halvledare eller platta bildskärmar)

84141081 Diffusionspumpar, kryo- och adsorptionspumpar

84141089 Vakuumpumpar (exkl. pumpar som huvudsakligen används
för tillverkning av halvledare eller platta bildskärmar, pumpar
med roterande kolvar, lamellpumpar, molekylarpumpar,
Rootsvakuumpumpar, diffusionspumpar samt kryo- och
adsorptionspumpar)

84141089 Vakuumpumpar (exkl. vakuumpumpar för användning vid
tillverkning av halvledare, pumpar med roterande kolvar,
lamellpumpar, molekylarpumpar, Rootsvakuumpumpar,
diffusionspumpar samt kryo- och adsorptionspumpar)

84145915 Fläktar av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen
används för kylning av mikroprocessorer,
telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk
databehandling eller enheter till maskiner för automatisk
databehandling

84145920 Propellerfläktar (exkl. bords-, golv-, vägg-, fönster- eller
takfläktar med inbyggd elektrisk motor, med en effekt av <=
125 W)

84145915 Fläktar av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen
används för kylning av mikroprocessorer,
telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk
databehandling eller enheter till maskiner för automatisk
databehandling

84145940 Centrifugalfläktar (exkl. bords-, golv-, vägg-, fönster- eller
takfläktar med inbyggd elektrisk motor, med en effekt av <=
125 W)

84145915 Fläktar av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen
används för kylning av mikroprocessorer,
telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk
databehandling eller enheter till maskiner för automatisk
databehandling

84145980 Fläktar och blåsmaskiner (exkl. bords-, golv-, vägg-, fönster-
eller takfläktar med inbyggd elektrisk motor, med en effekt av
<= 125 W samt propellerfläktar och centrifugalfläktar)

84145925 Propellerfläktar (exkl. bords-, golv-, vägg-, fönster- eller
takfläktar med inbyggd elektrisk motor, med en effekt av <=
125 W samt fläktar som uteslutande eller huvudsakligen
används för kylning av mikroprocessorer,
telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk
databehandling eller enheter till maskiner för automatisk
databehandling)

84145920 Propellerfläktar (exkl. bords-, golv-, vägg-, fönster- eller
takfläktar med inbyggd elektrisk motor, med en effekt av <=
125 W)

84145935 Centrifugalfläktar (exkl. bords-, golv-, vägg-, fönster- eller
takfläktar med inbyggd elektrisk motor, med en effekt av <=
125 W samt fläktar som uteslutande eller huvudsakligen
används för kylning av mikroprocessorer,
telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk
databehandling eller enheter till maskiner för automatisk
databehandling)

84145940 Centrifugalfläktar (exkl. bords-, golv-, vägg-, fönster- eller
takfläktar med inbyggd elektrisk motor, med en effekt av <=
125 W)

84145995 Fläktar (exkl. bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar
med inbyggd elektrisk motor, med en effekt av <= 125 W
samt propellerfläktar och fläktar som uteslutande eller
huvudsakligen används för kylning av mikroprocessorer,
telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk
databehandling eller enheter till maskiner för automatisk
databehandling)

84145980 Fläktar och blåsmaskiner (exkl. bords-, golv-, vägg-, fönster-
eller takfläktar med inbyggd elektrisk motor, med en effekt av
<= 125 W samt propellerfläktar och centrifugalfläktar)
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84195020 Värmeväxlare som är tillverkade av fluorhaltiga polymerer
och som har inlopps- och utloppsrör med en inre diameter
av <= 3 cm

84195000 Värmeväxlare (exkl. genomströmnings- eller
förrådsvarmvattenberedare och värmepannor,
ångkondensatorer, luftvärmare, economisers e.d.)

84195080 Värmeväxlare (exkl. värmeväxlare som är tillverkade av
fluorhaltiga polymerer och som har inlopps- och utloppsrör
med en inre diameter av <= 3 cm)

84195000 Värmeväxlare (exkl. genomströmnings- eller
förrådsvarmvattenberedare och värmepannor,
ångkondensatorer, luftvärmare, economisers e.d.)

84201081 Valslaminatorer av ett slag som uteslutande eller
huvudsakligen används för  tillverkning av substrat för tryckta
kretsar eller av tryckta kretsar

84201080 Kalandrar och andra valsmaskiner (exkl. av sådana slag
som används i textil- och pappersindustrierna samt
maskiner för bearbetning av metall eller glas)

84201089 Kalandrar och andra valsmaskiner (exkl. av sådana slag
som används i textil- eller pappersindustrin samt maskiner
för bearbetning av metall eller glas, eller valslaminatorer av
ett slag som uteslutande eller huvudsakligen används för 
tillverkning av substrat för tryckta kretsar eller av tryckta
kretsar)

84201080 Kalandrar och andra valsmaskiner (exkl. av sådana slag
som används i textil- och pappersindustrierna samt
maskiner för bearbetning av metall eller glas)

84212920 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor,
tillverkade av fluorhaltiga polymerer och med filter eller
renare vars membrantjocklek <= 140 µm  (exkl. maskiner
och apparater för filtrering eller rening av vatten eller drycker
samt "dialysapparater")

84212900 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor
(exkl. maskiner och apparater för filtrering eller rening av
vatten eller drycker och olje- eller bränslefilter för
förbränningsmotorer, "dialysapparater", vätske- och
luftcentrifugalpumpar)

84212980 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor
(exkl. maskiner och apparater för filtrering eller rening av
vatten eller drycker och olje- eller bränslefilter för
förbränningsmotorer samt "dialysapparater" och för filtrering
eller rening av vätskor, tillverkade av fluorhaltiga polymerer
och med filter eller renare vars membrantjocklek <= 140 µm)

84212900 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av vätskor
(exkl. maskiner och apparater för filtrering eller rening av
vatten eller drycker och olje- eller bränslefilter för
förbränningsmotorer, "dialysapparater", vätske- och
luftcentrifugalpumpar)

84213915 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser,
med hölje av rostfritt stål, och med inlopps- och utloppsrör
med en inre diameter av <= 1,3 cm

84213920 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av luft (exkl.
isotopseparatorer, luftrenare, förbränningsmotorer och
luftcentrifugalpumpar)

84213915 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser,
med hölje av rostfritt stål, och med inlopps- och utloppsrör
med en inre diameter av <= 1,3 cm

84213960 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser,
med katalytisk metod (exkl. för rening av luft,
isotopseparatorer, luftcentrifugalpumpar)

84213915 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser,
med hölje av rostfritt stål, och med inlopps- och utloppsrör
med en inre diameter av <= 1,3 cm

84213980 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser
(exkl. för filtrering eller rening av luft samt andra gaser med
katalytisk metod och isotopseparatorer)

84213925 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av luft (exkl.
luftrenare till förbränningsmotorer, samt med hölje av rostfritt
stål, och med inlopps- och utloppsrör med en inre diameter
av <= 1,3 cm)

84213920 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av luft (exkl.
isotopseparatorer, luftrenare, förbränningsmotorer och
luftcentrifugalpumpar)

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)

84213960 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser,
med katalytisk metod (exkl. för rening av luft,
isotopseparatorer, luftcentrifugalpumpar)

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)

84213980 Maskiner och apparater för filtrering eller rening av gaser
(exkl. för filtrering eller rening av luft samt andra gaser med
katalytisk metod och isotopseparatorer)

84219910 Delar till maskiner och apparater enligt nr 8421 29 20 eller
8421 39 15, i.a.n.

84219900 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.

84219900 Delar till maskiner och apparater för filtrering eller rening av
vätskor eller gaser, i.a.n.

84232010 Vågar för kontinuerlig vägning av varor på transportörer, med
användning av elektroniska medel för att mäta vikter

84232000 Vågar för kontinuerlig vägning av varor på transportörer

84232090 Vågar för kontinuerlig vägning av varor på transportörer (exkl.
med användning av elektroniska medel för att mäta vikter)

84232000 Vågar för kontinuerlig vägning av varor på transportörer

84233010 Toleransvågar, vågar för utvägning i säckar samt andra
doseringsvågar, inbegripet vågar med behållare samt vågar
med användning av elektroniska medel för att mäta vikter

84233000 Toleransvågar, vågar för utvägning i säckar samt andra
doseringsvågar, inkl. vågar med behållare (exkl. vågar för
kontinuerlig vägning av varor på transportörer)

84233090 Toleransvågar, vågar för utvägning i säckar samt andra
doseringsvågar, inbegripet vågar med behållare (exkl. med
användning av elektroniska medel för att mäta vikter)

84233000 Toleransvågar, vågar för utvägning i säckar samt andra
doseringsvågar, inkl. vågar med behållare (exkl. vågar för
kontinuerlig vägning av varor på transportörer)

84238121 Kontrollvågar och automatiska kontrollmaskiner som arbetar
med utgångspunkt från en förutbestämd vikt, med en
kapacitet av <= 30 kg, med användning av elektroniska
medel för att mäta vikter

84238110 Kontrollvågar och automatiska kontrollmaskiner som arbetar
med utgångspunkt från en förutbestämd vikt, med en
kapacitet av <= 30 kg
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84238123 Vågar för vägning och etikettering av färdigförpackade varor,
med en kapacitet av <= 30 kg, med användning av
elektroniska medel för att mäta vikter

84238130 Vågar för vägning och etikettering av färdigförpackade varor,
med en kapacitet av <= 30 kg

84238125 Butiksvågar, med en kapacitet av <= 30 kg, med användning
av elektroniska medel för att mäta vikter (exkl. vågar för
vägning och etikettering av färdigförpackade varor)

84238150 Butiksvågar med en kapacitet av <= 30 kg (exkl. vågar för
vägning och etikettering av färdigförpackade varor)

84238129 Vågar med en kapacitet av <= 30 kg, med användning av
elektroniska medel för att mäta vikter, i.a.n.

84238190x Vågar med en kapacitet av <= 30 kg, andra slag (exkl.
nämnda varor i 8423)

84238180 Vågar med en kapacitet av <= 30 kg (exkl. med användning
av elektroniska medel för att mäta vikter), i.a.n.

84238110 Kontrollvågar och automatiska kontrollmaskiner som arbetar
med utgångspunkt från en förutbestämd vikt, med en
kapacitet av <= 30 kg

84238180 Vågar med en kapacitet av <= 30 kg (exkl. med användning
av elektroniska medel för att mäta vikter), i.a.n.

84238130 Vågar för vägning och etikettering av färdigförpackade varor,
med en kapacitet av <= 30 kg

84238180 Vågar med en kapacitet av <= 30 kg (exkl. med användning
av elektroniska medel för att mäta vikter), i.a.n.

84238150 Butiksvågar med en kapacitet av <= 30 kg (exkl. vågar för
vägning och etikettering av färdigförpackade varor)

84238180 Vågar med en kapacitet av <= 30 kg (exkl. med användning
av elektroniska medel för att mäta vikter), i.a.n.

84238190x Vågar med en kapacitet av <= 30 kg, andra slag (exkl.
nämnda varor i 8423)

84238220 Vågar med en kapacitet av > 30 kg men <= 5.000 kg, med
användning av elektroniska hjälpmedel för att mäta vikter
(exkl. vågar för vägning av motorfordon, personvågar, inkl.
barnvågar och hushållsvågar, vågar för kontinuerlig vägning
av varor på transportörer, toleransvågar, vågar för utvägning
i säckar samt andra doseringsvågar, inkl. vågar med
behållare)

84238210 Kontrollvågar och automatiska kontrollmaskiner som arbetar
med utgångspunkt från en förutbestämnd vikt, med en
kapacitet av > 30 kg men <= 5.000 kg

84238220 Vågar med en kapacitet av > 30 kg men <= 5.000 kg, med
användning av elektroniska hjälpmedel för att mäta vikter
(exkl. vågar för vägning av motorfordon, personvågar, inkl.
barnvågar och hushållsvågar, vågar för kontinuerlig vägning
av varor på transportörer, toleransvågar, vågar för utvägning
i säckar samt andra doseringsvågar, inkl. vågar med
behållare)

84238290 Vågar med en kapacitet av > 30 kg men <= 5.000 kg (exkl.
personvågar, inkl. barnvågar, hushållsvågar, vågar för
kontinuerlig vägning av varor på transportörer, toleransvågar,
vågar för utvägning i säckar samt andra doseringsvågar, inkl.
vågar med behållare samt kontrollvågar och automatiska
kontrollmaskiner som arbetar med utgångspunkt från en
förutbestämnd vikt, med en kapacitet av > 30 kg men <=
5.000 kg)

84238281 Kontrollvågar och automatiska kontrollmaskiner som arbetar
med utgångspunkt från en förutbestämd vikt, med en
kapacitet av > 30 kg men <= 5.000 kg (exkl. med användning
av elektroniska medel för att mäta vikter)

84238210 Kontrollvågar och automatiska kontrollmaskiner som arbetar
med utgångspunkt från en förutbestämnd vikt, med en
kapacitet av > 30 kg men <= 5.000 kg

84238289 Vågar med en kapacitet av > 30 kg men <= 5.000 kg, i.a.n. 84238290 Vågar med en kapacitet av > 30 kg men <= 5.000 kg (exkl.
personvågar, inkl. barnvågar, hushållsvågar, vågar för
kontinuerlig vägning av varor på transportörer, toleransvågar,
vågar för utvägning i säckar samt andra doseringsvågar, inkl.
vågar med behållare samt kontrollvågar och automatiska
kontrollmaskiner som arbetar med utgångspunkt från en
förutbestämnd vikt, med en kapacitet av > 30 kg men <=
5.000 kg)

84238920 Vågar med en kapacitet av > 5.000 kg, med användning av
elektroniska medel för att mäta vikter

84238900 Vågar med en kapacitet av > 5.000 kg

84238980 Vågar med en kapacitet av > 5.000 kg (exkl. med användning
av elektroniska medel för att mäta vikter)

84238900 Vågar med en kapacitet av > 5.000 kg

84239010 Delar till vågar enligt nr 8423 20 10, 8423 30 10, 8423 81 21,
8423 81 23, 8423 81 25, 8423 81 29, 8423 82 20 eller 8423
89 20, i.a.n.

84239000 Vikter av alla slag till vågar; delar till vågar, i.a.n.

84239090 Vikter av alla slag till vågar; delar till vågar, i.a.n. 84239000 Vikter av alla slag till vågar; delar till vågar, i.a.n.

84244100 Sprutor för jordbruk och trädgårdsskötsel, bärbara 84248130 Mekaniska apparater, för utsprutning, spridning eller
finfördelning av vätskor eller pulver, för jordbruk eller
trädgårdsskötsel, bärbara (exkl. bevattningsapparater)

84244910 Apparater för spridning av vätskor eller pulver avsedda för
montering på eller för att dragas av traktorer

84248191 Apparater för spridning av vätskor eller pulver avsedda för
montering på eller för att dragas av jordbrukstraktorer (exkl.
bevattningsapparater)

84244990 Sprutor för jordbruk och trädgårdsskötsel (exkl. bärbara eller
apparater för spridning av vätskor eller pulver avsedda för
montering på eller för att dragas av traktorer)

84248199 Mekaniska apparater, för utsprutning, spridning eller
finfördelning av vätskor eller pulver, för jordbruk eller
trädgårdsskötsel (exkl. bevattningsapparater, bärbara
apparater samt apparater för spridning av vätskor eller pulver
avsedda för montering på eller för att dragas av
jordbrukstraktorer )

84248210 Bevattningsapparater, mekaniska, för jordbruk eller
trädgårdsskötsel

84248110 Bevattningsapparater, mekaniska, för jordbruk eller
trädgårdsskötsel
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84248290 Apparater för jordbruk eller trädgårdsskötsel, mekaniska,
även för handkraft, för spridning eller finfördelning av vätskor
eller pulver (exkl. sprutor samt bevattningsapparater)

84248130 Mekaniska apparater, för utsprutning, spridning eller
finfördelning av vätskor eller pulver, för jordbruk eller
trädgårdsskötsel, bärbara (exkl. bevattningsapparater)

84248290 Apparater för jordbruk eller trädgårdsskötsel, mekaniska,
även för handkraft, för spridning eller finfördelning av vätskor
eller pulver (exkl. sprutor samt bevattningsapparater)

84248191 Apparater för spridning av vätskor eller pulver avsedda för
montering på eller för att dragas av jordbrukstraktorer (exkl.
bevattningsapparater)

84248290 Apparater för jordbruk eller trädgårdsskötsel, mekaniska,
även för handkraft, för spridning eller finfördelning av vätskor
eller pulver (exkl. sprutor samt bevattningsapparater)

84248199 Mekaniska apparater, för utsprutning, spridning eller
finfördelning av vätskor eller pulver, för jordbruk eller
trädgårdsskötsel (exkl. bevattningsapparater, bärbara
apparater samt apparater för spridning av vätskor eller pulver
avsedda för montering på eller för att dragas av
jordbrukstraktorer )

84248940 Mekaniska apparater för utsprutning, spridning eller
finfördelning av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen
används för tillverkning av tryckta kretsar eller tryckta
kretskort

84248900 Mekaniska apparater, även för handkraft, för utsprutning,
spridning eller finfördelning av vätskor eller pulver, i.a.n.

84248970 Mekaniska apparater, även för handkraft, för utsprutning,
spridning eller finfördelning av vätskor eller pulver, i.a.n.

84248900 Mekaniska apparater, även för handkraft, för utsprutning,
spridning eller finfördelning av vätskor eller pulver, i.a.n.

84249020 Delar till mekaniska apparater för utsprutning, spridning eller
finfördelning av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen
används för tillverkning av tryckta kretsar eller tryckta
kretskort

84249000 Delar till mekaniska apparater, även för handkraft, för
utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor eller
pulver, samt delar till brandsläckningsapparater, sprutpistoler
o.d., ångbläster- och sandblästerapparater samt liknande
apparater, i.a.n. (exkl. sprututrustning för etsning, strippning
"avlägsnande av fotoresist" eller rengöring av halvledarplattor
"wafers" samt avgradningsmaskiner för rengöring av
metalledningarna till halvledarkomponenter före
elmetalliseringsprocessen)

84249080 Delar till brandsläckningsapparater, sprutpistoler o.d.,
ångbläster- och sandblästerapparater o.d. apparater för
utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor eller
pulver, i.a.n.

