
Varunummer som genomgått förändringar från föregående år 1

Varunummer 2017 Text 2017 Varunummer 2018 Text 2018

19059060a Mjukt kaffebröd (ej wienerbröd o d) 19059070 Frukttårtor, wienerbröd, maränger och andra bakverk,
innehållande >= 5 viktprocent sackaros, invertsocker eller
isoglukos (exkl. knäckebröd, kryddade kakor s.k. "pain
d'épices", söta kex, småkakor, våfflor, rån "wafers", skorpor,
rostat bröd och liknande rostade produkter)

19059060b Wienerbröd, wienerlängder 19059070 Frukttårtor, wienerbröd, maränger och andra bakverk,
innehållande >= 5 viktprocent sackaros, invertsocker eller
isoglukos (exkl. knäckebröd, kryddade kakor s.k. "pain
d'épices", söta kex, småkakor, våfflor, rån "wafers", skorpor,
rostat bröd och liknande rostade produkter)

19059060c Bakelser, tårtor och andra finare bakverk 19059070 Frukttårtor, wienerbröd, maränger och andra bakverk,
innehållande >= 5 viktprocent sackaros, invertsocker eller
isoglukos (exkl. knäckebröd, kryddade kakor s.k. "pain
d'épices", söta kex, småkakor, våfflor, rån "wafers", skorpor,
rostat bröd och liknande rostade produkter)

19059090a Crepes, piroger o d 19059080a Pizza, crepes, piroger o d

19059090b Pizza 19059080a Pizza, crepes, piroger o d

19059090c Andra bakverk 19059080b Andra bakverk, innehållande <5 viktprocent sackaros,
invertsocker eller isoglukos (exkl. pizzor, pajer, knäckebröd,
kryddade kakor s.k. "pain d'épices", söta kex, småkakor,
våfflor, rån "wafers", skorpor, rostat bröd och liknande
rostade produkter, matzos, nattvardsbröd, tomma
oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för
farmaceutiskt bruk samt sigilloblater och liknande produkter)

19059090e Fyllda baguetter och smörgåsar samt smörgåstårtor 19059080c Fyllda baguetter och smörgåsar samt smörgåstårtor

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)

29397910 Nikotin och dess salter, etrar, estrar och andra derivat

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)

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

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)

36030010 Stubin 36030020 Svartkrutsstubin

36030010 Stubin 36030030 Detonerande stubin

36030090 Tändhattar, rivtändare, sprängkapslar, tändrör och liknande
tändmedel, även elektriska (exkl. granatdetonatorer och
patronhylsor, med eller utan tändhattar)

36030040 Tändhattar och rivtändare

36030090 Tändhattar, rivtändare, sprängkapslar, tändrör och liknande
tändmedel, även elektriska (exkl. granatdetonatorer och
patronhylsor, med eller utan tändhattar)

36030050 Sprängkapslar

36030090 Tändhattar, rivtändare, sprängkapslar, tändrör och liknande
tändmedel, även elektriska (exkl. granatdetonatorer och
patronhylsor, med eller utan tändhattar)

36030060 Tändmedel
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36030090 Tändhattar, rivtändare, sprängkapslar, tändrör och liknande
tändmedel, även elektriska (exkl. granatdetonatorer och
patronhylsor, med eller utan tändhattar)

36030080 Elsprängkapslar (exkl. granatdetonatorer)

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

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

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

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

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

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

84141010 Vakuumpumpar av ett slag som uteslutande eller
huvudsakligen används för tillverkning av halvledare  eller
platta bildskärmar

84141015 Vakuumpumpar av ett slag för användning vid tillverkning av
halvledare eller som uteslutande eller huvudsakligen
används för tillverkning av platta bildskärmar

84141020 Vakuumpumpar för användning vid tillverkning av halvledare
(exkl. av ett slag som uteslutande eller huvudsakligen
används för tillverkning av halvledare eller platta bildskärmar)

84141015 Vakuumpumpar av ett slag för användning vid tillverkning av
halvledare eller som uteslutande eller huvudsakligen
används för tillverkning av platta bildskärmar

85437090 Elektriska maskiner och apparater med självständiga
arbetsuppgifter, i.a.n. i kap 85

85437070 Elektroniska cigaretter

85437090 Elektriska maskiner och apparater med självständiga
arbetsuppgifter, i.a.n. i kap 85

85437090 Elektriska maskiner och apparater med självständiga
arbetsuppgifter, i.a.n. i kap 85

99513304j Tryckning på vävnader av polyester 99518122c Tryckning på textilier


