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

19019095 Livsmedelsberedningar i pulverform, bestående av en
blandning av skummjölk och/eller vassle och vegetabiliska
fetter/oljor, med ett innehåll av fetter/oljor av <= 30
viktprocent

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

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

22082027 Brandy de Jerez, på kärl rymmande <= 2 liter 22082016 Brandy de Jerez, på kärl rymmande <= 2 liter

22082029 Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller
pressåterstoder av druvor, på kärl rymmande <= 2 liter (exkl.
konjak, armagnac, grappa och brandy de Jerez)

22082018 Brandy eller Weinbrand, på kärl rymmande <= 2 liter (exkl.
armagnac och brandy de Jerez)

22082029 Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller
pressåterstoder av druvor, på kärl rymmande <= 2 liter (exkl.
konjak, armagnac, grappa och brandy de Jerez)

22082019 Sprit erhållen genom destillering av druvvin, på kärl
rymmande <= 2 liter (exkl. konjak, armagnac och brandy
eller Weinbrand)

22082029 Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller
pressåterstoder av druvor, på kärl rymmande <= 2 liter (exkl.
konjak, armagnac, grappa och brandy de Jerez)

22082028 Sprit erhållen genom destillering av pressåterstoder av
druvor, på kärl rymmande <= 2 liter (exkl. grappa)

22082040 Rådestillat, på kärl rymmande > 2 liter 22082069 Sprit erhållen genom destillering av druvvin, på kärl
rymmande > 2 liter (exkl. konjak, armagnac och brandy eller
Weinbrand)

22082040 Rådestillat, på kärl rymmande > 2 liter 22082088 Sprit erhållen genom destillering av pressåterstoder av
druvor, på kärl rymmande > 2 liter (exkl. grappa)

22082064 Armagnac, på kärl rymmande > 2 liter 22082069 Sprit erhållen genom destillering av druvvin, på kärl
rymmande > 2 liter (exkl. konjak, armagnac och brandy eller
Weinbrand)

22082087 Brandy de Jerez, på kärl rymmande > 2 liter 22082066 Brandy eller Weinbrand, på kärl rymmande > 2 liter

22082089 Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller
pressåterstoder av druvor, på kärl rymmande > 2 liter (exkl.
konjak, armagnac, grappa och brandy de Jerez)

22082066 Brandy eller Weinbrand, på kärl rymmande > 2 liter

22082089 Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller
pressåterstoder av druvor, på kärl rymmande > 2 liter (exkl.
konjak, armagnac, grappa och brandy de Jerez)

22082069 Sprit erhållen genom destillering av druvvin, på kärl
rymmande > 2 liter (exkl. konjak, armagnac och brandy eller
Weinbrand)

22082089 Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller
pressåterstoder av druvor, på kärl rymmande > 2 liter (exkl.
konjak, armagnac, grappa och brandy de Jerez)

22082088 Sprit erhållen genom destillering av pressåterstoder av
druvor, på kärl rymmande > 2 liter (exkl. grappa)

27101964 Eldningsoljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa
mineral, innehållande > 0,1 viktprocent men <= 1 viktprocent
svavel (exkl. för kemisk omvandling samt innehållande
biodiesel)

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

27101964 Eldningsoljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa
mineral, innehållande > 0,1 viktprocent men <= 1 viktprocent
svavel (exkl. för kemisk omvandling samt innehållande
biodiesel)

27101967 Eldningsoljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa
mineral, innehållande > 0,5 viktprocent svavel (exkl. för
kemisk omvandling samt innehållande biodiesel)

27101968 Eldningsoljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa
mineral, innehållande > 1 viktprocent svavel (exkl. för kemisk
omvandling samt innehållande biodiesel)

27101967 Eldningsoljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa
mineral, innehållande > 0,5 viktprocent svavel (exkl. för
kemisk omvandling samt innehållande biodiesel)

27102015 Gasoljor "dieselbrännoljor", innehållande som
karaktärsgivande beståndsdel >= 70 viktprocent oljor
erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral,
innehållande > 0,01 viktprocent men <= 0,002 viktprocent
svavel samt innehållande biodiesel