84249000 Delar till mekaniska apparater, även för handkraft, för
utsprutning, spridning eller finfördelning av vätskor eller
pulver, samt delar till brandsläckningsapparater, sprutpistoler
o.d., ångbläster- och sandblästerapparater samt liknande
apparater, i.a.n. (exkl. sprututrustning för etsning, strippning
"avlägsnande av fotoresist" eller rengöring av halvledarplattor
"wafers" samt avgradningsmaskiner för rengöring av
metalledningarna till halvledarkomponenter före
elmetalliseringsprocessen)

84313900 Delar som är lämpliga att användas till maskiner och
aparater enligt nr 8428, i.a.n.

84313900 Delar som är lämpliga att användas till maskiner och
aparater enligt nr 8428, i.a.n.

84323100 Direktsåmaskiner, planteringsmaskiner och
omplanteringsmaskiner utan jordbearbetning

84323011 Precisionssåmaskiner med centraldrivning, för jordbruk,
trädgårdsskötsel eller skogsbruk

84323100 Direktsåmaskiner, planteringsmaskiner och
omplanteringsmaskiner utan jordbearbetning

84323019 Såmaskiner för jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk
(exkl. precisionssåmaskiner med centraldrivning)

84323100 Direktsåmaskiner, planteringsmaskiner och
omplanteringsmaskiner utan jordbearbetning

84323090 Planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner, för
jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk

84323911 Precisionssåmaskiner med centraldrivning (exkl.
direktsåmaskiner, planteringsmaskiner och
omplanteringsmaskiner utan jordbearbetning)

84323011 Precisionssåmaskiner med centraldrivning, för jordbruk,
trädgårdsskötsel eller skogsbruk

84323919 Såmaskiner (exkl. precisionssåmaskiner med
centraldrivning samt direktsåmaskiner, planteringsmaskiner
och omplanteringsmaskiner utan jordbearbetning)

84323019 Såmaskiner för jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk
(exkl. precisionssåmaskiner med centraldrivning)

84323990 Planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner (exkl.
direktsåmaskiner, planteringsmaskiner och
omplanteringsmaskiner utan jordbearbetning)

84323090 Planteringsmaskiner och omplanteringsmaskiner, för
jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk

84324100 Stallgödselspridare (exkl. sprutor) 84324090 Gödselspridare för jordbruk, trädgårdsskötsel eller
skogsbruk, för gödsel i fast form (exkl. påhängsvagnar enligt
nr 8716.20.10)

84324200 Konstgödselspridare (exkl. sprutor och stallgödselspridare) 84324010 Gödselspridare för jordbruk, trädgårdsskötsel eller
skogsbruk, för konstgödning i fast form

84423000 Maskiner, apparater och redskap för preparering eller
tillverkning av klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar eller andra
tryckformar (exkl. verktygsmaskiner enligt nr 8456 till 8465)

84423010 Fotosättmaskiner (exkl. fotografiska förstorings- eller
förminskningsapparater, kontaktkopieringsapparater o.d.)

84423000 Maskiner, apparater och redskap för preparering eller
tillverkning av klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar eller andra
tryckformar (exkl. verktygsmaskiner enligt nr 8456 till 8465)

84423091 Maskiner, apparater och redskap för gjutning och sättning,
t.ex. linotype-, monotype-, intertype maskiner
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84423000 Maskiner, apparater och redskap för preparering eller
tillverkning av klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar eller andra
tryckformar (exkl. verktygsmaskiner enligt nr 8456 till 8465)

84423099 Maskiner, apparater och redskap för preparering eller
tillverkning av klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar eller andra
tryckformar (exkl. verktygsmaskiner enligt nr 8456 till 8465
samt maskiner, apparater och redskap för gjutning och
sättning, t.ex. linotype-, monotype-, intertype- maskiner)

84425000 Klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar;
plåtar, cylindrar och litografiska stenar, preparerade för
grafiskt ändamål, t.ex. slipade, kornade eller polerade

84425020 Typer, tryckplåtar, klichéer, tryckcylindrar och andra
tryckformar; plåtar, cylindrar och litografiska stenar,
preparerade för grafiskt ändamål, t.ex. slipade, kornade eller
polerade, med tryckbild

84425000 Klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar;
plåtar, cylindrar och litografiska stenar, preparerade för
grafiskt ändamål, t.ex. slipade, kornade eller polerade

84425080 Typer, tryckplåtar, klichéer, tryckcylindrar och andra
tryckformar; plåtar, cylindrar och litografiska stenar,
preparerade för grafiskt ändamål, t.ex. slipade, kornade eller
polerade (exkl. med tryckbild)

84433100 Apparater som utför minst två av arbetsuppgifterna utskrift,
kopiering och telefaxöverföring och kan anslutas till en
maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk

84433120 Maskiner med digital kopiering som huvudfunktion, där
kopieringen görs genom avläsning av originalet och tryck av
kopiorna genom elektrostatiskt tryck samt kan anslutas till en
maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk

84433100 Apparater som utför minst två av arbetsuppgifterna utskrift,
kopiering och telefaxöverföring och kan anslutas till en
maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk

84433180 Apparater som utför minst två av arbetsuppgifterna utskrift,
kopiering och telefaxöverföring och kan anslutas till en
maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk
(exkl. maskiner med digital kopiering som huvudfunktion, där
kopieringen görs genom avläsning av originalet och tryck av
kopiorna genom elektrostatiskt tryck)

84433280 Apparater som utför endast en av arbetsuppgifterna,
kopiering eller telefaxöverföring och kan anslutas till en
maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk

84433230 Telefaxapparater som kan anslutas till en maskin för
automatisk databehandling eller till ett nätverk

84433280 Apparater som utför endast en av arbetsuppgifterna,
kopiering eller telefaxöverföring och kan anslutas till en
maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk

84433291 Maskiner för kopiering genom avläsning av originalet och
tryck av kopiorna genom elektrostatiskt tryck, som kan
anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till
ett nätverk

84433280 Apparater som utför endast en av arbetsuppgifterna,
kopiering eller telefaxöverföring och kan anslutas till en
maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk

84433293 Maskiner med endast kopieringsfunktion där ett optiskt
system ingår, som kan anslutas till en maskin för automatisk
databehandling eller till ett nätverk (exkl. maskiner för
kopiering genom avläsning av originalet och tryck av
kopiorna genom elektrostatiskt tryck)

84433280 Apparater som utför endast en av arbetsuppgifterna,
kopiering eller telefaxöverföring och kan anslutas till en
maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk

84433299 Maskiner med endast kopieringsfunktion som kan anslutas
till en maskin för automatisk databehandling eller till ett
nätverk (exkl. där ett optiskt system ingår)

84433900 Skrivare, kopieringsapparater och telefaxapparater, även
kombinerade (exkl. de som kan anslutas till en maskin för
automatisk databehandling eller till ett nätverk samt
tryckpressar som används för tryckning med tryckplåtar,
tryckcylindrar och andra tryckformar enligt nr 8442)

84433910 Maskiner för kopiering genom avläsning av originalet och
tryck av kopiorna genom elektrostatiskt tryck (exkl. de som
kan anslutas till en maskin för automatisk databehandling
eller till ett nätverk)

84433900 Skrivare, kopieringsapparater och telefaxapparater, även
kombinerade (exkl. de som kan anslutas till en maskin för
automatisk databehandling eller till ett nätverk samt
tryckpressar som används för tryckning med tryckplåtar,
tryckcylindrar och andra tryckformar enligt nr 8442)

84433931 Apparater som endast utför kopiering, med optiskt system
(exkl. de som kan anslutas till en maskin för automatisk
databehandling eller till ett nätverk samt maskiner för
kopiering genom avläsning av originalet och tryck av
kopiorna genom elektrostatiskt tryck)

84433900 Skrivare, kopieringsapparater och telefaxapparater, även
kombinerade (exkl. de som kan anslutas till en maskin för
automatisk databehandling eller till ett nätverk samt
tryckpressar som används för tryckning med tryckplåtar,
tryckcylindrar och andra tryckformar enligt nr 8442)

84433939 Apparater som endast utför kopiering (exkl. de som kan
anslutas till en maskin för automatisk databehandling eller till
ett nätverk samt där ett optiskt system ingår)

84433900 Skrivare, kopieringsapparater och telefaxapparater, även
kombinerade (exkl. de som kan anslutas till en maskin för
automatisk databehandling eller till ett nätverk samt
tryckpressar som används för tryckning med tryckplåtar,
tryckcylindrar och andra tryckformar enligt nr 8442)

84433990 Skrivare och telefaxapparater (exkl. som kan anslutas till en
maskin för automatisk databehandling eller till ett nätverk)

84561110 Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags
material med  laser, av ett slag som uteslutande eller
huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar,
tryckta kretskort, delar enligt nr 8517, eller delar till maskiner
för automatisk databehandling

84561000 Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags
material med laser eller annan ljus- eller fotonstråle (exkl. av
det slag som används vid tillverkning av halvledarplattor
"wafers" eller halvledarkomponenter, elektroniska
integrerade kretsar, löd- och svetsmaskiner, även sådana
som kan skära samt materialprovningsmaskiner)

84561190 Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags
material med laser (exkl. maskiner och apparater för lödning
eller svetsning, även de som kan användas för att skära,
maskiner för provning av material och maskiner för
tillverkning av halvledarkomponenter eller elektroniska
integrerade kretsar, kretskort, och delar enligt nr 8517 eller
av datorer)

84561000 Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags
material med laser eller annan ljus- eller fotonstråle (exkl. av
det slag som används vid tillverkning av halvledarplattor
"wafers" eller halvledarkomponenter, elektroniska
integrerade kretsar, löd- och svetsmaskiner, även sådana
som kan skära samt materialprovningsmaskiner)



Varunummer som genomgått förändringar från föregående år 69

Varunummer 2017 Text 2017 Varunummer 2016 Text 2016

84561210 Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags
material, arbetande med ljus- eller fotonstråle, av ett slag
som uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning
av tryckta kretsar, tryckta kretskort, delar enligt nr 8517, eller
delar till maskiner för automatisk databehandling (exkl.
arbetande med laser)

84561000 Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags
material med laser eller annan ljus- eller fotonstråle (exkl. av
det slag som används vid tillverkning av halvledarplattor
"wafers" eller halvledarkomponenter, elektroniska
integrerade kretsar, löd- och svetsmaskiner, även sådana
som kan skära samt materialprovningsmaskiner)

84561290 Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags
material, arbetande med ljus- eller fotonstråle  (exkl.
arbetande med laser, maskiner och apparater för lödning
eller svetsning, även de som kan användas för att skära,
maskiner för provning av material och maskiner för
tillverkning av halvledarkomponenter eller elektroniska
integrerade kretsar, kretskort, och delar enligt nr 8517 eller
av datorer)

84561000 Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags
material med laser eller annan ljus- eller fotonstråle (exkl. av
det slag som används vid tillverkning av halvledarplattor
"wafers" eller halvledarkomponenter, elektroniska
integrerade kretsar, löd- och svetsmaskiner, även sådana
som kan skära samt materialprovningsmaskiner)

84564000 Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags
material, arbetande med plasmaljusbåge

84569080 Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags
material med elektrokemisk process, elektronstråle, jonstråle
eller plasmaljusbåge (exkl. apparater arbetande med laser
eller annan ljus- eller fotonstråle, ultraljud, eller elektroerosion
och vattenskärmaskiner)

84565000 Vattenskärmaskiner 84569020 Vattenskärmaskiner

84569000 Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags
material med elektrokemisk process, elektronstråle eller
jonstråle (exkl. maskiner och apparater för lödning eller
svetsning, även de som kan användas för att skära,
maskiner för provning av material och maskiner för
tillverkning av halvledarkomponenter eller elektroniska
integrerade kretsar)

84569080 Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags
material med elektrokemisk process, elektronstråle, jonstråle
eller plasmaljusbåge (exkl. apparater arbetande med laser
eller annan ljus- eller fotonstråle, ultraljud, eller elektroerosion
och vattenskärmaskiner)

84594100 Borrmaskiner, för arborrning i metall, numeriskt styrda (exkl.
borr-, fräs- och gängenheter samt kombinerade borr- och
fräsmaskiner)

84594010 Borrmaskiner, för arborrning i metall, numeriskt styrda (exkl.
borr-, fräs- och gängenheter samt kombinerade borr- och
fräsmaskiner)

84594900 Borrmaskiner för arborrning i metall (exkl. numeriskt styrda,
borr-, fräs- och gängenheter samt kombinerade borr- och
fräsmaskiner)

84594090 Borrmaskiner för arborrning i metall (exkl. numeriskt styrda,
borr-, fräs- och gängenheter samt kombinerade borr- och
fräsmaskiner)

84601200 Planslipmaskiner, för ytbehandling av metall eller kermet,
numeriskt styrda

84601100 Planslipmaskiner, i vilka varje axels läge kan ställas in med
en noggrannhet av 0,01 mm, för behandling av metall eller
kermet, numeriskt styrda

84601200 Planslipmaskiner, för ytbehandling av metall eller kermet,
numeriskt styrda

84609090 Slip- och poleringsmaskiner, för behandling av metall eller
kermet (exkl. poleringsmaskiner, med mikrometerinställning,
med vilken varje axels läge kan ställas in med en
noggrannhet av 0,01 mm, maskiner för färdigbearbetning av
kugghjul samt handverktyg)

84601900 Planslipmaskiner, för ytbehandling av metall eller kermet
(exkl. numeriskt styrda)

84601900 Planslipmaskiner, i vilka varje axels läge kan ställas in med
en noggrannhet av 0,01 mm, för behandling av metall eller
kermet (exkl. numeriskt styrda)

84601900 Planslipmaskiner, för ytbehandling av metall eller kermet
(exkl. numeriskt styrda)

84609090 Slip- och poleringsmaskiner, för behandling av metall eller
kermet (exkl. poleringsmaskiner, med mikrometerinställning,
med vilken varje axels läge kan ställas in med en
noggrannhet av 0,01 mm, maskiner för färdigbearbetning av
kugghjul samt handverktyg)

84602200 Centerlesslipmaskiner, för ytbehandling av metall eller
kermet, numeriskt styrda (exkl. maskiner för kuggskärnings-
och kuggslipmaskiner)

84602115 Centerlesslipmaskiner för cylindriska ytor, i vilka varje axels
läge kan ställas in med en noggrannhet av 0,01 mm, för
behandling av metall eller kermet, numeriskt styrda (exkl.
maskiner för färdigbearbetning av kugghjul)

84602200 Centerlesslipmaskiner, för ytbehandling av metall eller
kermet, numeriskt styrda (exkl. maskiner för kuggskärnings-
och kuggslipmaskiner)

84609090 Slip- och poleringsmaskiner, för behandling av metall eller
kermet (exkl. poleringsmaskiner, med mikrometerinställning,
med vilken varje axels läge kan ställas in med en
noggrannhet av 0,01 mm, maskiner för färdigbearbetning av
kugghjul samt handverktyg)

84602300 Cylindriska slipmaskiner, för ytbehandling av metall eller
kermet, numeriskt styrda (exkl. maskiner för kuggskärnings-
och kuggslipmaskiner samt centerlesslipmaskiner)

84602111 Innerslipmaskiner för cylindriska ytor, i vilka varje axels läge
kan ställas in med en noggrannhet av 0,01 mm, för
behandling av metall eller kermet, numeriskt styrda (exkl.
maskiner för färdigbearbetning av kugghjul)

84602300 Cylindriska slipmaskiner, för ytbehandling av metall eller
kermet, numeriskt styrda (exkl. maskiner för kuggskärnings-
och kuggslipmaskiner samt centerlesslipmaskiner)

84609090 Slip- och poleringsmaskiner, för behandling av metall eller
kermet (exkl. poleringsmaskiner, med mikrometerinställning,
med vilken varje axels läge kan ställas in med en
noggrannhet av 0,01 mm, maskiner för färdigbearbetning av
kugghjul samt handverktyg)
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84602400 Slipmaskiner, för ytbehandling av metall eller kermet,
numeriskt styrda (exkl. planslipmaskiner,
centerlesslipmaskiner, cylindriska slipmaskiner samt
maskiner för kuggskärnings- och kuggslipmaskiner)

84602119 Slipmaskiner för cylindriska ytor, i vilka varje axels läge kan
ställas in med en noggrannhet av 0,01 mm, för behandling
av metall eller kermet, numeriskt styrda (exkl. maskiner för
färdigbearbetning av kugghjul samt innerslipmaskiner och
centerlesslipmaskiner)

84602400 Slipmaskiner, för ytbehandling av metall eller kermet,
numeriskt styrda (exkl. planslipmaskiner,
centerlesslipmaskiner, cylindriska slipmaskiner samt
maskiner för kuggskärnings- och kuggslipmaskiner)

84602190 Slipmaskiner, i vilka varje axels läge kan ställas in med en
noggrannhet av 0,01 mm, för behandling av metall eller
kermet, numeriskt styrda (exkl. maskiner för
färdigbearbetning av kugghjul samt planslipmaskiner och
slipmaskiner för cylindriska ytor)

84602400 Slipmaskiner, för ytbehandling av metall eller kermet,
numeriskt styrda (exkl. planslipmaskiner,
centerlesslipmaskiner, cylindriska slipmaskiner samt
maskiner för kuggskärnings- och kuggslipmaskiner)

84609090 Slip- och poleringsmaskiner, för behandling av metall eller
kermet (exkl. poleringsmaskiner, med mikrometerinställning,
med vilken varje axels läge kan ställas in med en
noggrannhet av 0,01 mm, maskiner för färdigbearbetning av
kugghjul samt handverktyg)

84609000 Maskiner för gradning och polering eller annan ytbehandling
av metall eller kermet (exkl. planslipmaskiner,
centerlesslipmaskiner, cylindriska slipmaskiner,
skärpningsmaskiner, henning- och läppningsmaskiner samt
kuggskärnings- och kuggslipmaskiner och handverktyg)

84609010 Poleringsmaskiner, för behandling av metall eller kermet,
med mikrometerinställning, med vilken varje axels läge kan
ställas in med en noggrannhet av 0,01 mm (exkl. maskiner
för färdigbearbetning av kugghjul)

84609000 Maskiner för gradning och polering eller annan ytbehandling
av metall eller kermet (exkl. planslipmaskiner,
centerlesslipmaskiner, cylindriska slipmaskiner,
skärpningsmaskiner, henning- och läppningsmaskiner samt
kuggskärnings- och kuggslipmaskiner och handverktyg)

84609090 Slip- och poleringsmaskiner, för behandling av metall eller
kermet (exkl. poleringsmaskiner, med mikrometerinställning,
med vilken varje axels läge kan ställas in med en
noggrannhet av 0,01 mm, maskiner för färdigbearbetning av
kugghjul samt handverktyg)

84652000 Fleroperationsmaskiner, inkl. maskiner för spikning,
klamring, limning eller annan sammansättning, för
bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast och
liknande hårda material, som i enlighet med ett
bearbetningsprogram kan utföra olika slags bearbetningar
genom automatisk växling mellan olika verktyg som är
placerade i ett magasin e.d.

84659190 Sågmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi,
hårdplast eller liknande hårda material (exkl. bandsågar,
cirkelsågar och handverktyg)

84652000 Fleroperationsmaskiner, inkl. maskiner för spikning,
klamring, limning eller annan sammansättning, för
bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast och
liknande hårda material, som i enlighet med ett
bearbetningsprogram kan utföra olika slags bearbetningar
genom automatisk växling mellan olika verktyg som är
placerade i ett magasin e.d.

84659200 Verktygsmaskiner för hyvling, fräsning eller gradning genom
utskärning, för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi,
hårdplast eller liknande hårda material (exkl. handverktyg
samt maskiner enligt nr 8465.10)

84652000 Fleroperationsmaskiner, inkl. maskiner för spikning,
klamring, limning eller annan sammansättning, för
bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast och
liknande hårda material, som i enlighet med ett
bearbetningsprogram kan utföra olika slags bearbetningar
genom automatisk växling mellan olika verktyg som är
placerade i ett magasin e.d.

84659300 Slip-, puts- eller polermaskiner för bearbetning av trä, kork,
ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material
(exkl. handverktyg)

84652000 Fleroperationsmaskiner, inkl. maskiner för spikning,
klamring, limning eller annan sammansättning, för
bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast och
liknande hårda material, som i enlighet med ett
bearbetningsprogram kan utföra olika slags bearbetningar
genom automatisk växling mellan olika verktyg som är
placerade i ett magasin e.d.

84659400 Maskiner för bockning och sammansättning av trä, kork, ben,
hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material (exkl.
handverktyg)

84652000 Fleroperationsmaskiner, inkl. maskiner för spikning,
klamring, limning eller annan sammansättning, för
bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast och
liknande hårda material, som i enlighet med ett
bearbetningsprogram kan utföra olika slags bearbetningar
genom automatisk växling mellan olika verktyg som är
placerade i ett magasin e.d.

84659500 Borrmaskiner och tapphålsmaskiner för bearbetning av trä,
kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda
material (exkl. handverktyg samt maskiner enligt nr 8465.10)

84652000 Fleroperationsmaskiner, inkl. maskiner för spikning,
klamring, limning eller annan sammansättning, för
bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast och
liknande hårda material, som i enlighet med ett
bearbetningsprogram kan utföra olika slags bearbetningar
genom automatisk växling mellan olika verktyg som är
placerade i ett magasin e.d.

84659600 Verktygsmaskiner för klyvning, knivskärning eller
fanersvarvning för bearbetning av trä

84652000 Fleroperationsmaskiner, inkl. maskiner för spikning,
klamring, limning eller annan sammansättning, för
bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast och
liknande hårda material, som i enlighet med ett
bearbetningsprogram kan utföra olika slags bearbetningar
genom automatisk växling mellan olika verktyg som är
placerade i ett magasin e.d.

84659900 Verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben,
hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material (exkl.
handverktyg, maskiner enligt nr 8465.10 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)
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84659190 Sågmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi,
hårdplast eller liknande hårda material (exkl. bandsågar,
cirkelsågar och handverktyg)

84659190 Sågmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi,
hårdplast eller liknande hårda material (exkl. bandsågar,
cirkelsågar och handverktyg)

84659200 Verktygsmaskiner för hyvling, fräsning eller gradning genom
utskärning, för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi,
hårdplast eller liknande hårda material (exkl. handverktyg
samt maskiner enligt nr 846510 och 8465 20)

84659200 Verktygsmaskiner för hyvling, fräsning eller gradning genom
utskärning, för bearbetning av trä, kork, ben, hårdgummi,
hårdplast eller liknande hårda material (exkl. handverktyg
samt maskiner enligt nr 8465.10)

84659300 Slip-, puts- eller polermaskiner för bearbetning av trä, kork,
ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material
(exkl. handverktyg och fleroperationsmaskiner)

84659300 Slip-, puts- eller polermaskiner för bearbetning av trä, kork,
ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material
(exkl. handverktyg)

84659400 Maskiner för bockning och sammansättning av trä, kork, ben,
hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material (exkl.
handverktyg och fleroperationsmaskiner)

84659400 Maskiner för bockning och sammansättning av trä, kork, ben,
hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material (exkl.
handverktyg)

84659500 Borrmaskiner och tapphålsmaskiner för bearbetning av trä,
kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda
material (exkl. handverktyg samt maskiner enligt nr 8465 10
och 8465 20)

84659500 Borrmaskiner och tapphålsmaskiner för bearbetning av trä,
kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda
material (exkl. handverktyg samt maskiner enligt nr 8465.10)

84659600 Verktygsmaskiner för klyvning, knivskärning eller
fanersvarvning för bearbetning av trä (exkl.
fleroperationsmaskiner)

84659600 Verktygsmaskiner för klyvning, knivskärning eller
fanersvarvning för bearbetning av trä

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)

84659900 Verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, ben,
hårdgummi, hårdplast eller liknande hårda material (exkl.
handverktyg, maskiner enligt nr 8465.10 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)

84669340 Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 8456 11 10, 8456 12
10, 8456 20, 8456 30, 8457 10, 8458 91, 8459 21 00, 8459
61 eller 8461 50 av ett slag som uteslutande eller
huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar,
tryckta kretskort, delar enligt nr 8517, eller delar till maskiner
för automatisk databehandling

84669370 Delar och tillbehör till verktygsmaskiner, för bearbetning av
metall genom att avlägsna material, i.a.n. (exkl. till
vattenskärmaskiner)

84669350 Delar och tillbehör till vattenskärmaskiner, i.a.n. 84669330 Delar och tillbehör till vattenskärmaskiner, i.a.n.

84669360 Delar och tillbehör till verktygsmaskiner, för bearbetning
genom att avlägsna material, enligt nr 8456 till 8461, i.a.n.

84669370 Delar och tillbehör till verktygsmaskiner, för bearbetning av
metall genom att avlägsna material, i.a.n. (exkl. till
vattenskärmaskiner)

84729040 Ordbehandlingsmaskiner 84690010 Ordbehandlingsmaskiner (exkl. automatiska
databehandlingsmaskiner och enheter till sådana enligt nr
8443, maskiner för framställning av litografiskt tryck eller
offsettryck, bokföringsmaskiner, datorer och teleprintrar)

84729090 Maskiner och apparater för kontorsbruk, i.a.n. 84690091 Skrivmaskiner, elektriska (exkl. automatiska
databehandlingsmaskiner och enheter till sådana enligt nr
8443, maskiner för framställning av litografiskt tryck eller
offsettryck, bokföringsmaskiner och datorer)

84729090 Maskiner och apparater för kontorsbruk, i.a.n. 84690099 Skrivmaskiner (exkl. elektriska)

84729090 Maskiner och apparater för kontorsbruk, i.a.n. 84729070 Maskiner och apparater för kontorsbruk, i.a.n.

84733080 Delar och tillbehör till maskiner för automatisk
databehandling och andra maskiner enligt nr 8471, i.a.n.
(exkl. sammansatta elektroniska komponenter)

84733080 Delar och tillbehör till maskiner för automatisk
databehandling och andra maskiner enligt nr 8471, i.a.n.
(exkl. sammansatta elektroniska komponenter)

84734010 Sammansatta elektroniska komponenter till andra maskiner
och apparater för kontorsbruk enligt nr 8472, i.a.n.

84731011 Sammansatta elektroniska komponenter till
ordbehandlingsmaskiner enligt nr 8469 00 10, i.a.n.

84734010 Sammansatta elektroniska komponenter till andra maskiner
och apparater för kontorsbruk enligt nr 8472, i.a.n.

84731019 Sammansatta elektroniska komponenter till skrivmaskiner
enligt nr 8469, i.a.n.

84734010 Sammansatta elektroniska komponenter till andra maskiner
och apparater för kontorsbruk enligt nr 8472, i.a.n.

84734011 Sammansatta elektroniska komponenter till bankautomater
enligt nr 8472.90.30, i.a.n.

84734010 Sammansatta elektroniska komponenter till andra maskiner
och apparater för kontorsbruk enligt nr 8472, i.a.n.

84734018 Sammansatta elektroniska komponenter till andra maskiner
och apparater för kontorsbruk enligt nr 8472, i.a.n. (exkl. till
bankautomater)

84734010 Sammansatta elektroniska komponenter till andra maskiner
och apparater för kontorsbruk enligt nr 8472, i.a.n.

84735020 Sammansatta elektroniska komponenter som är lämpade att
användas för maskiner enligt två eller flera av numren 8469
till 8472



Varunummer som genomgått förändringar från föregående år 72

Varunummer 2017 Text 2017 Varunummer 2016 Text 2016

84734080 Delar och tillbehör till maskiner och apparater för kontorsbruk
enligt nr 8472, i.a.n. (exkl. sammansatta elektroniska
komponenter)

84731090 Delar och tillbehör till skrivmaskiner och
ordbehandlingsmaskiner, i.a.n. (exkl. sammansatta
elektroniska komponenter)

84734080 Delar och tillbehör till maskiner och apparater för kontorsbruk
enligt nr 8472, i.a.n. (exkl. sammansatta elektroniska
komponenter)

84734080 Delar och tillbehör till maskiner och apparater för kontorsbruk
enligt nr 8472, i.a.n. (exkl. sammansatta elektroniska
komponenter)

84734080 Delar och tillbehör till maskiner och apparater för kontorsbruk
enligt nr 8472, i.a.n. (exkl. sammansatta elektroniska
komponenter)

84735080 Delar eller tillbehör som är lämpade att användas för
maskiner till två eller flera av numren 8469 till 8472, i.a.n.
(exkl. sammansatta elektroniska komponenter)

84735020 Delar och tillbehör av sammansatta elektroniska
komponenter, som är lämpade att användas för maskiner
enligt två eller flera av numren 8470–8472, i.a.n.

84735020 Sammansatta elektroniska komponenter som är lämpade att
användas för maskiner enligt två eller flera av numren 8469
till 8472

84735080 Delar och tillbehör som är lämpade att användas för
maskiner enligt två eller flera av numren 8470 till 8472 (exkl.
sammansatta elektroniska komponenter)

84735080 Delar eller tillbehör som är lämpade att användas för
maskiner till två eller flera av numren 8469 till 8472, i.a.n.
(exkl. sammansatta elektroniska komponenter)

84759010 Delar till maskiner för tillverkning av optiska fibrer och
förstadier till sådana, i.a.n.

84759000 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

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)

84759000 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

84768910 Växlingsautomater 84768900 Försäljningsautomater för varor inkl. växlingsautomater (exkl.
för drycker samt med uppvärmnings- eller kylanordning)

84768990 Försäljningsautomater för varor (exkl. med uppvärmnings-
eller kylanordning samt försäljningsautomater för drycker
samt växlingsmaskiner)

84768900 Försäljningsautomater för varor inkl. växlingsautomater (exkl.
för drycker samt med uppvärmnings- eller kylanordning)

84769010 Delar till växlingsautomater, i.a.n. 84769000 Delar till försäljningsautomater för varor, inkl.
växlingsautomater

84769090 Delar till försäljningsautomater för varor. i.a.n. (exkl. till
växlingsautomater)

84769000 Delar till försäljningsautomater för varor, inkl.
växlingsautomater

84798970 Automatiserade maskiner som används för placering av
elektroniska komponenter  och som är av ett slag som
uteslutande eller huvudsakligen används för tillverkning  av
tryckta kretskort

84798997 Maskiner och mekaniska apparater, i.a.n.

84798997 Maskiner och mekaniska apparater, i.a.n. 84798997 Maskiner och mekaniska apparater, i.a.n.

84799015 Delar till automatiserade maskiner som används för
placering av elektroniska komponenter och som är av ett
slag som uteslutande eller huvudsakligen används för
tillverkning av tryckta kretskort

84799020 Delar till maskiner och mekaniska apparater med särskilda
funktioner, av gjutjärn eller gjutet stål, i.a.n.

84799015 Delar till automatiserade maskiner som används för
placering av elektroniska komponenter och som är av ett
slag som uteslutande eller huvudsakligen används för
tillverkning av tryckta kretskort

84799080 Delar till maskiner och mekaniska apparater med särskilda
funktioner, i.a.n. (exkl. av gjutjärn eller gjutet stål)

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)

84799080 Delar till maskiner och mekaniska apparater med särskilda
funktioner, i.a.n. (exkl. av gjutjärn eller gjutet stål)

84862000 Maskiner och apparater för framställning av
halvledarkomponenter eller  halvledarelement och av
elektroniska integrerade kretsar

84862010 Verktygsmaskiner arbetande med ultraljud, för framställning
av halvledarkomponenter eller halvledarelement och av
elektroniska integrerade kretsar

84862000 Maskiner och apparater för framställning av
halvledarkomponenter eller  halvledarelement och av
elektroniska integrerade kretsar

84862090 Maskiner och apparater för framställning av
halvledarkomponenter eller halvledarelement och av
elektroniska integrerade kretsar (exkl. verktygsmaskiner
arbetande med ultraljud)

84863000 Maskiner och apparater för framställning av platta
bildskärmar

84863010 Apparater för utfällning genom kemisk förångning på substrat
för flytande kristaller "LCD", för framställning av flata
bildskärmar

84863000 Maskiner och apparater för framställning av platta
bildskärmar

84863030 Apparater för torretsning av mönster på substrat för flytande
kristaller "LCD", för framställning av flata bildskärmar
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84863000 Maskiner och apparater för framställning av platta
bildskärmar

84863050 Utrustning för fysisk beläggning på substrat för flytande
kristaller "LCD" genom sputtering "katodförstoftning", för
framställning av flata bildskärmar

84863000 Maskiner och apparater för framställning av platta
bildskärmar

84863090 Maskiner och apparater för framställning av flata bildskärmar
(exkl. apparater för utfällning genom kemisk förångning eller
torretsning av mönster på substrat för flytande kristaller
"LCD" samt för fysisk beläggning på substrat för flytande
kristaller "LCD" genom sputtering "katodförstoftning"

84869000 Delar och tillbehör till maskiner och apparater av sådana
slag som uteslutande eller huvudsakligen används för
framställning av halvledarämnen "boules", halvledarplattor
"wafers",  halvledarkomponenter eller halvledarelement,
elektroniska integrerade kretsar eller platta bildskärmar;
maskiner och apparater enligt anmärkning 9 C till detta
kapitel, i.a.n.

84869010 Verktyghållare och självöppnande gänghuvuden; hållare för
arbetsstycken av sådana slag som uteslutande eller
huvudsakligen används för framställning av halvledarämnen
"boules", halvledarplattor "wafers", halvledarkomponenter
eller halvledarelement, elektroniska integrerade kretsar eller
flata bildskärmar

84869000 Delar och tillbehör till maskiner och apparater av sådana
slag som uteslutande eller huvudsakligen används för
framställning av halvledarämnen "boules", halvledarplattor
"wafers",  halvledarkomponenter eller halvledarelement,
elektroniska integrerade kretsar eller platta bildskärmar;
maskiner och apparater enligt anmärkning 9 C till detta
kapitel, i.a.n.

84869020 Delar till roterande hållare för beläggning med fotoemulsion
på substrat för flytande kristaller "LCD", i.a.n.

84869000 Delar och tillbehör till maskiner och apparater av sådana
slag som uteslutande eller huvudsakligen används för
framställning av halvledarämnen "boules", halvledarplattor
"wafers",  halvledarkomponenter eller halvledarelement,
elektroniska integrerade kretsar eller platta bildskärmar;
maskiner och apparater enligt anmärkning 9 C till detta
kapitel, i.a.n.

84869030 Delar till avgradningsmaskiner för rengöring av
metalledningarna till halvledarpaket före
elmetalliseringsprocessen, i.a.n.

84869000 Delar och tillbehör till maskiner och apparater av sådana
slag som uteslutande eller huvudsakligen används för
framställning av halvledarämnen "boules", halvledarplattor
"wafers",  halvledarkomponenter eller halvledarelement,
elektroniska integrerade kretsar eller platta bildskärmar;
maskiner och apparater enligt anmärkning 9 C till detta
kapitel, i.a.n.

84869040 Delar till utrustning för fysisk beläggning på substrat för
flytande kristaller genom sputtering "katodförstoftning"
"LCD" , i.a.n.

84869000 Delar och tillbehör till maskiner och apparater av sådana
slag som uteslutande eller huvudsakligen används för
framställning av halvledarämnen "boules", halvledarplattor
"wafers",  halvledarkomponenter eller halvledarelement,
elektroniska integrerade kretsar eller platta bildskärmar;
maskiner och apparater enligt anmärkning 9 C till detta
kapitel, i.a.n.

84869050 Delar och tillbehör till apparater för torretsning av mönster på
substrat för flytande kristaller "LCD" , i.a.n.

84869000 Delar och tillbehör till maskiner och apparater av sådana
slag som uteslutande eller huvudsakligen används för
framställning av halvledarämnen "boules", halvledarplattor
"wafers",  halvledarkomponenter eller halvledarelement,
elektroniska integrerade kretsar eller platta bildskärmar;
maskiner och apparater enligt anmärkning 9 C till detta
kapitel, i.a.n.

84869060 Delar och tillbehör till apparater för utfällning genom kemisk
förångning på substrat för flytande kristaller "LCD", i.a.n.

84869000 Delar och tillbehör till maskiner och apparater av sådana
slag som uteslutande eller huvudsakligen används för
framställning av halvledarämnen "boules", halvledarplattor
"wafers",  halvledarkomponenter eller halvledarelement,
elektroniska integrerade kretsar eller platta bildskärmar;
maskiner och apparater enligt anmärkning 9 C till detta
kapitel, i.a.n.

84869070 Delar och tillbehör till verktygsmaskiner arbetande med
ultrajud, i.a.n.

84869000 Delar och tillbehör till maskiner och apparater av sådana
slag som uteslutande eller huvudsakligen används för
framställning av halvledarämnen "boules", halvledarplattor
"wafers",  halvledarkomponenter eller halvledarelement,
elektroniska integrerade kretsar eller platta bildskärmar;
maskiner och apparater enligt anmärkning 9 C till detta
kapitel, i.a.n.