27102016 Gasoljor "dieselbrännoljor", innehållande som
karaktärsgivande beståndsdel >= 70 viktprocent oljor
erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral,
innehållande > 0,001 viktprocent men <= 0,1 viktprocent
svavel samt innehållande biodiesel

27102017 Gasoljor "dieselbrännoljor", innehållande som
karaktärsgivande beståndsdel >= 70 viktprocent oljor
erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral,
innehållande >= 0,02 viktprocent men <= 0,1 viktprocent
svavel samt innehållande biodiesel

27102016 Gasoljor "dieselbrännoljor", innehållande som
karaktärsgivande beståndsdel >= 70 viktprocent oljor
erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral,
innehållande > 0,001 viktprocent men <= 0,1 viktprocent
svavel samt innehållande biodiesel

27102031 Eldningsoljor, innehållande som karaktärsgivande
beståndsdel >= 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum
eller ur bituminösa mineral, innehållande <= 0,1 viktprocent
svavel samt innehållande biodiesel

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

27102035 Eldningsoljor, innehållande som karaktärsgivande
beståndsdel >= 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum
eller ur bituminösa mineral, innehållande > 0,1% viktprocent
men <= 1% viktprocent svavel samt innehållande biodiesel

27102032 Eldningsoljor, innehållande som karaktärsgivande
beståndsdel >= 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum
eller ur bituminösa mineral, innehållande <= 0,5 viktprocent
svavel samt innehållande biodiesel
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27102035 Eldningsoljor, innehållande som karaktärsgivande
beståndsdel >= 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum
eller ur bituminösa mineral, innehållande > 0,1% viktprocent
men <= 1% viktprocent svavel samt innehållande biodiesel

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

27102039 Eldningsoljor, innehållande som karaktärsgivande
beståndsdel >= 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum
eller ur bituminösa mineral, innehållande > 1 viktprocent
svavel samt innehållande biodiesel

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

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, inkl. oblandade produkter, i avdelade
doser eller i detaljhandelsförpackningar, i bruksfärdigt skick
(exkl. salter och föreningar enligt nr 2843 - 2846)

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, inkl. oblandade produkter, i avdelade
doser eller i detaljhandelsförpackningar, i bruksfärdigt skick
(exkl. salter och föreningar enligt nr 2843 - 2846)

39269092 Varor tillverkade av plastduk, i.a.n. 39269097a Varor av plast samt varor av andra material enligt nr
3901–3914 av duk, i.a.n.

39269097 Varor av plast, i.a.n. (exkl. tillverkade av duk) 39269097b Varor av plast samt varor av andra material enligt nr
3901–3914, i.a.n. (exkl. av duk)

49021000a Tidningar och tidskrifter, även illustrerade eller innehållande
reklam, utgivna minst fyra gånger per vecka, tryckta

49021000 Tidningar och tidskrifter, även illustrerade eller innehållande
reklam, utgivna minst fyra gånger per vecka

49021000b Annonstidningar, tryckta 49021000 Tidningar och tidskrifter, även illustrerade eller innehållande
reklam, utgivna minst fyra gånger per vecka

71042000 Ädelstenar eller halvädelstenar, syntetiska eller
rekonstruerade, även sorterade men obearbetade, enkelt
sågade eller grovt tillformade (exkl. piezoelektrisk kvarts)

71042010 Diamanter, syntetiska eller rekonstruerade, även sorterade
men obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade

71042000 Ädelstenar eller halvädelstenar, syntetiska eller
rekonstruerade, även sorterade men obearbetade, enkelt
sågade eller grovt tillformade (exkl. piezoelektrisk kvarts)

71042090 Ädelstenar eller halvädelstenar, syntetiska eller
rekonstruerade, även sorterade men obearbetade, enkelt
sågade eller grovt tillformade (exkl. piezoelektrisk kvarts och
diamanter)