84869090 Delar och tillbehör till maskiner och apparater av sådana
slag som uteslutande eller huvudsakligen används för
framställning av halvledarämnen "boules", halvledarplattor
"wafers", halvledarkomponenter eller halvledarelement,
elektroniska integrerade kretsar eller flata bildskärmar;
maskiner och apparater enligt anmärkning 9 C till detta
kapitel, i.a.n. (exkl. verktygshållare, självöppnande
gänghuvuden, hållare för arbetsstycken, till roterande hållare
för beläggning med fotoemulsion, avgradningsmaskiner för
rengöring av metalledningarna till halvledarpaket före
elmetalliseringsprocessen, till utrustning för fysisk
beläggning på substrat för flytande kristaller genom
sputtering, för torretsning av mönster, för utfällning genom
kemisk förångning på substrat för flytande kristaller samt
delar och tillbehör till verktygsmaskiner arbetande med
ultraljud)

84879090 Delar till maskiner och apparater, inte försedda med
elektriska kopplingsanordningar, isolatorer, spolar,
kontaktelement eller andra elektriska anordningar, i.a.n. i
detta kapitel (exkl. av järn, gjutjärn eller stål samt propellrar
till fartyg och blad till sådana propellrar)

84879090 Delar till maskiner och apparater, inte försedda med
elektriska kopplingsanordningar, isolatorer, spolar,
kontaktelement eller andra elektriska anordningar, i.a.n. i
detta kapitel (exkl. av järn, gjutjärn eller stål samt propellrar
till fartyg och blad till sådana propellrar)
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85059021 Elektromagneter av ett slag som uteslutande eller
huvudsakligen används för apparater för bildåtergivning
genom magnetresonans (exkl.elektromagneter enligt nr
9018)

85059020 Elektromagneter; magnetchuckar och andra
elektromagnetiska eller permanentmagnetiska
uppspänningsanordningar

85059029 Elektromagneter; magnetchuckar och andra
elektromagnetiska eller permanentmagnetiska 
uppspänningsanordningar (exkl. elektromagneter för
apparater för bildåtergivning genom magnetresonans)

85059020 Elektromagneter; magnetchuckar och andra
elektromagnetiska eller permanentmagnetiska
uppspänningsanordningar

85143020 Ugnar av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen
används för tillverkning av tryckta kretsar eller tryckta
kretskort

85143000 Elektriska ugnar, för industri- eller laboratoriebruk (exkl.
motståndsvärmeugnar, induktionsugnar, dielektriska ugnar)

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)

85143000 Elektriska ugnar, för industri- eller laboratoriebruk (exkl.
motståndsvärmeugnar, induktionsugnar, dielektriska ugnar)

85149030 Delar till elektriska ugnar av ett slag som uteslutande eller
huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretsar eller
tryckta kretskort

85149000 Delar till elektriska ugnar för industri- eller laboratoriebruk,
inbegripet sådana som arbetar med induktion eller dielektrisk
förlust, och till annan industri- eller laboratorieutrustning för
värmebehandling av material som arbetar med induktion
eller dielektrisk förlust, i.a.n. (exkl. för tillverkning av
halvledarkomponenter på halvledarplattor "wafers")

85149070 Delar till elektriska ugnar för industri- eller laboratoriebruk,
inbegripet sådana som arbetar med induktion eller dielektrisk
förlust, och till annan industri- eller laboratorieutrustning för
värmebehandling av material som arbetar med induktion
eller dielektrisk förlust, i.a.n.

85149000 Delar till elektriska ugnar för industri- eller laboratoriebruk,
inbegripet sådana som arbetar med induktion eller dielektrisk
förlust, och till annan industri- eller laboratorieutrustning för
värmebehandling av material som arbetar med induktion
eller dielektrisk förlust, i.a.n. (exkl. för tillverkning av
halvledarkomponenter på halvledarplattor "wafers")

85151910 Våglödmaskiner av ett slag som uteslutande eller
huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretskort

85151900 Maskiner och apparater, elektriska, för lödning (exkl.
lödkolvar och lödpistoler)

85151990 Maskiner och apparater, elektriska, för lödning (exkl.
lödkolvar och lödpistoler samt våglödmaskiner som används
för tillverkning av tryckta kretskort)

85151900 Maskiner och apparater, elektriska, för lödning (exkl.
lödkolvar och lödpistoler)

85159020 Delar till våglödmaskiner av ett slag som uteslutande eller
huvudsakligen används för tillverkning av tryckta kretskort

85159000 Delar till elektriska maskiner och apparater för lödning eller
svetsning samt för varmsprutning av metaller, metallkarbider
eller kermeter, i.a.n. (exkl. trådförbindare av det slag som
används vid tillverkning av halvledarkomponenter)

85159080 Delar till elektriska maskiner och apparater för lödning eller
svetsning samt för varmsprutning av metaller, metallkarbider
eller kermeter, i.a.n.

85159000 Delar till elektriska maskiner och apparater för lödning eller
svetsning samt för varmsprutning av metaller, metallkarbider
eller kermeter, i.a.n. (exkl. trådförbindare av det slag som
används vid tillverkning av halvledarkomponenter)

85176930a Bärbara mottagare för personsökning 85176931 Bärbara mottagare för samtal eller personsökning

85176930b Apparater för mottagning av radiotelefoni eller radiotelegrafi
(exkl. bärbara mottagare för personsökning)

85176939 Mottagare för radiotelefoni eller radiotelegrafi (exkl. bärbara
mottagare för samtal eller personsökning)

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)

85177090 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 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

85177011 Antenner för apparater för radiotelegrafi eller radiotelefoni

85177000b Antenner och antennreflektorer av alla slag till apparater
enligt HS 85.17; delar lämpliga att användas till dessa

85177015 Teleskop- och stavantenner för bärbara apparater eller för
apparater för montering i motorfordon (exkl. apparater enligt
nr 8443, 8525, 8527 och 8528)

85177000b Antenner och antennreflektorer av alla slag till apparater
enligt HS 85.17; delar lämpliga att användas till dessa

85177019 Antenner och antennreflektorer av alla slag; delar lämpliga att
användas till dessa (exkl. antenner för apparater för
radiotelegrafi eller radiotelefoni samt teleskop- och
stavantenner för bärbara apparater eller för apparater för
montering i motorfordon)

85198170 Bandspelare innehållande anordning för ljudåtergivning (exkl.
apparater som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter
eller andra betalningsmedel, telefonsvarare och
dikteringsmaskiner)

85198155 Kassettbandspelare för ljudinspelning, även innehållande
anordning för ljudåtergivning, med inbyggd förstärkare och
en eller flera inbyggda högtalare, som kan arbeta utan yttre
kraftkälla (exkl. dikteringsmaskiner)

85198170 Bandspelare innehållande anordning för ljudåtergivning (exkl.
apparater som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter
eller andra betalningsmedel, telefonsvarare och
dikteringsmaskiner)

85198161 Kassettbandspelare för ljudinspelning, med inbyggd
förstärkare och en eller flera inbyggda högtalare (exkl. som
kan arbeta utan yttre kraftkälla)
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85198170 Bandspelare innehållande anordning för ljudåtergivning (exkl.
apparater som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter
eller andra betalningsmedel, telefonsvarare och
dikteringsmaskiner)

85198165 Kassettbandspelare för ljudinspelning, i fickformat med
dimension <= 170 mm x 100 mm x 45 mm även
innehållande anordning för ljudåtergivning (exkl. med inbyggd
förstärkare och en eller flera inbyggda högtalare)

85198170 Bandspelare innehållande anordning för ljudåtergivning (exkl.
apparater som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter
eller andra betalningsmedel, telefonsvarare och
dikteringsmaskiner)

85198175 Kassettbandspelare för ljudinspelning, även innehållande
anordning för ljudåtergivning (exkl. med inbyggd förstärkare
och en eller flera inbyggda högtalare och i fickformat)

85198170 Bandspelare innehållande anordning för ljudåtergivning (exkl.
apparater som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter
eller andra betalningsmedel, telefonsvarare och
dikteringsmaskiner)

85198181 Apparater för ljudinspelning, även innehållande anordning för
ljudåtergivning, för magnetband på spolar, som möjliggör
upptagning eller återgivning av ljud vid antingen en enda
bandhastighet av 19 cm per sekund eller denna och andra
lägre hastigheter

85198170 Bandspelare innehållande anordning för ljudåtergivning (exkl.
apparater som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter
eller andra betalningsmedel, telefonsvarare och
dikteringsmaskiner)

85198185 Apparater för ljudinspelning, även innehållande anordning för
ljudåtergivning (exkl. apparater som drivs med mynt, sedlar,
bankkort, polletter eller andra betalningsmedel,
dikteringsmaskiner som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla,
telefonsvarare, kassettbandspelare samt för magnetband på
spolar, som möjliggör upptagning eller återgivning av ljud vid
antingen en enda bandhastighet av 19 cm per sekund eller
denna och andra lägre hastigheter)

85198900 Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning (exkl.
apparater som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter
eller andra betalningsmedel, skivspelare, telefonsvarare,
magnetiska eller optiska medier eller halvledarmedier)

85198911 Elektriska grammofoner (exkl. grammofonautomater)

85198900 Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning (exkl.
apparater som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter
eller andra betalningsmedel, skivspelare, telefonsvarare,
magnetiska eller optiska medier eller halvledarmedier)

85198915 Dikteringsmaskiner, för enbart avlyssning (exkl. som
använder magnetiska, optiska medier eller halvledarmedier)

85198900 Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning (exkl.
apparater som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter
eller andra betalningsmedel, skivspelare, telefonsvarare,
magnetiska eller optiska medier eller halvledarmedier)

85198919 Apparater för ljudåtergivning (exkl. för ljudinspelning, de som
använder magnetiska eller optiska medier eller
halvledarmedier, apparater om drivs med mynt, sedlar,
bankkort, polletter eller andra betalningsmedel; skivspelare
andra än laserskivspelare, telefonsvarare, grammofoner
samt dikteringsmaskiner)

85198900 Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning (exkl.
apparater som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter
eller andra betalningsmedel, skivspelare, telefonsvarare,
magnetiska eller optiska medier eller halvledarmedier)

85198990 Apparater för ljudåtergivning (exkl. de som använder
magnetiska eller optiska medier eller halvledarmedier,
apparater om drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller
andra betalningsmedel; skivspelare andra än
laserskivspelare, telefonsvarare samt apparater för
ljudåtergivning utan anordning för ljudinspelning)

85229020 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

85229049 Sammansatta elektroniska komponenter till apparater för
ljudåtergivning och -inspelning samt till apparater för
inspelning eller återgivning av videosignaler, i.a.n. (exkl. till
telefonsvarare)

85229049 Sammansatta elektroniska komponenter till apparater för
ljudåtergivning och -inspelning samt till apparater för
inspelning eller återgivning av videosignaler, i.a.n. (exkl. till
telefonsvarare)

85229049 Sammansatta elektroniska komponenter till apparater för
ljudåtergivning och -inspelning samt till apparater för
inspelning eller återgivning av videosignaler, i.a.n. (exkl. till
telefonsvarare)

85229080 Delar och tillbehör lämpade för användning enbart eller
huvudsakligen till apparater enligt nr 8519 till 8521, i.a.n.
(exkl. pickuper)

85229080 Delar och tillbehör lämpade för användning enbart eller
huvudsakligen till apparater enligt nr 8519 till 8521, i.a.n.
(exkl. pickuper)

85232919 Magnetband och magnetskivor (exkl. oinspelade) 85232931 Magnetband och magnetskivor för återgivning av andra
fenomen än ljud och bild (exkl. skivor för
laseravläsningssystem, oinspelade magnetband och
magnetskivor, kort med inbyggd magnetremsa samt
produkter enligt kap. 37)

85232919 Magnetband och magnetskivor (exkl. oinspelade) 85232933 Magnetband och magnetskivor för återgivning av
instruktioner, data, ljud och bilder som lagrats i
maskinläsbart, binärt format, och som kan manipuleras eller
behandlas interaktivt av en användare, med hjälp av en
maskin för automatisk databehandling

85232919 Magnetband och magnetskivor (exkl. oinspelade) 85232939 Magnetband och magnetskivor för inspelning av ljud eller
andra fenomen (exkl. för återgivning av instruktioner, data,
ljud och bilder som lagrats i maskinläsbart, binärt format,
och som kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en
användare, med hjälp av en maskin för automatisk
databehandling samt produkter enligt kapitel 37)
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85234910 "Digital versatile discs DVD" (exkl. oinspelade) 85234925 Optiska skivor för laseravläsningssystem, för inspelning,
även inspelade (exkl. för återgivning av ljud och bild samt
varor  för foto- eller kinobruk enligt kapitel 37)

85234910 "Digital versatile discs DVD" (exkl. oinspelade) 85234939 Skivor, inspelade, för laseravläsningssystem, endast för
återgivning av ljud, med en diameter av > 6,5 cm

85234910 "Digital versatile discs DVD" (exkl. oinspelade) 85234945 Skivor för laseravläsningssystem för återgivning av
instruktioner, data, ljud och bilder som lagrats i
maskinläsbart, binärt format och som kan manipuleras eller
behandlas interaktivt av en användare, med hjälp av en
maskin för automatisk databehandling

85234910 "Digital versatile discs DVD" (exkl. oinspelade) 85234951 "Digital versatile discs DVD", inspelad, för återgivning av ljud
och bild eller endast bild (exkl. för återgivning av
instruktioner, data, ljud och bilder som lagrats i
maskinläsbart, binärt format, och som kan manipuleras eller
behandlas interaktivt av en användare, med hjälp av en
automatisk databehandling)

85234920 Skivor för laseravläsningssystem (exkl. oinspelade och
"Digital versatile discs DVD")

85234925 Optiska skivor för laseravläsningssystem, för inspelning,
även inspelade (exkl. för återgivning av ljud och bild samt
varor  för foto- eller kinobruk enligt kapitel 37)

85234920 Skivor för laseravläsningssystem (exkl. oinspelade och
"Digital versatile discs DVD")

85234931 Skivor, inspelade, för laseravläsningssystem, endast för
återgivning av ljud, med diameter av <= 6,5 cm

85234920 Skivor för laseravläsningssystem (exkl. oinspelade och
"Digital versatile discs DVD")

85234939 Skivor, inspelade, för laseravläsningssystem, endast för
återgivning av ljud, med en diameter av > 6,5 cm

85234920 Skivor för laseravläsningssystem (exkl. oinspelade och
"Digital versatile discs DVD")

85234945 Skivor för laseravläsningssystem för återgivning av
instruktioner, data, ljud och bilder som lagrats i
maskinläsbart, binärt format och som kan manipuleras eller
behandlas interaktivt av en användare, med hjälp av en
maskin för automatisk databehandling

85234920 Skivor för laseravläsningssystem (exkl. oinspelade och
"Digital versatile discs DVD")

85234959 Skivor, inspelade, för laseravläsningssystem för återgivning
av ljud och bilder eller enbart bilder (exkl. "Digital versatile
discs, DVD", skivor för återgivning av instruktioner, data, ljud
och bilder som lagrats i maskinläsbart, binärt format och
som kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en
användare, med hjälp av en maskin för automatisk
databehandling)

85234990 Optiska medier (exkl. oinspelade och skivor för
laseravläsningssystem)

85234991 Optiska medier för återgivning av andra fenomen än ljud och
bild (exkl. skivor för laseravläsningssystem, för återgivning
av instruktioner, data, ljud och bilder som lagrats i
maskinläsbart, binärt format, och som kan manipuleras eller
behandlas interaktivt av en användare, med hjälp av en
maskin för automatisk databehandling samt produkter enligt
kapitel 37)

85234990 Optiska medier (exkl. oinspelade och skivor för
laseravläsningssystem)

85234993 Optiska medier för återgivning av instruktioner, data, ljud och
bilder som lagrats i maskinläsbart, binärt format, och som
kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en användare,
med hjälp av en maskin för automatisk databehandling (exkl.
skivor för laseravläsningssystem)

85234990 Optiska medier (exkl. oinspelade och skivor för
laseravläsningssystem)

85234999 Optiska medier för återgivning av ljud eller andra fenomen
(exkl. skivor för laseravläsningssystem, för återgivning av
instruktioner, data, ljud och bilder som lagrats i
maskinläsbart, binärt format, och som kan manipuleras eller
behandlas interaktivt av en användare, med hjälp av en
maskin för automatisk databehandling samt produkter enligt
kap. 37)

85235190 Icke-flyktiga halvledarminnen, för inspelning av data från en
extern källa "flash memory cards" eller "flash electronic
storage cards", inspelade

85235191 Icke-flyktiga halvledarminnen, för inspelning av data från en
extern källa "flash memory cards" eller "flash electronic
storage cards", inspelade, för återgivning av andra fenomen
än ljud och bild (exkl. för återgivning av instruktioner, data,
ljud och bilder som lagrats i maskinläsbart, binärt format,
och som kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en
användare, med hjälp av en maskin för automatisk
databehandling samt produkter enligt kap. 37)

85235190 Icke-flyktiga halvledarminnen, för inspelning av data från en
extern källa "flash memory cards" eller "flash electronic
storage cards", inspelade

85235193 Icke-flyktiga halvledarminnen, för inspelning av data från en
extern källa "flash memory cards" eller "flash electronic
storage cards", inspelade, för återgivning av instruktioner,
data, ljud och bilder som lagrats i maskinläsbart, binärt
format, och som kan manipuleras eller behandlas interaktivt
av en användare, med hjälp av en maskin för automatisk
databehandling
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85235190 Icke-flyktiga halvledarminnen, för inspelning av data från en
extern källa "flash memory cards" eller "flash electronic
storage cards", inspelade

85235199 Icke-flyktiga halvledarminnen, för inspelning av data från en
extern källa "flash memory cards" eller "flash electronic
storage cards", inspelade, för återgivning av ljud eller andra
fenomen (exkl. för återgivning av instruktioner, data, ljud och
bilder som lagrats i maskinläsbart, binärt format, och som
kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en användare,
med hjälp av en maskin för automatisk databehandling samt
produkter enligt kap. 37)

85235200 Smartkort med en eller flera elektroniska integrerade kretsar 85235210 Smartkort, med minst två elektroniska integrerade kretsar

85235200 Smartkort med en eller flera elektroniska integrerade kretsar 85235290 Smartkort med endast en elektronisk integrerad krets

85235990 Halvledarmedier (exkl. oinspelade, icke-flyktiga
halvledarminnen och smartkort)

85235991 Halvledarmedier, inspelade, för återgivning av andra
fenomen än ljud och bild (exkl. för återgivning av
instruktioner, data, ljud och bilder som lagrats i
maskinläsbart, binärt format, och som kan manipuleras eller
behandlas interaktivt av en användare, med hjälp av en
maskin för automatisk databehandling,  icke-flyktiga
halvledarminnen, smartkort samt produkter enligt kap. 37)

85235990 Halvledarmedier (exkl. oinspelade, icke-flyktiga
halvledarminnen och smartkort)

85235993 Halvledarmedier, inspelade, för återgivning av instruktioner,
data, ljud och bilder som lagrats i maskinläsbart, binärt
format, och som kan manipuleras eller behandlas interaktivt
av en användare, med hjälp av en maskin för automatisk
databehandling (exkl. icke-flyktiga halvledarminnen,
smartkort samt produkter enligt kap. 37)

85235990 Halvledarmedier (exkl. oinspelade, icke-flyktiga
halvledarminnen och smartkort)

85235999 Halvledarmedier, inspelade, för återgivning av ljud eller av
andra fenomen (exkl. för återgivning av instruktioner, data,
ljud och bilder som lagrats i maskinläsbart, binärt format,
och som kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en
användare, med hjälp av en maskin för automatisk
databehandling, icke-flyktiga halvledarminnen, smartkort
samt produkter enligt kap. 37)

85238090 Media, inspelad, inkl. matriser och förlagor "masters" för
framställning av skivor (exkl. för magnetiska eller optiska
medier eller halvledarmedier samt produkter enligt kap. 37)

85238091 Medier, inspelade, för återgivning av andra fenomen än ljud
och bild (exkl. för återgivning av instruktioner, data, ljud och
bilder som lagrats i maskinläsbart, binärt format, och som
kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en användare,
med hjälp av en maskin för automatisk databehandling, för
magnetiska eller optiska medier eller halvledarmedier samt
produkter enligt kap. 37)

85238090 Media, inspelad, inkl. matriser och förlagor "masters" för
framställning av skivor (exkl. för magnetiska eller optiska
medier eller halvledarmedier samt produkter enligt kap. 37)

85238093 Medier, inspelade, för återgivning av instruktioner, data, ljud
och bilder som lagrats i maskinläsbart, binärt format, och
som kan manipuleras eller behandlas interaktivt av en
användare, med hjälp av en maskin för automatisk
databehandling (exkl. för magnetiska eller optiska medier
eller halvledarmedier samt produkter enligt kap. 37)

85238090 Media, inspelad, inkl. matriser och förlagor "masters" för
framställning av skivor (exkl. för magnetiska eller optiska
medier eller halvledarmedier samt produkter enligt kap. 37)

85238099 Media för återgivning av ljud och bild, inbegripet matriser för
tillverkning av grammofonskivor (exkl. för återgivning av
instruktioner, data, ljud och bilder som lagrats i
maskinläsbart, binärt format, och som kan manipuleras eller
behandlas interaktivt av en användare, med hjälp av en
maskin för automatisk databehandling, för magnetiska eller
optiska medier eller halvledarmedier samt produkter enligt
kap. 37)

85284200 Katodstrålerörsmonitorer, av sådana slag som kan anslutas
direkt till och är avsedda att användas tillsammans med en
maskin för automatisk databehandling enligt nr 8471 (exkl.
med televisionsmottagare)

85284100 Katodstrålerörsmonitorer, av sådana slag som uteslutande
eller huvudsakligen används i ett system föt automatisk
databehandling enligt nr 8471

85284200 Katodstrålerörsmonitorer, av sådana slag som kan anslutas
direkt till och är avsedda att användas tillsammans med en
maskin för automatisk databehandling enligt nr 8471 (exkl.
med televisionsmottagare)

85284910 Katodstrålerörsmonitorer, för svartvit eller annan enfärgad
mottagning, utan inbyggd televisionsmottagare (exkl. av
sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används i
ett system föt automatisk databehandling enligt nr 8471)

85284200 Katodstrålerörsmonitorer, av sådana slag som kan anslutas
direkt till och är avsedda att användas tillsammans med en
maskin för automatisk databehandling enligt nr 8471 (exkl.
med televisionsmottagare)

85284980 Katodstrålerörsmonitorer för färgmottagning, utan inbyggd
televisionsmottagare (exkl. av sådana slag som uteslutande
eller huvudsakligen används i system för automatisk
databehandling enligt nr 8471)

85284900 Katodstrålerörsmonitorer (exkl. av sådana slag som kan
anslutas direkt till och är avsedda att användas tillsammans
med en maskin för automatisk databehandling enligt nr 8471
samt med televisionsmottagare)

85284910 Katodstrålerörsmonitorer, för svartvit eller annan enfärgad
mottagning, utan inbyggd televisionsmottagare (exkl. av
sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen används i
ett system föt automatisk databehandling enligt nr 8471)

85284900 Katodstrålerörsmonitorer (exkl. av sådana slag som kan
anslutas direkt till och är avsedda att användas tillsammans
med en maskin för automatisk databehandling enligt nr 8471
samt med televisionsmottagare)

85284980 Katodstrålerörsmonitorer för färgmottagning, utan inbyggd
televisionsmottagare (exkl. av sådana slag som uteslutande
eller huvudsakligen används i system för automatisk
databehandling enligt nr 8471)
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85285210 Monitorer av sådana slag som uteslutande eller
huvudsakligen används i ett system för automatisk
databehandling enligt nr 8471 (exkl. med inbyggd
televisionsmottagare samt katodstrålerörsmonitorer)

85285100 Monitorer av sådana slag som uteslutande eller
huvudsakligen används i ett system för automatisk
databehandling enligt nr 8471 (exkl.
katodstrålerörsmonitorer)

85285291 Monitorer med en LCD-bildskärm "med flytande kristaller",
avsedda för datoranvändning men av ett slag som inte
huvudsakligen används i ett system för automatisk
databehandling (exkl. med inbyggd televisionsmottagare)

85285920 Platta bildskärmar för enfärgad mottagning, utan inbyggd
televisionsmottagare, som kan återge signaler från maskiner
för automatisk databehandling med en godtagbar nivå av
funktionalitet (exkl. av sådana slag som uteslutande eller
huvudsakligen används i ett system för automatisk
databehandling enligt nr 8471)

85285291 Monitorer med en LCD-bildskärm "med flytande kristaller",
avsedda för datoranvändning men av ett slag som inte
huvudsakligen används i ett system för automatisk
databehandling (exkl. med inbyggd televisionsmottagare)

85285931 LCD-monitorer för färgmottagning, utan inbyggd
televisionsmottagare, som kan återge signaler från maskiner
för automatisk databehandling med en godtagbar nivå av
funktionalitet (exkl. av sådana slag som uteslutande eller
huvudsakligen används i ett system för automatisk
databehandling enligt nr 8471)

85285299 Monitorer, avsedda för datoranvändning men av ett slag som
inte huvudsakligen används i ett system för automatisk
databehandling  (exkl. med inbyggd televisionsmottagare,
katodstrålerörsmonitorer samt med LCD-bildskärm "med
flytande kristaller")

85285920 Platta bildskärmar för enfärgad mottagning, utan inbyggd
televisionsmottagare, som kan återge signaler från maskiner
för automatisk databehandling med en godtagbar nivå av
funktionalitet (exkl. av sådana slag som uteslutande eller
huvudsakligen används i ett system för automatisk
databehandling enligt nr 8471)

85285299 Monitorer, avsedda för datoranvändning men av ett slag som
inte huvudsakligen används i ett system för automatisk
databehandling  (exkl. med inbyggd televisionsmottagare,
katodstrålerörsmonitorer samt med LCD-bildskärm "med
flytande kristaller")

85285939 Monitorer för färgmottagning, utan inbyggd
televisionsmottagare, som kan återge signaler från maskiner
för automatisk databehandling med en godtagbar nivå av
funktionalitet (exkl. med en LCD-bildskärm och av sådana
slag som uteslutande eller huvudsakligen används i ett
system för automatisk databehandling enligt nr 8471)

85285900 Monitorer (exkl. med inbyggd televisionsmottagare,
katodstrålerörsmonitorer samt som kan anslutas direkt till
och är avsedda att användas tillsammans med en maskin
för automatisk databehandling)

85285970 Monitorer, utan inbyggd televisionsmottagare (exkl. platta
bildskärmar eller med katodstrålerör och av sådana slag
som uteslutande eller huvudsakligen används i ett system
för automatisk databehandling enligt nr 8471)

85286200 Projektorer av sådana slag som kan anslutas direkt till och är
avsedda att användas tillsammans med en maskin för
automatisk databehandling enligt nr 8471 (exkl. med inbyggd
televisionsmottagare)

85286100 Projektorer av sådana slag som uteslutande eller
huvudsakligen används i ett system för automatisk
databehandling enligt nr 8471

85286200 Projektorer av sådana slag som kan anslutas direkt till och är
avsedda att användas tillsammans med en maskin för
automatisk databehandling enligt nr 8471 (exkl. med inbyggd
televisionsmottagare)

85286910 Videoprojektorer som arbetar med hjälp av en flat
panelskärm, t.ex. en anordning med flytande kristaller, i
stånd att visa digital information från en maskin för
automatisk databehandling

85286920 Projektorer, för enfärgad mottagning (exkl. med inbyggd
televisionsmottagare samt som kan anslutas direkt till och är
avsedda att användas tillsammans med en maskin för
automatisk databehandling)

85286991 Videoprojektorer för svartvit eller annan enfärgad mottagning

85286980 Färgprojektorer (exkl. med inbyggd televisionsmottagare
samt som kan anslutas direkt till och är avsedda att
användas tillsammans med en maskin för automatisk
databehandling)

85286999 Videoprojektorer, för färgtelevision (exkl. som arbetar med
hjälp av en flat panelskärm i stånd att visa digital information
från en maskin för automatisk databehandling)

85299015 OLED-moduler och OLED-paneler för televisionsmottagare
enligt nr 8528 72 eller 8528 73

85299097 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller
huvudsakligen till apparater för sändning (exkl. apparater för
sändning av rundradio eller television; videokameror;
radarapparater; apparater för radionavigering och
radiostyrning, i.a.n. (exkl. antenner och antennreflektorer,
delar till digitalkameror samt sammansatta elektroniska
komponenter)

85299091 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 (exkl. datormonitorer)

85299097 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller
huvudsakligen till apparater för sändning (exkl. apparater för
sändning av rundradio eller television; videokameror;
radarapparater; apparater för radionavigering och
radiostyrning, i.a.n. (exkl. antenner och antennreflektorer,
delar till digitalkameror samt sammansatta elektroniska
komponenter)

85299092 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller
huvudsakligen till televisionskameror, mottagare för
rundradio eller television, och bildskärmar och projektorer,
i.a.n. (exkl. antenner, skåp och lådor, sammansatta
elektroniska komponenter och delar till monitorer och
projektorer av sådana slag som uteslutande eller
huvudsakligen används i ett system för automatisk
databehandling)

85299092 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller
huvudsakligen till televisionskameror enligt nr 8525.30 och till
apparater för mottagning av rundradio, television, monitorer
och projektorer, i.a.n. (exkl. antenner, skåp och lådor,
sammansatta elektroniska komponenter och delar till
monitorer, projektorer uteslutande eller huvudsakligen
använda i ett system för automatisk databehandling)    )



Varunummer som genomgått förändringar från föregående år 79

Varunummer 2017 Text 2017 Varunummer 2016 Text 2016

85299097 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller
huvudsakligen till apparater för sändning (exkl. apparater för
sändning av rundradio eller television) samt delar till
videokameror; radarapparater; apparater för radionavigering
och radiostyrning samt fjärrkontrollutrustning, i.a.n.

85299097 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller
huvudsakligen till apparater för sändning (exkl. apparater för
sändning av rundradio eller television; videokameror;
radarapparater; apparater för radionavigering och
radiostyrning, i.a.n. (exkl. antenner och antennreflektorer,
delar till digitalkameror samt sammansatta elektroniska
komponenter)

85318040 Ringklockor, sumrar, dörrklockor och liknande elektriska
apparater (exkl. inbrotts- eller brandlarm och liknande samt
signaleringsutrustning för cyklar, motorfordon och övrig
trafik)

85318095 Elektriska signalapparater, akustiska eller visuella (exkl. med
flata panelskärmar, signaltablåer med flytande kristaller
"LCD" eller lysdioder "LED", tjuvlarmsapparater,
brandlarmsapparater o.d., apparater av sådana slag som
används till cyklar och motorfordon samt elektrisk
signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning
enligt nr 8530)

85318070 Elektriska signalapparater, akustiska eller visuella (exkl.
tjuvlarmsapparater, brandlarmsapparater o.d.; signaltablåer
med flytande kristaller "LCD" eller lysdioder "LED";
ringklockor, sumrar, dörrklockor o.d.; signaleringsutrustning
för cyklar, motorfordon och övrig trafik)

85318020 Elektriska signalapparater, akustiska eller visuella, med flata
panelskärmar (exkl. signaltablåer med flytande kristaller
"LCD" eller lysdioder "LED", tjuvlarmsapparater,
brandlarmsapparater o.d., apparater av sådana slag som
används till cyklar och motorfordon samt elektrisk
signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning
enligt nr 8530)

85318070 Elektriska signalapparater, akustiska eller visuella (exkl.
tjuvlarmsapparater, brandlarmsapparater o.d.; signaltablåer
med flytande kristaller "LCD" eller lysdioder "LED";
ringklockor, sumrar, dörrklockor o.d.; signaleringsutrustning
för cyklar, motorfordon och övrig trafik)

85318095 Elektriska signalapparater, akustiska eller visuella (exkl. med
flata panelskärmar, signaltablåer med flytande kristaller
"LCD" eller lysdioder "LED", tjuvlarmsapparater,
brandlarmsapparater o.d., apparater av sådana slag som
används till cyklar och motorfordon samt elektrisk
signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning
enligt nr 8530)

85319000 Delar till elektriska signalapparater, akustiska eller visuella,
i.a.n.

85319020 Delar till signaltablåer med flytande kristaller "LCD" eller
lysdioder "LED" och till elektriska signalapparater, akustiska
eller visuella, med flata panelskärmar, i.a.n.

85319000 Delar till elektriska signalapparater, akustiska eller visuella,
i.a.n.

85319085 Delar till elektriska signalapparater, akustiska eller visuella,
t.ex. ringklockor, sirener, signaltablåer samt tjuvlarms- och
brandlarmsapparater, i.a.n. (exkl. till signaltablåer med
flytande kristaller "LCD" eller lysdioder "LED" och till
elektriska signalapparater, akustiska eller visuella, med flata
panelskärmar samt med "multichip" integrerade kretsar)

85369040 Batterihållare av sådana slag som används till motorfordon
enligt nr 8702, 8703, 8704 eller 8711

85369085x Elektriska apparater och andra artiklar för brytning av
elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till
eller förbindelse i elektriska kretsar, för en driftspänning av
<= 1 000 V, andra slag (exkl. nämnda varor i 8536)

85369095 Elektriska apparater och andra artiklar för brytning av
elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till
eller förbindelse i elektriska kretsar, för en driftspänning av
<= 1.000 V (exkl. smältsäkringar, automatiska brytare och
andra artiklar för skyddande av elektriska kretsar, reläer,
glödlampshållare, stickproppar och uttag, monteringsfärdiga
element för elektriska kretsar, kopplingar och kontaktelement
för ledningar och kablar och kiselskivetestare samt
batterihållare)

85369085x Elektriska apparater och andra artiklar för brytning av
elektriska kretsar eller för åstadkommande av anslutning till
eller förbindelse i elektriska kretsar, för en driftspänning av
<= 1 000 V, andra slag (exkl. nämnda varor i 8536)

85371095 Tryckkänsliga inenheter "pekskärmar" utan
visningskapacitet, som ska monteras i apparater med skärm
och som fungerar genom att upptäcka förekomsten av och
platsen för ett tryck på skärmen

85371099 Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d. utrustade med två
eller flera apparater enligt nr 8535 eller 8536 och avsedda att
tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan, för
en driftspänning av <= 1.000 V (exkl. kopplingsanordningar
för trådtelefoni och trådtelegrafi, styrskåp för numeriska
styrsystem med inbyggd dator samt styrsystem med
programmerbara minnen)

85371098 Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d. utrustade med två
eller flera apparater enligt nr 8535 eller 8536 och avsedda att
tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan, för
en driftspänning av <= 1.000 V (exkl. kopplingsanordningar
för trådtelefoni och trådtelegrafi, styrskåp för numeriska
styrsystem med inbyggd dator samt styrsystem med
programmerbara minnen och "pekskärmar")

85371099 Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d. utrustade med två
eller flera apparater enligt nr 8535 eller 8536 och avsedda att
tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopplingsorgan, för
en driftspänning av <= 1.000 V (exkl. kopplingsanordningar
för trådtelefoni och trådtelegrafi, styrskåp för numeriska
styrsystem med inbyggd dator samt styrsystem med
programmerbara minnen)

85393920 Kallkatodlampor "CCFL" för bakgrundsbelysning av platta
bildskärmar

85393900 Gasurladdningslampor (exkl. fluorescenslampor, lysrör o.d.,
kvicksilver- eller natriumlampor, halogenlampor samt sådana
för utraviolett ljus)

85393980 Gasurladdningslampor (exkl. för utraviolett ljus,
fluorescenslampor "lysrör o.d.", kvicksilver- eller
natriumlampor, halogenlampor, kallkatodlampor "CCFL" för
bakgrundsbelysning av platta bildskärmar)

85393900 Gasurladdningslampor (exkl. fluorescenslampor, lysrör o.d.,
kvicksilver- eller natriumlampor, halogenlampor samt sådana
för utraviolett ljus)

85395000 Lysdiodlampor "LED-lampor" 85437090 Elektriska maskiner och apparater med självständiga
arbetsuppgifter,  i.a.n. i detta kapitel
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85423119 Elektroniska integrerade kretsar som processorer och
styrenheter, även kombinerade med minnen, omformare,
logikkretsar, förstärkare, ur- och tidsinställningskretsar eller
andra kretsar i form av integrerade multichipkretsar
bestående av två eller flera förbundna integrerade
monolitkretsar enligt anmärkning 9 (b) (3) till kapitel 85

85423110 Processorer och styrenheter, även kombinerade med
minnen, omformare, logikkretsar, förstärkare, ur- och
tidsinställningskretsar eller andra kretsar; integrerade
multichipkretsar bestående av två eller flera förbundna
integrerade monolitkretsar som kombinerats praktiskt taget
odelbart, även på ett eller flera isolerande substrat och med
ledningsbanor "leadframes" men utan några andra aktiva
eller passiva kretselement, enligt anmärkning 8 (b)(3) till
kapitel 85