71049000 Ädelstenar och halvädelstenar, syntetiska eller
rekonstruerade, även bearbetade eller sorterade men inte
uppträdda, monterade eller infattade; osorterade syntetiska
eller rekonstruerade ädelstenar och halvädelstenar,
temporärt uppträdda för att underlätta transporten (exkl.
piezoelektrisk kvarts)

71049010 Diamanter, syntetiska eller rekonstruerade, bearbetade,
även sorterade men inte uppträdda, monterade eller
infattade; osorterade syntetiska eller rekonstruerade
diamanter, temporärt uppträdda för att underlätta transporten
(exkl. enkelt sågade eller grovt tillformade)

71049000 Ädelstenar och halvädelstenar, syntetiska eller
rekonstruerade, även bearbetade eller sorterade men inte
uppträdda, monterade eller infattade; osorterade syntetiska
eller rekonstruerade ädelstenar och halvädelstenar,
temporärt uppträdda för att underlätta transporten (exkl.
piezoelektrisk kvarts)

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

73071910 Rördelar, gjutna, av aducerat gjutjärn 73071910 Rördelar, gjutna, av gjutjärn (exkl. av icke aducerat gjutjärn)

73071990 Gjutna rördelar av stål 73071910 Rördelar, gjutna, av gjutjärn (exkl. av icke aducerat gjutjärn)

73071990 Gjutna rördelar av stål 73071990 Gjutna rördelar av stål

73259910 Varor av aducerat gjutjärn, i.a.n. (exkl. kulor o.d. artiklar för
kvarnar)

73259910 Varor av gjutjärn, i.a.n. (exkl. av icke aducerat gjutjärn samt
kulor o.d. artiklar för kvarnar)

73259990 Varor av järn eller stål, gjutna, i.a.n. (exkl. av icke-aducerat
eller aducerat gjutjärn, kulor och liknande artiklar för kvarnar)

73259910 Varor av gjutjärn, i.a.n. (exkl. av icke aducerat gjutjärn samt
kulor o.d. artiklar för kvarnar)

73259990 Varor av järn eller stål, gjutna, i.a.n. (exkl. av icke-aducerat
eller aducerat gjutjärn, kulor och liknande artiklar för kvarnar)

73259990 Varor av stål, gjutna, i.a.n. (exkl. kulor o.d. artiklar för kvarnar)

84729030 Bankautomater 84729080a Kassaterminaler, uttagsautomater och liknande apparater
som kan kopplas till en dator eller ett datornät

84729040 Ordbehandlingsmaskiner 84729080b Ordbehandlingsmaskiner

84729090 Maskiner och apparater för kontorsbruk, i.a.n. 84729080c Maskiner och apparater för kontorsbruk, i.a.n. (exkl.
kassaterminaler, uttagsautomater och liknande apparater
som kan kopplas till en dator eller ett datornät samt
ordbehandlingsmaskiner)

85045020 Induktansspolar av det slag som används med
telekommunikationsutrustning och för
kraftförsörjningsaggregat till maskiner för automatisk
databehandling samt enheter därav

85045000 Induktansspolar (exkl. för urladdningslampor eller rör)

85045095 Induktansspolar (exkl. av det slag som används med
telekommunikationsutrustning och för
kraftförsörjningsaggregat till maskiner för automatisk
databehandling och enheter därav)

85045000 Induktansspolar (exkl. för urladdningslampor eller rör)
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85049005 Sammansatta elektroniska komponenter till induktansspolar
av det slag som används med telekommunikationsutrustning
och kraftförsörjning till maskiner för automatisk
databehandling och enheter därav, i.a.n.

85049019 Delar till transformatorer och induktansspolar, i.a.n. (exkl.
ferritkärnor)

85049018 Delar till transformatorer och induktansspolar, i.a.n. (exkl.
sammansatta elektroniska komponenter till induktansspolar
av det slag som används med telekommunikationsutrustning
och kraftförsörjning till maskiner för automatisk
databehandling och enheter därav samt ferritkärnor)

85049019 Delar till transformatorer och induktansspolar, i.a.n. (exkl.
ferritkärnor)

85049091 Sammansatta elektroniska komponenter till statiska
omformare av det slag som används med
telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk
databehandling och enheter därav, i.a.n.