85423219 Elektroniska integrerade kretsar som minnen i form av
integrerade multichipkretsar bestående av två eller flera
förbundna integrerade monolitkretsar enligt anmärkning 9 (b)
(3) till kapitel 85

85423210 Elektroniska integrerade kretsar som minnen i form av
integrerade multichipkretsar bestående av två eller flera
förbundna integrerade monolitkretsar som kombinerats
praktiskt taget odelbart, även på ett eller flera isolerande
substrat och med ledningsbanor "leadframes" men utan
några andra aktiva eller passiva kretselement, enligt
anmärkning 8 (b)(3) till kapitel 85

85423390 Elektroniska integrerade kretsar som förstärkare (exkl.
integrerade multikomponentkretsar)

85423300 Elektroniska integrerade kretsar som förstärkare

85423919 Elektroniska integrerade kretsar i form av integrerade
multichipkretsar bestående av två eller flera förbundna
integrerade monolitkretsar enligt anmärkning 9 (b) (3) till
kapitel 85 (exkl. som processorer, styrenheter, minnen och
förstärkare)

85423910 Elektroniska integrerade kretsar i form av integrerade
multichipkretsar bestående av två eller flera förbundna
integrerade monolitkretsar som kombinerats praktiskt taget
odelbart, även på ett eller flera isolerande substrat och med
ledningsbanor "leadframes" men utan några andra aktiva
eller passiva kretselement, enligt anmärkning 8 (b)(3) till
kapitel 85 (exkl. processorer och styrenheter, minnen samt
förstärkare)

85433040 Maskiner för elmetallisering på elektrolytisk väg eller för
elektrolys, av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen
används för tillverkning av tryckta kretsar

85433000 Maskiner och apparater för elmetallisering på elektrolytisk
väg, för elektrolys eller för elektrofores

85433070 Maskiner och apparater för elmetallisering på elektrolytisk
väg, för elektrolys eller för elektrofores (excl. maskiner för
elmetallisering på elektrolytisk väg eller för elektrolys, av ett
slag som uteslutande eller huvudsakligen används för
tillverkning av tryckta kretsar)

85433000 Maskiner och apparater för elmetallisering på elektrolytisk
väg, för elektrolys eller för elektrofores

85437001 Artiklar som konstruerats särskilt för anslutning till apparater
eller instrument för telegrafi eller telefoni eller till telegraf- eller
telefonnät

85437090 Elektriska maskiner och apparater med självständiga
arbetsuppgifter,  i.a.n. i detta kapitel

85437002 Mikrovågsförstärkare 85437090 Elektriska maskiner och apparater med självständiga
arbetsuppgifter,  i.a.n. i detta kapitel

85437003 Trådlösa anordningar med infrarött ljus för fjärrkontroll av
videospelskonsoler

85437090 Elektriska maskiner och apparater med självständiga
arbetsuppgifter,  i.a.n. i detta kapitel

85437004 Inspelningsapparater för digitala flygdata 85437090 Elektriska maskiner och apparater med självständiga
arbetsuppgifter,  i.a.n. i detta kapitel

85437005 Bärbar, batteridriven elektronisk läsare för att registrera och
återge text, stillbild eller ljud

85437090 Elektriska maskiner och apparater med självständiga
arbetsuppgifter,  i.a.n. i detta kapitel

85437006 Apparat för digital signalbehandling som kan ansluta till ett
trådnät eller trådlöst nät  för ljudmixning

85437090 Elektriska maskiner och apparater med självständiga
arbetsuppgifter,  i.a.n. i detta kapitel

85437007 Bärbar, interaktiv, elektronisk pedagogisk utrustning främst
utformad för barn

85437090 Elektriska maskiner och apparater med självständiga
arbetsuppgifter,  i.a.n. i detta kapitel

85437008 Plasmareningsmaskiner som avlägsnar organiska
föroreningar från prov och  provhållare för elektronmikroskopi

85437090 Elektriska maskiner och apparater med självständiga
arbetsuppgifter,  i.a.n. i detta kapitel

85437009 Tryckkänsliga inenheter, s.k. pekskärmar utan
visningskapacitet, som ska monteras i  apparater med
skärm och som fungerar genom att upptäcka förekomsten
av och  platsen för ett tryck på skärmen

85437090 Elektriska maskiner och apparater med självständiga
arbetsuppgifter,  i.a.n. i detta kapitel

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 detta kapitel

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.

85489090 Elektriska delar till maskiner och apparater, i.a.n. i detta
kapitel

85489090 Elektriska delar till maskiner och apparater, i.a.n. i kapitel 85 85489090 Elektriska delar till maskiner och apparater, i.a.n. i detta
kapitel
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87019110 Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul, med
en motoreffekt av <= 18 kW (exkl. traktorer som framförs av
gående)

87019011 Jordbruks- och skogsbrukstraktorer, med hjul, nya, med en
effekt av <= 18 kW (exkl. traktorer som framförs av gående)

87019190 Traktorer, med en motoreffekt av <= 18 kW (exkl.
dragtruckar enligt nr 8709, traktorer som framförs av
gående, dragfordon för påhängsvagnar, bandtraktorer samt
jordbrukstraktorer och skogsbrukstraktorer, med hjul)

87019090 Traktorer (exkl. dragtruckar av sådana slag som används på
järnvägsperronger, traktorer som framförs av gående,
dragfordon för påhängsvagnar, bandtraktorer samt
jordbruks- och skogsbrukstraktorer)

87019210 Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul, med
en effekt av > 18 kW men <= 37 kW (exkl. traktorer som
framförs av gående)

87019020 Jordbruks- och skogsbrukstraktorer, med hjul, nya, med en
effekt av > 18 kW men <= 37 kW (exkl. traktorer som
framförs av gående)

87019290 Traktorer, med en motoreffekt av > 18 kW men <= 37 kW
(exkl. dragtruckar enligt nr 8709, traktorer som framförs av
gående, dragfordon för påhängsvagnar, bandtraktorer samt
jordbrukstraktorer och skogsbrukstraktorer, med hjul)

87019090 Traktorer (exkl. dragtruckar av sådana slag som används på
järnvägsperronger, traktorer som framförs av gående,
dragfordon för påhängsvagnar, bandtraktorer samt
jordbruks- och skogsbrukstraktorer)

87019310a Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul, med
en motoreffekt av > 37 kW men <= 59 kW (exkl. traktorer
som framförs av gående)

87019025 Jordbruks- och skogsbrukstraktorer, med hjul, nya, med en
effekt av > 37 kW men <= 59 kW (exkl. traktorer som
framförs av gående)

87019310b Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul, med
en motoreffekt av > 59 kW men <= 75 kW (exkl. traktorer
som framförs av gående)

87019031 Jordbruks- och skogsbrukstraktorer, med hjul, nya, med en
effekt av > 59 kW men <= 75 kW (exkl. traktorer som
framförs av gående)

87019390a Traktorer, med en motoreffekt av > 37 kW men <= 59 kW
(exkl. dragtruckar enligt nr 8709, traktorer som framförs av
gående, dragfordon för påhängsvagnar, bandtraktorer samt
jordbrukstraktorer och skogsbrukstraktorer, med hjul)

87019090 Traktorer (exkl. dragtruckar av sådana slag som används på
järnvägsperronger, traktorer som framförs av gående,
dragfordon för påhängsvagnar, bandtraktorer samt
jordbruks- och skogsbrukstraktorer)

87019390b Traktorer, med en motoreffekt av > 59 kW men <= 75 kW
(exkl. dragtruckar enligt nr 8709, traktorer som framförs av
gående, dragfordon för påhängsvagnar, bandtraktorer samt
jordbrukstraktorer och skogsbrukstraktorer, med hjul)

87019090 Traktorer (exkl. dragtruckar av sådana slag som används på
järnvägsperronger, traktorer som framförs av gående,
dragfordon för påhängsvagnar, bandtraktorer samt
jordbruks- och skogsbrukstraktorer)

87019410 Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul, med
en motoreffekt av > 75 kW men <= 130 kW (exkl. traktorer
som framförs av gående)

87019035 Jordbruks- och skogsbrukstraktorer, med hjul, nya, med en
effekt av > 75 kW men <= 90 kW (exkl. traktorer som
framförs av gående)

87019410 Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul, med
en motoreffekt av > 75 kW men <= 130 kW (exkl. traktorer
som framförs av gående)

87019039 Jordbruks- och skogsbrukstraktorer, med hjul, nya, med en
effekt av > 90 kW (exkl. traktorer som framförs av gående)

87019490 Traktorer, med en motoreffekt av > 75 kW men <= 130 kW
(exkl. dragtruckar enligt nr 8709, traktorer som framförs av
gående, dragfordon för påhängsvagnar, bandtraktorer samt
jordbrukstraktorer och skogsbrukstraktorer, med hjul)

87019090 Traktorer (exkl. dragtruckar av sådana slag som används på
järnvägsperronger, traktorer som framförs av gående,
dragfordon för påhängsvagnar, bandtraktorer samt
jordbruks- och skogsbrukstraktorer)

87019510 Jordbrukstraktorer samt skogsbrukstraktorer, med hjul, med
en motoreffekt av > 130 kW (exkl. traktorer som framförs av
gående)

87019039 Jordbruks- och skogsbrukstraktorer, med hjul, nya, med en
effekt av > 90 kW (exkl. traktorer som framförs av gående)

87019590 Traktorer, med en motoreffekt av > 130 kW (exkl.
dragtruckar enligt nr 8709, traktorer som framförs av
gående, dragfordon för påhängsvagnar, bandtraktorer samt
jordbrukstraktorer och skogsbrukstraktorer, med hjul)

87019090 Traktorer (exkl. dragtruckar av sådana slag som används på
järnvägsperronger, traktorer som framförs av gående,
dragfordon för påhängsvagnar, bandtraktorer samt
jordbruks- och skogsbrukstraktorer)

87021011 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren,
med enbart förbränningskolvmotor med
kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor", med
en cylindervolym av > 2 500 cm³, nya

87021011 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren,
med förbränningskolvmotor med kompressionständning
"diesel- eller semidieselmotor", med en cylindervolym
av > 2.500 cm³, nya

87021091 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren,
med enbart förbränningskolvmotor med
kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor", med
en cylindervolym av <= 2 500 cm³, nya

87021091 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren,
med förbränningskolvmotor med kompressionständning
"diesel- eller semidieselmotor", med en cylindervolym av <=
2.500 cm³, nya

87022010 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren,
med både förbränningskolvmotor med
kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" och
elmotor som framdrivningsmotorer, med en cylindervolym
av > 2 500 cm³

87021011 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren,
med förbränningskolvmotor med kompressionständning
"diesel- eller semidieselmotor", med en cylindervolym
av > 2.500 cm³, nya

87022090 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren,
med både förbränningskolvmotor med
kompressionständning "diesel- eller semidieselmotor" och
elmotor som framdrivningsmotorer, med en cylindervolym av
<= 2 500 cm³

87021091 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren,
med förbränningskolvmotor med kompressionständning
"diesel- eller semidieselmotor", med en cylindervolym av <=
2.500 cm³, nya

87023010 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren,
med både förbränningskolvmotor med gnisttändning och
fram– och återgående kolvar och elmotor som
framdrivningsmotorer, med en cylindervolym av > 2 800 cm³

87029011 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren,
med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en
cylindervolym av > 2.800 cm³, nya
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87023090 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren,
med både förbränningskolvmotor med gnisttändning och
fram– och återgående kolvar och elmotor som
framdrivningsmotorer, med en cylindervolym av <= 2 800
cm³

87029031 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren,
med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en
cylindervolym av <= 2.800 cm³, nya

87024000 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren,
med enbart elmotor för framdrivning

87029090 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren
(exkl. med förbränningskolvmotor)

87029011 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren,
med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en
cylindervolym av > 2 800 cm³, nya (exkl. med elmotor för
framdrivning)

87029011 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren,
med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en
cylindervolym av > 2.800 cm³, nya

87029031 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren,
med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en
cylindervolym av <= 2 800 cm³, nya (exkl. med elmotor för
framdrivning)

87029031 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren,
med förbränningskolvmotor med gnisttändning, med en
cylindervolym av <= 2.800 cm³, nya

87029090 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren
(exkl. med förbränningskolvmotor eller elmotor för
framdrivning)

87029090 Motorfordon för transport av >= 10 personer, inkl. föraren
(exkl. med förbränningskolvmotor)

87032110 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
enbart förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram-
och återgående kolvar samt med en cylindervolym av <= 1
000 cm³, nya (exkl. för personbefordran av >= 10 personer
inkl. föraren samt fordon speciellt konstruerade för färd på
snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

87032110 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- och
återgående kolvar samt med en cylindervolym av <= 1.000
cm³, nya (exkl. fordon speciellt konstruerade för färd på snö
och andra specialfordon enligt nr 8703.10 samt motorfordon
för transport av >= 10 personer inkl. föraren)

87032210 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
enbart förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram-
och återgående kolvar samt med en cylindervolym
av > 1.000 cm³ men <= 1.500 cm³, nya (exkl. för
personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren samt fordon
speciellt konstruerade för färd på snö och andra
specialfordon enligt nr 8703 10)

87032210 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- och
återgående kolvar samt med en cylindervolym av > 1.000
cm³ men <= 1.500 cm³, nya (exkl. fordon speciellt
konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt
nr 8703.10 samt motorfordon för transport av >= 10
personer inkl. föraren)

87032311 Husbilar, med förbränningskolvmotor med gnisttändning och
fram- och återgående kolvar samt med en cylindervolym
av > 1.500 cm³ men <= 3.000 cm³, nya (exkl. motorfordon
för transport av >= 10 personer inkl. föraren)

87032311 Husbilar, med förbränningskolvmotor med gnisttändning och
fram- och återgående kolvar samt med en cylindervolym
av > 1.500 cm³ men <= 3.000 cm³, nya (exkl. motorfordon
för transport av >= 10 personer inkl. föraren)

87032319 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
enbart förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram-
och återgående kolvar samt med en cylindervolym av > 1
500 cm³ men <= 3 000 cm³, nya (exkl. husbilar och för
personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren samt fordon
speciellt konstruerade för färd på snö och andra
specialfordon enligt nr 8703 10)

87032319 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- och
återgående kolvar samt med en cylindervolym av > 1.500
cm³ men <= 3.000 cm³, nya (exkl. husbilar och fordon
speciellt konstruerade för färd på snö och andra
specialfordon enligt nr 8703.10 samt motorfordon för
transport av >= 10 personer inkl. föraren)

87032410 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- och
återgående kolvar samt med en cylindervolym av > 3.000
cm³, nya (exkl. för personbefordran av >= 10 personer inkl.
föraren samt fordon speciellt konstruerade för färd på snö
och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

87032410 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- och
återgående kolvar samt med en cylindervolym av > 3.000
cm³, nya (exkl. fordon speciellt konstruerade för färd på snö
och andra specialfordon enligt nr 8703.10 samt motorfordon
för transport av >= 10 personer inkl. föraren)

87033110 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel-
och semidieselmotor" samt med en cylindervolym av <=
1.500 cm³, nya (exkl. för personbefordran av >= 10 personer
inkl. föraren samt fordon speciellt konstruerade för färd på
snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

87033110 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel-
och semidieselmotor" samt med en cylindervolym av <=
1.500 cm³, nya (exkl. fordon speciellt konstruerade för färd
på snö och andra specialfordon enligt nr 8703.10 samt
motorfordon för transport av >= 10 personer inkl. föraren)

87033211 Husbilar, med enbart förbränningskolvmotor med
kompressionständning "diesel- och semidieselmotor" samt
med en cylindervolym av > 1.500 cm³ men <= 2.500 cm³,
nya (exkl. motorfordon för transport av >= 10 personer inkl.
föraren)

87033211 Husbilar, med förbränningskolvmotor med
kompressionständning "diesel- och semidieselmotor" samt
med en cylindervolym av > 1.500 cm³ men <= 2.500 cm³,
nya (exkl. motorfordon för transport av >= 10 personer inkl.
föraren)

87033219 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
enbart förbränningskolvmotor med kompressionständning
"diesel- och semidieselmotor" samt med en cylindervolym
av > 1.500 cm³ men <= 2.500 cm³, nya (exkl. husbilar och
för personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren samt
fordon speciellt konstruerade för färd på snö och andra
specialfordon enligt nr 8703 10)

87033219 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel-
och semidieselmotor" samt med en cylindervolym
av > 1.500 cm³ men <= 2.500 cm³, nya (exkl. husbilar och
fordon speciellt konstruerade för färd på snö och andra
specialfordon enligt nr 8703.10 samt motorfordon för
transport av >= 10 personer inkl. föraren)
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87033311 Husbilar, med enbart förbränningskolvmotor med
kompressionständning "diesel- och semidieselmotor" samt
med en cylindervolym av > 2.500 cm³, nya (exkl.
motorfordon för transport av >= 10 personer inkl. föraren)

87033311 Husbilar, med förbränningskolvmotor med
kompressionständning "diesel- och semidieselmotor" samt
med en cylindervolym av > 2.500 cm³, nya (exkl.
motorfordon för transport av >= 10 personer inkl. föraren)

87033319 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
enbart förbränningskolvmotor med kompressionständning
"diesel- och semidieselmotor" samt med en cylindervolym
av > 2.500 cm³, nya (exkl. husbilar och för personbefordran
av >= 10 personer inkl. föraren samt fordon speciellt
konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt
nr 8703 10)

87033319 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel-
och semidieselmotor" samt med en cylindervolym
av > 2.500 cm³, nya (exkl. husbilar och fordon speciellt
konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt
nr 3703.10 samt motorfordon för transport av >= 10
personer inkl. föraren)

87034010 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
både förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram-
och återgående kolvar och elmotor som
framdrivningsmotorer, nya (exkl. sådana som kan laddas
genom anslutning till en extern elkälla, för personbefordran
av >= 10 personer inkl. föraren samt fordon speciellt
konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt
nr 8703 10)

87032110 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- och
återgående kolvar samt med en cylindervolym av <= 1.000
cm³, nya (exkl. fordon speciellt konstruerade för färd på snö
och andra specialfordon enligt nr 8703.10 samt motorfordon
för transport av >= 10 personer inkl. föraren)

87034010 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
både förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram-
och återgående kolvar och elmotor som
framdrivningsmotorer, nya (exkl. sådana som kan laddas
genom anslutning till en extern elkälla, för personbefordran
av >= 10 personer inkl. föraren samt fordon speciellt
konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt
nr 8703 10)

87032210 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- och
återgående kolvar samt med en cylindervolym av > 1.000
cm³ men <= 1.500 cm³, nya (exkl. fordon speciellt
konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt
nr 8703.10 samt motorfordon för transport av >= 10
personer inkl. föraren)

87034010 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
både förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram-
och återgående kolvar och elmotor som
framdrivningsmotorer, nya (exkl. sådana som kan laddas
genom anslutning till en extern elkälla, för personbefordran
av >= 10 personer inkl. föraren samt fordon speciellt
konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt
nr 8703 10)

87032311 Husbilar, med förbränningskolvmotor med gnisttändning och
fram- och återgående kolvar samt med en cylindervolym
av > 1.500 cm³ men <= 3.000 cm³, nya (exkl. motorfordon
för transport av >= 10 personer inkl. föraren)

87034010 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
både förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram-
och återgående kolvar och elmotor som
framdrivningsmotorer, nya (exkl. sådana som kan laddas
genom anslutning till en extern elkälla, för personbefordran
av >= 10 personer inkl. föraren samt fordon speciellt
konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt
nr 8703 10)

87032319 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- och
återgående kolvar samt med en cylindervolym av > 1.500
cm³ men <= 3.000 cm³, nya (exkl. husbilar och fordon
speciellt konstruerade för färd på snö och andra
specialfordon enligt nr 8703.10 samt motorfordon för
transport av >= 10 personer inkl. föraren)

87034010 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
både förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram-
och återgående kolvar och elmotor som
framdrivningsmotorer, nya (exkl. sådana som kan laddas
genom anslutning till en extern elkälla, för personbefordran
av >= 10 personer inkl. föraren samt fordon speciellt
konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt
nr 8703 10)

87032410 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- och
återgående kolvar samt med en cylindervolym av > 3.000
cm³, nya (exkl. fordon speciellt konstruerade för färd på snö
och andra specialfordon enligt nr 8703.10 samt motorfordon
för transport av >= 10 personer inkl. föraren)

87035000 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
både förbränningskolvmotor med kompressionständning
"diesel- och semidieselmotor" och elmotor som
framdrivningsmotorer (exkl. sådana som kan laddas genom
anslutning till en extern elkälla, för personbefordran av >= 10
personer inkl. föraren samt fordon speciellt konstruerade för
färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

87033110 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel-
och semidieselmotor" samt med en cylindervolym av <=
1.500 cm³, nya (exkl. fordon speciellt konstruerade för färd
på snö och andra specialfordon enligt nr 8703.10 samt
motorfordon för transport av >= 10 personer inkl. föraren)

87035000 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
både förbränningskolvmotor med kompressionständning
"diesel- och semidieselmotor" och elmotor som
framdrivningsmotorer (exkl. sådana som kan laddas genom
anslutning till en extern elkälla, för personbefordran av >= 10
personer inkl. föraren samt fordon speciellt konstruerade för
färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

87033211 Husbilar, med förbränningskolvmotor med
kompressionständning "diesel- och semidieselmotor" samt
med en cylindervolym av > 1.500 cm³ men <= 2.500 cm³,
nya (exkl. motorfordon för transport av >= 10 personer inkl.
föraren)



Varunummer som genomgått förändringar från föregående år 84

Varunummer 2017 Text 2017 Varunummer 2016 Text 2016

87035000 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
både förbränningskolvmotor med kompressionständning
"diesel- och semidieselmotor" och elmotor som
framdrivningsmotorer (exkl. sådana som kan laddas genom
anslutning till en extern elkälla, för personbefordran av >= 10
personer inkl. föraren samt fordon speciellt konstruerade för
färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

87033219 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel-
och semidieselmotor" samt med en cylindervolym
av > 1.500 cm³ men <= 2.500 cm³, nya (exkl. husbilar och
fordon speciellt konstruerade för färd på snö och andra
specialfordon enligt nr 8703.10 samt motorfordon för
transport av >= 10 personer inkl. föraren)

87035000 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
både förbränningskolvmotor med kompressionständning
"diesel- och semidieselmotor" och elmotor som
framdrivningsmotorer (exkl. sådana som kan laddas genom
anslutning till en extern elkälla, för personbefordran av >= 10
personer inkl. föraren samt fordon speciellt konstruerade för
färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

87033311 Husbilar, med förbränningskolvmotor med
kompressionständning "diesel- och semidieselmotor" samt
med en cylindervolym av > 2.500 cm³, nya (exkl.
motorfordon för transport av >= 10 personer inkl. föraren)

87035000 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
både förbränningskolvmotor med kompressionständning
"diesel- och semidieselmotor" och elmotor som
framdrivningsmotorer (exkl. sådana som kan laddas genom
anslutning till en extern elkälla, för personbefordran av >= 10
personer inkl. föraren samt fordon speciellt konstruerade för
färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

87033319 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel-
och semidieselmotor" samt med en cylindervolym
av > 2.500 cm³, nya (exkl. husbilar och fordon speciellt
konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt
nr 3703.10 samt motorfordon för transport av >= 10
personer inkl. föraren)

87036010 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
både förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram-
och återgående kolvar och elmotor som
framdrivningsmotorer, som kan laddas genom anslutning till
en extern elkälla, nya (exkl. för personbefordran av >= 10
personer inkl. föraren, fordon speciellt konstruerade för färd
på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

87032110 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- och
återgående kolvar samt med en cylindervolym av <= 1.000
cm³, nya (exkl. fordon speciellt konstruerade för färd på snö
och andra specialfordon enligt nr 8703.10 samt motorfordon
för transport av >= 10 personer inkl. föraren)

87036010 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
både förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram-
och återgående kolvar och elmotor som
framdrivningsmotorer, som kan laddas genom anslutning till
en extern elkälla, nya (exkl. för personbefordran av >= 10
personer inkl. föraren, fordon speciellt konstruerade för färd
på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

87032210 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- och
återgående kolvar samt med en cylindervolym av > 1.000
cm³ men <= 1.500 cm³, nya (exkl. fordon speciellt
konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt
nr 8703.10 samt motorfordon för transport av >= 10
personer inkl. föraren)

87036010 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
både förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram-
och återgående kolvar och elmotor som
framdrivningsmotorer, som kan laddas genom anslutning till
en extern elkälla, nya (exkl. för personbefordran av >= 10
personer inkl. föraren, fordon speciellt konstruerade för färd
på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

87032311 Husbilar, med förbränningskolvmotor med gnisttändning och
fram- och återgående kolvar samt med en cylindervolym
av > 1.500 cm³ men <= 3.000 cm³, nya (exkl. motorfordon
för transport av >= 10 personer inkl. föraren)

87036010 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
både förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram-
och återgående kolvar och elmotor som
framdrivningsmotorer, som kan laddas genom anslutning till
en extern elkälla, nya (exkl. för personbefordran av >= 10
personer inkl. föraren, fordon speciellt konstruerade för färd
på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

87032319 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- och
återgående kolvar samt med en cylindervolym av > 1.500
cm³ men <= 3.000 cm³, nya (exkl. husbilar och fordon
speciellt konstruerade för färd på snö och andra
specialfordon enligt nr 8703.10 samt motorfordon för
transport av >= 10 personer inkl. föraren)

87036010 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
både förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram-
och återgående kolvar och elmotor som
framdrivningsmotorer, som kan laddas genom anslutning till
en extern elkälla, nya (exkl. för personbefordran av >= 10
personer inkl. föraren, fordon speciellt konstruerade för färd
på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

87032410 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
förbränningskolvmotor med gnisttändning och fram- och
återgående kolvar samt med en cylindervolym av > 3.000
cm³, nya (exkl. fordon speciellt konstruerade för färd på snö
och andra specialfordon enligt nr 8703.10 samt motorfordon
för transport av >= 10 personer inkl. föraren)

87037000 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel-
och semidieselmotor" och elmotor som
framdrivningsmotorer, som kan laddas genom anslutning till
en extern elkälla (exkl. för personbefordran av >= 10
personer inkl. föraren samt fordon speciellt konstruerade för
färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

87033110 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel-
och semidieselmotor" samt med en cylindervolym av <=
1.500 cm³, nya (exkl. fordon speciellt konstruerade för färd
på snö och andra specialfordon enligt nr 8703.10 samt
motorfordon för transport av >= 10 personer inkl. föraren)
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87037000 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel-
och semidieselmotor" och elmotor som
framdrivningsmotorer, som kan laddas genom anslutning till
en extern elkälla (exkl. för personbefordran av >= 10
personer inkl. föraren samt fordon speciellt konstruerade för
färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

87033211 Husbilar, med förbränningskolvmotor med
kompressionständning "diesel- och semidieselmotor" samt
med en cylindervolym av > 1.500 cm³ men <= 2.500 cm³,
nya (exkl. motorfordon för transport av >= 10 personer inkl.
föraren)

87037000 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel-
och semidieselmotor" och elmotor som
framdrivningsmotorer, som kan laddas genom anslutning till
en extern elkälla (exkl. för personbefordran av >= 10
personer inkl. föraren samt fordon speciellt konstruerade för
färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

87033219 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel-
och semidieselmotor" samt med en cylindervolym
av > 1.500 cm³ men <= 2.500 cm³, nya (exkl. husbilar och
fordon speciellt konstruerade för färd på snö och andra
specialfordon enligt nr 8703.10 samt motorfordon för
transport av >= 10 personer inkl. föraren)

87037000 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel-
och semidieselmotor" och elmotor som
framdrivningsmotorer, som kan laddas genom anslutning till
en extern elkälla (exkl. för personbefordran av >= 10
personer inkl. föraren samt fordon speciellt konstruerade för
färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

87033311 Husbilar, med förbränningskolvmotor med
kompressionständning "diesel- och semidieselmotor" samt
med en cylindervolym av > 2.500 cm³, nya (exkl.
motorfordon för transport av >= 10 personer inkl. föraren)

87037000 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel-
och semidieselmotor" och elmotor som
framdrivningsmotorer, som kan laddas genom anslutning till
en extern elkälla (exkl. för personbefordran av >= 10
personer inkl. föraren samt fordon speciellt konstruerade för
färd på snö och andra specialfordon enligt nr 8703 10)

87033319 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
förbränningskolvmotor med kompressionständning "diesel-
och semidieselmotor" samt med en cylindervolym
av > 2.500 cm³, nya (exkl. husbilar och fordon speciellt
konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt
nr 3703.10 samt motorfordon för transport av >= 10
personer inkl. föraren)

87038010 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar, med
enbart elmotor för framdrivning, nya (exkl. för
personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren, fordon
speciellt konstruerade för färd på snö och andra
specialfordon enligt nr 8703 10)

87039010 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, med elektrisk motor (exkl. fordon speciellt
konstruerade för färd på snö och andra specialfordon enligt
nr 8703.10 och motorfordon för transport av >= 10 personer
inkl. föraren)

87039000 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar (exkl.
med förbränningskolvsmotor, elektrisk motor, för
personbefordran av >= 10 personer inkl. föraren samt fordon
speciellt konstruerade för färd på snö och andra
specialfordon enligt nr 8703 10)

87039090 Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för
personbefordran, inkl. stationsvagnar och tävlingsbilar (exkl.
med förbränningskolvsmotor, elektrisk motor samt fordon
speciellt konstruerade för färd på snö och andra
specialfordon enligt nr 8703.10 samt motorfordon för
transport av >= 10 personer inkl. föraren)

87116010 Pedalassisterade cyklar, trehjulingar och fyrhjulingar med en
elektrisk hjälpmotor med en största kontinuerlig märkeffekt
på <= 250 watt

87119010 Cyklar med en elektrisk hjälpmotor med en största
kontinuerlig märkeffekt på 250 watt

87116090 Motorcyklar, inkl. mopeder, samt cyklar, med elektrisk
hjälpmotor för framdrivning (exkl. pedalassisterade cyklar,
trehjulingar och fyrhjulingar, med en största kontinuerlig
märkeffekt på <= 250 watt)

87119010 Cyklar med en elektrisk hjälpmotor med en största
kontinuerlig märkeffekt på 250 watt

87116090 Motorcyklar, inkl. mopeder, samt cyklar, med elektrisk
hjälpmotor för framdrivning (exkl. pedalassisterade cyklar,
trehjulingar och fyrhjulingar, med en största kontinuerlig
märkeffekt på <= 250 watt)

87119090 Motorcyklar, inkl. mopeder samt cyklar försedda med
hjälpmotor, med eller utan sidvagn (exkl. med
förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv och
cyklar med en elektrisk hjälpmotor med en största
kontinuerlig märkeffekt på 250 watt)

87119000 Motorcyklar, inkl. mopeder samt cyklar försedda med
hjälpmotor, med sidvagn för motorcyklar (exkl. med
förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv eller
kolvar och med en elektrisk hjälpmotor)

87119090 Motorcyklar, inkl. mopeder samt cyklar försedda med
hjälpmotor, med eller utan sidvagn (exkl. med
förbränningskolvmotor med fram- och återgående kolv och
cyklar med en elektrisk hjälpmotor med en största
kontinuerlig märkeffekt på 250 watt)

88026011 Telekommunikationssatelliter 88026010 Rymdfarkoster, inkl. satelliter

88026019 Rymdfarkoster (exkl. telekommunikationssatelliter) 88026010 Rymdfarkoster, inkl. satelliter

88039021 Delar till telekommunikationssatelliter, i.a.n. 88039020 Delar till  rymdfarkoster, inbegripet satelliter, i.a.n.

88039029 Delar till  rymdfarkoster, inbegripet satelliter, i.a.n. 88039020 Delar till  rymdfarkoster, inbegripet satelliter, i.a.n.

90059000 Delar och tillbehör, inkl. stativ, till kikare och teleskop samt
andra astronomiska instrument (exkl. varor till
radioastronomiska instrument)

90059000 Delar och tillbehör, inkl. stativ, till kikare och teleskop samt
andra astronomiska instrument
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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)

90061000 Stillbildskameror 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)

90065900 Stillbildskameror, för rullfilm med en bredd av > 35 mm eller
till bladfilm (exkl. kameror för omedelbar bildframställning
samt stillbildskameror enligt nr 9006.10 eller 9006.30)

90069100 Delar och tillbehör till stillbildskameror, i.a.n. 90069100 Delar och tillbehör till stillbildskameror, i.a.n.

90079100 Delar och tillbehör till kinokameror, i.a.n. 90079100 Delar och tillbehör till kinokameror

90109020 Delar och tillbehör till apparater och utrustning enligt nummer
9010 50 00 eller 9010 60 00, i.a.n.

90109000 Delar och tillbehör till apparater och utrustning för foto- eller
kinolaboratorier, negatoskop och projektionsdukar, i.a.n.

90109080 Delar och tillbehör till apparater och utrustning för automatisk
framkallning av film, även kinematografisk eller papper i rullar
eller för automatisk exponering av framkallad film på rullar av
fotografiskt papper, i.a.n.

90109000 Delar och tillbehör till apparater och utrustning för foto- eller
kinolaboratorier, negatoskop och projektionsdukar, i.a.n.

90131010 Kikare utformade för att monteras på maskiner, apparater
eller instrument enligt kapitel 84, 85 eller 90

90131000 Kikarsikten för montering på vapen; periskop; kikare
utformade för att monteras på maskiner, apparater eller
instrument enligt detta kap. eller enligt kap. 84 och 85

90131090 Kikarsikten för montering på vapen; periskop 90131000 Kikarsikten för montering på vapen; periskop; kikare
utformade för att monteras på maskiner, apparater eller
instrument enligt detta kap. eller enligt kap. 84 och 85

90139005 Delar och tillbehör för kikarsikten för montering på vapen
eller till periskop

90139090 Delar och tillbehör till lasrar och andra optiska apparater och
instrument

90139080 Delar och tillbehör till lasrar och andra optiska apparater och
instrument, i.a.n. i kap 90 (exkl. för kikarsikten för montering
på vapen eller till periskop samt för flytande kristaller "LCD")

90139090 Delar och tillbehör till lasrar och andra optiska apparater och
instrument

90158020 Instrument och apparater för meteorologi, hydrologi och
geofysik (exkl. kompasser, avståndsmätare, teodoliter,
takymetrar, avvägningsinstrument samt instrument och
apparater för fotogrammetri)

90158011 Instrument och apparater för meteorologi, hydrologi och
geofysik, elektroniska (exkl. kompasser, avståndsmätare,
teodoliter, takymetrar, avvägningsinstrument samt
instrument och apparater för fotogrammetri)

90158020 Instrument och apparater för meteorologi, hydrologi och
geofysik (exkl. kompasser, avståndsmätare, teodoliter,
takymetrar, avvägningsinstrument samt instrument och
apparater för fotogrammetri)

90158093 Instrument och apparater för meteorologi, hydrologi och
geofysik (exkl. elektroniska samt kompasser,
avståndsmätare, teodoliter, takymetrar,
avvägningsinstrument samt instrument och apparater för
fotogrammetri)

90158040 Instrument och apparater för geodesi, topografi, landmätning
och hydrografi (exkl. kompasser, avståndsmätare, teodoliter,
takymetrar, avvägningsinstrument samt instrument och
apparater för fotogrammetri)

90158019 Instrument och apparater för geodesi, topografi,
landmätning, hydrografi och oceanografi, elektroniska (exkl.
kompasser, avståndsmätare, teodoliter, takymetrar,
avvägningsinstrument samt instrument och apparater för
fotogrammetri)

90158040 Instrument och apparater för geodesi, topografi, landmätning
och hydrografi (exkl. kompasser, avståndsmätare, teodoliter,
takymetrar, avvägningsinstrument samt instrument och
apparater för fotogrammetri)

90158091 Instrument och apparater för geodesi, topografi, landmätning
och hydrografi (exkl. elektroniska samt kompasser,
avståndsmätare, teodoliter, takymetrar,
avvägningsinstrument samt instrument och apparater för
fotogrammetri)

90158080 Instrument och apparater för oceanografi (exkl. kompasser,
avståndsmätare, teodoliter, takymetrar,
avvägningsinstrument samt instrument och apparater för
fotogrammetri)

90158019 Instrument och apparater för geodesi, topografi,
landmätning, hydrografi och oceanografi, elektroniska (exkl.
kompasser, avståndsmätare, teodoliter, takymetrar,
avvägningsinstrument samt instrument och apparater för
fotogrammetri)

90158080 Instrument och apparater för oceanografi (exkl. kompasser,
avståndsmätare, teodoliter, takymetrar,
avvägningsinstrument samt instrument och apparater för
fotogrammetri)

90158099 Instrument och apparater för oceanografi (exkl. elektroniska
samt kompasser, avståndsmätare, teodoliter, takymetrar,
avvägningsinstrument samt instrument och apparater för
fotogrammetri)

90159000 Delar och tillbehör till instrument och apparater för geodesi,
landmätning, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi
eller geofysik samt till avståndsmätare, i.a.n.