85049090a Sammansatta elektroniska komponenter till statiska
omformare av det slag som används med
telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk
databehandling samt enheter därav, i.a.n.

85049099 Delar till statiska omformare, i.a.n. (exkl. sammansatta
elektroniska komponenter av det slag som används med
telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk
databehandling och enheter därav)

85049090b Delar till statiska omformare, i.a.n. (exkl. sammansatta
elektroniska komponenter av det slag som används med
telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk
databehandling samt enheter därav)

85181030 Mikrofoner med ett frekvensomfång på 300 Hz till 3,4 kHz,
med en diameter av <= 10 mm och en höjd av <= 3 mm, av
det slag som används inom telekommunikation

85181000 Mikrofoner och mikrofonstativ (exkl. trådlösa mikrofoner, med
inbyggd sändare)

85181095 Mikrofoner och mikrofonstativ (exkl. mikrofoner med ett
frekvensomfång på 300 Hz till 3,4 kHz, med en diameter av
<= 10 mm och en höjd av <= 3 mm, av det slag som
används inom telekommunikation och trådlösa mikrofoner,
med inbyggd sändare)

85181000 Mikrofoner och mikrofonstativ (exkl. trådlösa mikrofoner, med
inbyggd sändare)

85182930 Högtalare, utan hölje, med ett frekvensomfång på 300 Hz till
3,4 kHz, med en diameter av <= 50 mm, av det slag som
används inom telekommunikation

85182900 Högtalare, utan hölje

85182995 Högtalare, utan hölje, (exkl. med ett frekvensomfång på 300
Hz till 3,4 kHz, med en diameter av <= 50 mm, av det slag
som används inom telekommunikation)

85182900 Högtalare, utan hölje

85183020 Handmikrofoner för linjearbete, även kombinerade med
mikrofon, samt satser bestående av en mikrofon och en eller
flera högtalare (exkl. för civila luftfartyg enligt nr 8518.30.10)

85183000 Hörlurar och hörtelefoner, även kombinerade med mikrofon,
samt satser bestående av en mikrofon och en eller flera
högtalare (exkl. telefoner och hörapparater samt hjälmar
med inbyggda hörlurar, även med mikrofon)

85183095 Hörlurar och hörtelefoner, även kombinerade med mikrofon,
samt satser bestående av en mikrofon och en eller flera
högtalare (exkl. handmikrofoner för linjearbete, telefoner och
hörapparater samt hjälmar med inbyggda hörlurar, även med
mikrofon)

85183000 Hörlurar och hörtelefoner, även kombinerade med mikrofon,
samt satser bestående av en mikrofon och en eller flera
högtalare (exkl. telefoner och hörapparater samt hjälmar
med inbyggda hörlurar, även med mikrofon)

85184030 Tonfrekvensförstärkare, elektriska, för telefoni eller mätning
(exkl. för civila luftfartyg enligt nr 8518.40.10)

85184000a Tonfrekvensförstärkare, elektriska, för telefoni eller mätning

85184080 Tonfrekvensförstärkare, elektriska (exkl. för telefoni eller
mätning)

85184000b Tonfrekvensförstärkare, elektriska (exkl. för telefoni eller
mätning)

85198111 Dikteringsmaskiner, för enbart avlyssning, även
kassettbandspelare, som använder magnetiska eller optiska
medier eller halvledarmedier, inte försedda med anordning
för ljudinspelning

85198100a Apparater för ljudåtergivning, för magnetiska eller optiska
medier eller halvledarmedier (exkl. apparater om drivs med
mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel;
skivspelare andra än laserskivspelare samt telefonsvarare)

85198115 Kassettbandspelare för enbart ljudåtergivning, i fickformat,
magnetiska eller optiska medier eller halvledarmedier (exkl.
dikteringsmaskiner)

85198100a Apparater för ljudåtergivning, för magnetiska eller optiska
medier eller halvledarmedier (exkl. apparater om drivs med
mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel;
skivspelare andra än laserskivspelare samt telefonsvarare)