90159000 Delar och tillbehör till instrument och apparater för geodesi,
landmätning, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi
eller geofysik samt till avståndsmätare
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90229020 Delar och tillbehör till apparater baserade på utnyttjandet av
röntgenstrålar

90229000 Röntgengeneratorer, högspänningsgeneratorer,
manöverpaneler och manöverpulpeter, röntgenskärmar,
fluorescerande förstärkningsskärmar samt bord, stolar o.d.
för röntgenundersökning eller röntgenbehandling samt delar
och tillbehör för varor enligt nr 9022, i.a.n.

90229080 Röntgengeneratorer, högspänningsgeneratorer,
manöverpaneler och manöverpulpeter, röntgenskärmar,
fluorescerande förstärkningsskärmar samt bord, stolar o.d.
för röntgenundersökning eller röntgenbehandling samt delar
och tillbehör för varor enligt nr 9022, i.a.n. (exkl. röntgenrör)

90229000 Röntgengeneratorer, högspänningsgeneratorer,
manöverpaneler och manöverpulpeter, röntgenskärmar,
fluorescerande förstärkningsskärmar samt bord, stolar o.d.
för röntgenundersökning eller röntgenbehandling samt delar
och tillbehör för varor enligt nr 9022, i.a.n.

90241020 Universalapparater eller apparater för draghållfasthetsprov,
för provning av metaller

90241011 Elektroniska universalapparater eller apparater för
draghållfasthetsprov, för provning av metaller

90241020 Universalapparater eller apparater för draghållfasthetsprov,
för provning av metaller

90241090 Maskiner och apparater för provning av metaller (exkl.
elektroniska)

90241040 Maskiner och apparater för hårdhetsprov av metaller 90241013 Elektroniska maskiner och apparater för hårdhetsprov av
metaller

90241040 Maskiner och apparater för hårdhetsprov av metaller 90241090 Maskiner och apparater för provning av metaller (exkl.
elektroniska)

90241080 Maskiner och apparater för provning av metaller (exkl.
universalapparater eller apparater för draghållfasthetsprov
samt apparater för hårdhetsprov av metaller)

90241019 Elektroniska maskiner och apparater för provning av metaller
(exkl. universalapparater eller apparater för
draghållfasthetsprov samt apparater för hårdhetsprov av
metaller)

90241080 Maskiner och apparater för provning av metaller (exkl.
universalapparater eller apparater för draghållfasthetsprov
samt apparater för hårdhetsprov av metaller)

90241090 Maskiner och apparater för provning av metaller (exkl.
elektroniska)

90302000a Katodstråleoscilloskop och katodstråleoscillografer 90302010 Katodstråleoscilloskop och -oscillografer

90302000b Oscilloskop och oscillografer (exkl. Katodstråleoscilloskop
och katodstråleoscillografer)

90302030 Oscilloskop och oscillografer, med registreringsanordning
(exkl. katodstråleoscilloskop och katodstråleoscillografer)

90302000b Oscilloskop och oscillografer (exkl. Katodstråleoscilloskop
och katodstråleoscillografer)

90302091 Elektroniska oscilloskop och oscillografer (exkl. med
registreringsanordning, katodstråleoscilloskop och
katodstråleoscillografer)

90302000b Oscilloskop och oscillografer (exkl. Katodstråleoscilloskop
och katodstråleoscillografer)

90302099 Oscilloskop och oscillografer (exkl. elektroniska, med
registreringsanordning, katodstråleoscilloskop och
katodstråleoscillografer)

90303320 Instrument för mätning av resistans (exkl. med
registreringsanordning)

90303310 Elektroniska instrument och apparater för mätning eller
kontroll av spänning, strömstyrka, resistans eller effekt, utan
registreringsanordning (exkl. universalinstrument,
oscilloskop och oscillografer)

90303320 Instrument för mätning av resistans (exkl. med
registreringsanordning)

90303399 Instrument och apparater för mätning eller kontroll av
spänning, strömstyrka, resistans eller effekt, utan
registreringsanordning (exkl. elektroniska,
universalinstrument, oscilloskop, oscillografer och
voltmetrar)

90303330 Elektroniska instrument och apparater för mätning eller
kontroll av spänning, strömstyrka eller effekt (exkl. med
registreringsanordning, oscilloskop, oscillografer samt
universalinstrument)

90303310 Elektroniska instrument och apparater för mätning eller
kontroll av spänning, strömstyrka, resistans eller effekt, utan
registreringsanordning (exkl. universalinstrument,
oscilloskop och oscillografer)

90303380 Icke elektroniska instrument och apparater för mätning eller
kontroll av spänning eller strömstyrka (exkl. med
registreringsanordning, oscilloskop, oscillografer samt
universalinstrument)

90303391 Voltmetrar utan registreringsanordning

90303380 Icke elektroniska instrument och apparater för mätning eller
kontroll av spänning eller strömstyrka (exkl. med
registreringsanordning, oscilloskop, oscillografer samt
universalinstrument)

90303399 Instrument och apparater för mätning eller kontroll av
spänning, strömstyrka, resistans eller effekt, utan
registreringsanordning (exkl. elektroniska,
universalinstrument, oscilloskop, oscillografer och
voltmetrar)

90309000 Delar och tillbehör till instrument och apparater för mätning
eller kontroll av elektriska storheter eller för mätning eller
påvisande av joniserande strålning, i.a.n.

90309020 Delar och tillbehör till instrument och apparater för mätning
eller kontroll av halvledarplattor "wafers" eller
halvledarkomponenter, i.a.n.

90309000 Delar och tillbehör till instrument och apparater för mätning
eller kontroll av elektriska storheter eller för mätning eller
påvisande av joniserande strålning, i.a.n.

90309085 Delar och tillbehör till instrument och apparater för mätning
eller kontroll av elektriska storheter eller för mätning eller
påvisande av joniserande strålning, i.a.n. (exkl. till instrument
och apparater för mätning eller kontroll av halvledarplattor
"wafers" eller halvledarkomponenter)
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90318020 Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll
av geometriska storheter, i.a.n. i kap. 90

90318032 Instrument, apparater och maskiner för kontroll av
halvledarplattor "wafers" eller halvledarkomponenter eller för
kontroll av sådana fotomasker eller hårkors som används vid
tillverkning av halvledarkomponenter, elektroniska

90318020 Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll
av geometriska storheter, i.a.n. i kap. 90

90318034 Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll
av geometriska storheter, elektroniska (exkl. för kontroll av
halvledarplattor "wafers" eller halvledarkomponenter eller för
kontroll av sådana fotomasker eller hårkors som används vid
tillverkning av halvledarkomponenter)

90318020 Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll
av geometriska storheter, i.a.n. i kap. 90

90318091 Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll
av geometriska storheter (exkl. optiska och elektroniska
samt instrument och apparater för längdmätning, för
manuellt bruk)

90318080 Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll,
i.a.n. i kap. 90 (exkl. optiska och för mätning eller kontroll av
geometriska storheter)

90318038 Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll,
elektroniska, i.a.n. i kap. 90

90318080 Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll,
i.a.n. i kap. 90 (exkl. optiska och för mätning eller kontroll av
geometriska storheter)

90318098 Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll,
i.a.n. i kap. 90 (exkl. optiska och elektroniska)

90319000a Delar och tillbehör till instrument, apparater och maskiner för
mätning eller kontroll, i.a.n.

90319030 Delar och tillbehör till elektroniska instrument, apparater och
maskiner för kontroll av halvledarplattor "wafers" eller
halvledarkomponenter eller för kontroll av sådana fotomasker
eller hårkors som används vid tillverkning av
halvledarkomponenter, i.a.n.

90319000a Delar och tillbehör till instrument, apparater och maskiner för
mätning eller kontroll, i.a.n.

90319085 Delar och tillbehör till instrument, apparater och maskiner för
mätning eller kontroll, i.a.n.

90319000b Delar och tillbehör till instrument, apparater och maskiner för
mätning eller kontroll enligt  KN 9031 41 00 och KN 9031 49
90

90319020 Delar och tillbehör till instrument och apparater, optiska, för
kontroll av halvledarplattor "wafers" eller
halvledarkomponenter eller för kontroll av sådana fotomasker
eller hårkors som används vid tillverkning av
halvledarkomponenter eller för mätning av ytföroreningar på
halvledarplattor "wafers", i.a.n.

90319000b Delar och tillbehör till instrument, apparater och maskiner för
mätning eller kontroll enligt  KN 9031 41 00 och KN 9031 49
90

90319085 Delar och tillbehör till instrument, apparater och maskiner för
mätning eller kontroll, i.a.n.

90321080 Termostater (exkl. elektroniska) 90321081 Termostater, med elektrisk utlösningsanordning (exkl.
elektroniska)

90321080 Termostater (exkl. elektroniska) 90321089 Termostater (exkl. elektroniska samt med elektrisk
utlösningsanordning)

90330010 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

90330000 Delar och tillbehör, i.a.n. i detta kapitel, till maskiner,
instrument och apparater

90330090 Delar och tillbehör till maskiner, instrument och apparater
enligt kapitel 90, i.a.n.

90330000 Delar och tillbehör, i.a.n. i detta kapitel, till maskiner,
instrument och apparater

94015200a Sittmöbler av bambu för kontor, butiker eller annan offentlig
miljö

94015100a Sittmöbler av bambu eller rotting för kontor, butiker eller
annan offentlig miljö

94015200b Sittmöbler av bambu för kök 94015100b Sittmöbler av bambu eller rotting för kök

94015200c Sittmöbler av bambu för sovrum, vardagsrum eller
trädgårdar

94015100c Sittmöbler av bambu eller rotting för sovrum, vardagsrum
eller trädgårdar

94015300a Sittmöbler av rotting för kontor, butiker eller annan offentlig
miljö

94015100a Sittmöbler av bambu eller rotting för kontor, butiker eller
annan offentlig miljö

94015300b Sittmöbler av rotting för kök 94015100b Sittmöbler av bambu eller rotting för kök

94015300c Sittmöbler av rotting för sovrum, vardagsrum eller trädgårdar 94015100c Sittmöbler av bambu eller rotting för sovrum, vardagsrum
eller trädgårdar

94038200 Möbler av bambu (exkl. sittmöbler och möbler för medicinskt,
kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk)

94038100 Möbler av bambu eller rotting (exkl. sittmöbler och möbler för
medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk)

94038300 Möbler av rotting (exkl. sittmöbler och möbler för medicinskt,
kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk)

94038100 Möbler av bambu eller rotting (exkl. sittmöbler och möbler för
medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk)

94061000 Byggnader, monterade eller monteringsfärdiga, av trä (exkl.
mobile homes)

94060020 Byggnader, monterade eller monteringsfärdiga, av trä (exkl.
mobile homes)
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94069010 "Mobile homes" 94060011 "Mobile homes"

94069031 Växthus, monterade eller monteringsfärdiga, av järn eller stål 94060031 Växthus, monterade eller monteringsfärdiga, av järn eller stål

94069038 Byggnader, monterade eller monteringsfärdiga, av järn eller
stål (exkl. mobile homes samt växthus)

94060038 Byggnader, monterade eller monteringsfärdiga, av järn eller
stål (exkl. mobile homes samt växthus)

94069090a Byggnader av plast, monterade eller monteringsfärdiga 94060080a Byggnader av plast, monterade eller monteringsfärdiga

94069090b Byggnader, monteringsfärdiga, av cement, betong eller
konstgjord sten

94060080b Byggnader, monteringsfärdiga,  av cement, betong eller
konstgjord sten

94069090c Byggnader, monterade eller monteringsfärdiga (exkl. av trä,
järn, stål, plast, cement, betong eller konstgjord sten)

94060080c Byggnader, monterade eller monteringsfärdiga (exkl. av trä,
järn, stål, plast, cement, betong eller konstgjord sten)

95030087 Bärbar, interaktiv, elektronisk pedagogisk utrustning främst
utformad för barn

95030095 Leksaker av plast, mekaniska och icke-mekaniska, i.a.n.

95030087 Bärbar, interaktiv, elektronisk pedagogisk utrustning främst
utformad för barn

95030099 Leksaker, i.a.n.

95030095 Leksaker av plast, i.a.n. 95030095 Leksaker av plast, mekaniska och icke-mekaniska, i.a.n.

95030099 Leksaker, i.a.n. 95030099 Leksaker, i.a.n.

96200010 Enbens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar, av
sådant slag som används för digitala kameror, stillbilds- eller
videokameror, kinokameror och kinoprojektorer eller av ett
slag som används för andra apparater enligt kapitel 90

85229080 Delar och tillbehör lämpade för användning enbart eller
huvudsakligen till apparater enligt nr 8519 till 8521, i.a.n.
(exkl. pickuper)

96200010 Enbens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar, av
sådant slag som används för digitala kameror, stillbilds- eller
videokameror, kinokameror och kinoprojektorer eller av ett
slag som används för andra apparater enligt kapitel 90

85299092 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller
huvudsakligen till televisionskameror enligt nr 8525.30 och till
apparater för mottagning av rundradio, television, monitorer
och projektorer, i.a.n. (exkl. antenner, skåp och lådor,
sammansatta elektroniska komponenter och delar till
monitorer, projektorer uteslutande eller huvudsakligen
använda i ett system för automatisk databehandling)    )

96200010 Enbens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar, av
sådant slag som används för digitala kameror, stillbilds- eller
videokameror, kinokameror och kinoprojektorer eller av ett
slag som används för andra apparater enligt kapitel 90

85299097 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller
huvudsakligen till apparater för sändning (exkl. apparater för
sändning av rundradio eller television; videokameror;
radarapparater; apparater för radionavigering och
radiostyrning, i.a.n. (exkl. antenner och antennreflektorer,
delar till digitalkameror samt sammansatta elektroniska
komponenter)

96200010 Enbens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar, av
sådant slag som används för digitala kameror, stillbilds- eller
videokameror, kinokameror och kinoprojektorer eller av ett
slag som används för andra apparater enligt kapitel 90

90059000 Delar och tillbehör, inkl. stativ, till kikare och teleskop samt
andra astronomiska instrument

96200010 Enbens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar, av
sådant slag som används för digitala kameror, stillbilds- eller
videokameror, kinokameror och kinoprojektorer eller av ett
slag som används för andra apparater enligt kapitel 90

90069100 Delar och tillbehör till stillbildskameror, i.a.n.

96200010 Enbens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar, av
sådant slag som används för digitala kameror, stillbilds- eller
videokameror, kinokameror och kinoprojektorer eller av ett
slag som används för andra apparater enligt kapitel 90

90079100 Delar och tillbehör till kinokameror

96200010 Enbens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar, av
sådant slag som används för digitala kameror, stillbilds- eller
videokameror, kinokameror och kinoprojektorer eller av ett
slag som används för andra apparater enligt kapitel 90

90159000 Delar och tillbehör till instrument och apparater för geodesi,
landmätning, hydrografi, oceanografi, hydrologi, meteorologi
eller geofysik samt till avståndsmätare

96200010 Enbens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar, av
sådant slag som används för digitala kameror, stillbilds- eller
videokameror, kinokameror och kinoprojektorer eller av ett
slag som används för andra apparater enligt kapitel 90

90330000 Delar och tillbehör, i.a.n. i detta kapitel, till maskiner,
instrument och apparater

96200091 Enbens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar
(exkl. av sådant slag som används för digitala kameror,
stillbilds- eller videokameror, kinokameror och
kinoprojektorer eller av ett slag som används för andra
apparater enligt kapitel 90)

39269097 Varor av plast, i.a.n. (exkl. tillverkade av duk)

96200091 Enbens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar
(exkl. av sådant slag som används för digitala kameror,
stillbilds- eller videokameror, kinokameror och
kinoprojektorer eller av ett slag som används för andra
apparater enligt kapitel 90)

76169990 Varor av aluminium, i.a.n.
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96200099 Enbens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar
(exkl. av sådant slag som används för digitala kameror,
stillbilds- eller videokameror, kinokameror och
kinoprojektorer eller av ett slag som används för andra
apparater enligt kapitel 90 samt av plast eller av aluminium)

44219097 Varor av trä, i.a.n.

96200099 Enbens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar
(exkl. av sådant slag som används för digitala kameror,
stillbilds- eller videokameror, kinokameror och
kinoprojektorer eller av ett slag som används för andra
apparater enligt kapitel 90 samt av plast eller av aluminium)

68151010 Kolfibrer och artiklar av kolfibrer (exkl. elektriska)

96200099 Enbens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar
(exkl. av sådant slag som används för digitala kameror,
stillbilds- eller videokameror, kinokameror och
kinoprojektorer eller av ett slag som används för andra
apparater enligt kapitel 90 samt av plast eller av aluminium)

73269098 Varor av järn eller stål, i.a.n.

96200099 Enbens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar
(exkl. av sådant slag som används för digitala kameror,
stillbilds- eller videokameror, kinokameror och
kinoprojektorer eller av ett slag som används för andra
apparater enligt kapitel 90 samt av plast eller av aluminium)

84313900 Delar som är lämpliga att användas till maskiner och
aparater enligt nr 8428, i.a.n.

96200099 Enbens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar
(exkl. av sådant slag som används för digitala kameror,
stillbilds- eller videokameror, kinokameror och
kinoprojektorer eller av ett slag som används för andra
apparater enligt kapitel 90 samt av plast eller av aluminium)

84733080 Delar och tillbehör till maskiner för automatisk
databehandling och andra maskiner enligt nr 8471, i.a.n.
(exkl. sammansatta elektroniska komponenter)

96200099 Enbens-, tvåbens- och trebensstativ och liknande artiklar
(exkl. av sådant slag som används för digitala kameror,
stillbilds- eller videokameror, kinokameror och
kinoprojektorer eller av ett slag som används för andra
apparater enligt kapitel 90 samt av plast eller av aluminium)

84879090 Delar till maskiner och apparater, inte försedda med
elektriska kopplingsanordningar, isolatorer, spolar,
kontaktelement eller andra elektriska anordningar, i.a.n. i
detta kapitel (exkl. av järn, gjutjärn eller stål samt propellrar
till fartyg och blad till sådana propellrar)