85198121 Kassettbandspelare för enbart ljudåtergivning, med ett
analogt och digitalt avläsningssystem, magnetiska eller
optiska medier eller halvledarmedier (exkl.
dikteringsmaskiner och i fickformat)

85198100a Apparater för ljudåtergivning, för magnetiska eller optiska
medier eller halvledarmedier (exkl. apparater om drivs med
mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel;
skivspelare andra än laserskivspelare samt telefonsvarare)

85198125 Kassettbandspelare för enbart ljudåtergivning, magnetiska
eller optiska medier eller halvledarmedier (exkl. med ett
analogt och digitalt avläsningssystem, dikteringsmaskiner
och i fickformat)

85198100a Apparater för ljudåtergivning, för magnetiska eller optiska
medier eller halvledarmedier (exkl. apparater om drivs med
mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel;
skivspelare andra än laserskivspelare samt telefonsvarare)

85198131 Apparater för enbart ljudåtergivning, med
laseravläsningssystem, av det slag som används i
motorfordon, för skivor med en diameter av <= 6,5 cm

85198100a Apparater för ljudåtergivning, för magnetiska eller optiska
medier eller halvledarmedier (exkl. apparater om drivs med
mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel;
skivspelare andra än laserskivspelare samt telefonsvarare)

85198135 Apparater för enbart ljudåtergivning, med
laseravläsningssystem (exkl. av det slag som används i
motorfordon, för skivor med en diameter av <= 6,5 cm)

85198100a Apparater för ljudåtergivning, för magnetiska eller optiska
medier eller halvledarmedier (exkl. apparater om drivs med
mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel;
skivspelare andra än laserskivspelare samt telefonsvarare)

85198145 Apparater för enbart ljudåtergivning, magnetiska eller optiska
medier eller halvledarmedier (exkl. som drivs med mynt,
sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel;
skivspelare, andra än laserskivspelare; telefonsvarare;
dikteringsmaskiner; kassettbandspelare samt med
laseravläsningssystem)

85198100a Apparater för ljudåtergivning, för magnetiska eller optiska
medier eller halvledarmedier (exkl. apparater om drivs med
mynt, sedlar, bankkort, polletter eller andra betalningsmedel;
skivspelare andra än laserskivspelare samt telefonsvarare)
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85198151 Dikteringsmaskiner som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla,
som använder magnetiska eller optiska medier eller
halvledarmedier (exkl. dikteringsmaskiner enbart för
avlyssning)

85198100c Dikteringsmaskiner som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla,
som använder magnetiska eller optiska medier eller
halvledarmedier (exkl. dikteringsmaskiner enbart för
avlyssning)

85198170 Bandspelare innehållande anordning för ljudåtergivning (exkl.
apparater som drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter
eller andra betalningsmedel, telefonsvarare och
dikteringsmaskiner)

85198100b Bandspelare och andra apparater för ljudinspelning

85198195 Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning, för
magnetiska eller optiska medier eller halvledarmedier (exkl.
apparater om drivs med mynt, sedlar, bankkort, polletter eller
andra betalningsmedel; skivspelare andra än
laserskivspelare, telefonsvarare, dikteringsmaskiner samt
bandspelare med magnetband)

85198100b Bandspelare och andra apparater 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

85229000b Delar och tillbehör lämpade för användning uteslutande eller
huvudsakligen med apparater enligt nr 8519 till 8521, i.a.n.
(exkl. pickuper och ädel- eller halvädelstenar för stift till
grammofoner)

85229030 Stift till grammofoner samt diamanter, safirer och andra
ädelstenar eller halvädelstenar, naturliga, syntetiska eller
rekonstruerade, för stift till grammofoner, även monterade

85229000a Ädel- eller halvädelstenar för stift till grammofoner

85229041 Sammansatta elektroniska komponenter till telefonsvarare,
i.a.n.

85229000b Delar och tillbehör lämpade för användning uteslutande eller
huvudsakligen med apparater enligt nr 8519 till 8521, i.a.n.
(exkl. pickuper och ädel- eller halvädelstenar för stift till
grammofoner)

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)

85229000b Delar och tillbehör lämpade för användning uteslutande eller
huvudsakligen med apparater enligt nr 8519 till 8521, i.a.n.
(exkl. pickuper och ädel- eller halvädelstenar för stift till
grammofoner)

85229070 Delvis monterade enkelkassettdäck med en total tjocklek av
<= 53 mm, av sådana slag som används vid tillverkning av
apparater för inspelning och återgivning av ljud

85229000b Delar och tillbehör lämpade för användning uteslutande eller
huvudsakligen med apparater enligt nr 8519 till 8521, i.a.n.
(exkl. pickuper och ädel- eller halvädelstenar för stift till
grammofoner)

85229080 Delar och tillbehör lämpade för användning enbart eller
huvudsakligen till apparater enligt nr 8519 till 8521, i.a.n.
(exkl. pickuper)

85229000b Delar och tillbehör lämpade för användning uteslutande eller
huvudsakligen med apparater enligt nr 8519 till 8521, i.a.n.
(exkl. pickuper och ädel- eller halvädelstenar för stift till
grammofoner)

85271210 Radiokassettbandspelare som kan arbeta utan yttre
kraftkälla, i fickformat, med analogt och digitalt
avläsningssystem

85271200 Radiokassettbandspelare, i fickformat [dimension <= 170
mm x 100 mm x 45 mm], med inbyggd förstärkare, utan
inbyggd högtalare, som kan arbeta utan yttre kraftkälla

85271290 Radiokassettbandspelare som kan arbeta utan yttre
kraftkälla, i fickformat (exkl. med analogt och digitalt
avläsningssystem)

85271200 Radiokassettbandspelare, i fickformat [dimension <= 170
mm x 100 mm x 45 mm], med inbyggd förstärkare, utan
inbyggd högtalare, som kan arbeta utan yttre kraftkälla

85271310 Rundradiomottagare som kan arbeta utan yttre kraftkälla,
inkl. apparater som också kan ta emot radiotelefoni eller
radiotelegrafi, kombinerade med ljudåtergivningsutrustning
med laseravläsningssystem (exkl. radiokassettbandspelare i
fickformat)

85271300 Rundradiomottagare som kan arbeta utan yttre kraftkälla,
kombinerade med ljudinspelnings- eller
ljudåtergivningsutrustning (exkl. radiokassettbandspelare i
fickformat)

85271391 Rundradiomottagare som kan arbeta utan yttre kraftkälla,
inkl. apparater som också kan ta emot radiotelefoni eller
radiotelegrafi, kombinerade med ljudinspelnings- eller
ljudåtergivningsutrustning, av kassettyp med analogt och
digitalt avläsningssystem (exkl. radiokassettbandspelare i
fickformat)

85271300 Rundradiomottagare som kan arbeta utan yttre kraftkälla,
kombinerade med ljudinspelnings- eller
ljudåtergivningsutrustning (exkl. radiokassettbandspelare i
fickformat)

85271399 Rundradiomottagare som kan arbeta utan yttre kraftkälla,
inkl. apparater som också kan ta emot radiotelefoni eller
radiotelegrafi, kombinerade med ljudinspelnings- eller
ljudåtergivningsutrustning (exkl. med laseravläsningssystem
av kassettyp med analogt och digitalt avläsningssystem
samt radiokassettbandspelare i fickformat)

85271300 Rundradiomottagare som kan arbeta utan yttre kraftkälla,
kombinerade med ljudinspelnings- eller
ljudåtergivningsutrustning (exkl. radiokassettbandspelare i
fickformat)

85279111 Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre
kraftkälla, inkl. apparater som också kan ta emot
radiotelefoni eller radiotelegrafi, med inbyggd utrustning för
inspelning eller återgivning av ljud, med en eller flera
inbyggda högtalare i samma hölje, av kassettyp med analogt
och digitalt avläsningssystem

85279100 Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre
kraftkälla, med inbyggd utrustning för inspelning eller
återgivning av ljud (exkl. av sådana slag som används i
motorfordon)

85279119 Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre
kraftkälla, inkl. apparater som också kan ta emot
radiotelefoni eller radiotelegrafi, med inbyggd utrustning för
inspelning eller återgivning av ljud, med en eller flera
inbyggda högtalare i samma hölje (exkl. av kassettyp med
analogt och digitalt avläsningssystem)

85279100 Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre
kraftkälla, med inbyggd utrustning för inspelning eller
återgivning av ljud (exkl. av sådana slag som används i
motorfordon)
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85279135 Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre
kraftkälla, inkl. apparater som också kan ta emot
radiotelefoni eller radiotelegrafi, med inbyggd utrustning för
inspelning eller återgivning av ljud, med laseroptiskt
avläsningssystem (exkl. med en eller flera inbyggda
högtalare i samma hölje samt av sådana slag som används i
motorfordon)

85279100 Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre
kraftkälla, med inbyggd utrustning för inspelning eller
återgivning av ljud (exkl. av sådana slag som används i
motorfordon)

85279191 Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre
kraftkälla, inkl. apparater som också kan ta emot
radiotelefoni eller radiotelegrafi, med inbyggd utrustning för
inspelning eller återgivning av ljud, av kassettyp med analogt
och digitalt avläsningssystem (exkl. med en eller flera
inbyggda högtalare i samma hölje samt av sådana slag som
används i motorfordon)

85279100 Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre
kraftkälla, med inbyggd utrustning för inspelning eller
återgivning av ljud (exkl. av sådana slag som används i
motorfordon)

85279199 Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre
kraftkälla, inkl. apparater som också kan ta emot
radiotelefoni eller radiotelegrafi, med inbyggd utrustning för
inspelning eller återgivning av ljud (exkl. av kassettyp med
analogt och digitalt avläsningssystem, med laseroptiskt
avläsningssystem, med en eller flera inbyggda högtalare i
samma hölje samt av sådana slag som används i
motorfordon)

85279100 Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre
kraftkälla, med inbyggd utrustning för inspelning eller
återgivning av ljud (exkl. av sådana slag som används i
motorfordon)

85279210 Klockradioapparater som inte kan arbeta utan yttre kraftkälla,
utan inbyggd utrustning för inspelning eller återgivning av ljud

85279200 Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre
kraftkälla, utan inbyggd utrustning för inspelning eller
återgivning av ljud men med inbyggt ur (exkl. av sådana slag
som används i motorfordon)

85279290 Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre
kraftkälla, inkl. apparater som också kan ta emot
radiotelefoni eller radiotelegrafi, utan inbyggd utrustning för
inspelning eller återgivning av ljud men med inbyggt ur (exkl.
klockradioapparater samt av sådana slag som används i
motorfordon)

85279200 Rundradiomottagare som inte kan arbeta utan yttre
kraftkälla, utan inbyggd utrustning för inspelning eller
återgivning av ljud men med inbyggt ur (exkl. av sådana slag
som används i motorfordon)

85291031 Utomhusantenner för radio- eller televisionsmottagare, för
mottagning via satellit

85291030a Utomhusantenner för radio- eller televisionsmottagare, för
mottagning via satellit

85291039 Utomhusantenner för radio- eller televisionsmottagare (exkl.
för mottagning via satellit)

85291030b Utomhusantenner för radio- eller televisionsmottagare (exkl.
för mottagning via satellit)

85369020 Kiselskivetestare 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 samt batterihållare)

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)

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 samt batterihållare)

90111010 Stereoskopiska mikroskop, optiska, med utrustning som
konstruerats särskilt för att hantera och transportera
halvledarplattor "wafers" eller nät

90111000 Stereoskopiska mikroskop

90111090 Stereoskopiska mikroskop (exkl. med utrustning som
konstruerats särskilt för att hantera och transportera
halvledarplattor "wafers" eller nät)

90111000 Stereoskopiska mikroskop

90119010 Delar och tillbehör till stereoskopiska mikroskop, optiska, och
fotomikrografiska mikroskop, optiska, med utrustning som
konstruerats särskilt för att hantera och transportera
halvledarplattor "wafers" eller nät, i.a.n.

90119000 Delar och tillbehör till mikroskop, optiska, i.a.n.

90119090 Delar och tillbehör till mikroskop, optiska, i.a.n. (exkl.
stereoskopiska mikroskop, optiska, och fotomikrografiska
mikroskop, optiska, med utrustning som konstruerats
särskilt för att hantera och transportera halvledarplattor
"wafers" eller nät)

90119000 Delar och tillbehör till mikroskop, optiska, i.a.n.

90121010 Elektronmikroskop, med utrustning som konstruerats särskilt
för att hantera och transportera halvledarplattor "wafers" eller
nät

90121000 Elektronmikroskop, protonmikroskop och diffraktionskameror

90121090 Elektronmikroskop, protonmikroskop och diffraktionskameror
(exkl. elektronmikroskop, med utrustning som konstruerats
särskilt för att hantera och transportera halvledarplattor
"wafers" eller nät)

90121000 Elektronmikroskop, protonmikroskop och diffraktionskameror

90129010 Delar och tillbehör till elektronmikroskop, med utrustning
som konstruerats särskilt för att hantera och transportera
halvledarplattor "wafers" eller nät, i.a.n.

90129000 Delar och tillbehör till elektronmikroskop, protonmikroskop
och diffraktionskameror, i.a.n.
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90129090 Delar och tillbehör till elektronmikroskop, protonmikroskop
och diffraktionskameror, i.a.n. (exkl. till elektronmikroskop,
med utrustning som konstruerats särskilt för att hantera och
transportera halvledarplattor "wafers" eller nät)

90129000 Delar och tillbehör till elektronmikroskop, protonmikroskop
och diffraktionskameror, i.a.n.

90151010 Avståndmätare, elektroniska 90151000 Avståndmätare

90151090 Avståndmätare (exkl. elektroniska) 90151000 Avståndmätare

90152010 Teodoliter och takymetrar, elektroniska 90152000 Teodoliter och takymetrar

90152090 Teodoliter och takymetrar (exkl. elektroniska) 90152000 Teodoliter och takymetrar

90154010 Instrument och apparater för fotogrammetri, elektroniska 90154000 Instrument och apparater för fotogrammetri

90154090 Instrument och apparater för fotogrammetri (exkl.
elektroniska)

90154000 Instrument och apparater för fotogrammetri

90248011 Elektroniska maskiner och apparater för provning av textil,
papper eller papp

90248000 Maskiner och apparater för provning av mekaniska
egenskaper hos material (exkl. av metaller)

90248019 Elektroniska maskiner och apparater för provning av
mekaniska egenskaper hos material (exkl. av metaller, textil,
papper eller papp)

90248000 Maskiner och apparater för provning av mekaniska
egenskaper hos material (exkl. av metaller)

90248090 Maskiner och apparater för provning av mekaniska
egenskaper hos material, icke-elektroniska (exkl. av
metaller)

90248000 Maskiner och apparater för provning av mekaniska
egenskaper hos material (exkl. av metaller)

90251920 Termometrar och pyrometrar, inte kombinerade med andra
instrument, elektroniska (exkl. vätskefyllda termometrar för
direktavläsning)

90251900a Termometrar och pyrometrar, inte kombinerade med andra
instrument, elektroniska (exkl. vätskefyllda termometrar för
direktavläsning)

90251980 Termometrar och pyrometrar, inte kombinerade med andra
instrument (exkl. elektroniska samt vätskefyllda termometrar
för direktavläsning)

90251900b Termometrar och pyrometrar, inte kombinerade med andra
instrument (exkl. elektroniska samt vätskefyllda termometrar
för direktavläsning)

90278011 pH-mätare, rH-mätare och andra apparater för
konduktivitetsmätning, elektroniska

90278020a pH-mätare, rH-mätare och andra apparater för
konduktivitetsmätning, elektroniska

90278013 Apparater för mätning av de fysiska egenskaperna hos
halvledarmaterial eller substrat för flytande kristaller "LCD"
eller tillhörande isolerande skikt och ledskikt under
framställningen av halvledarplattor "wafers" eller av flytande
kristaller "LCD", elektroniska

90278080a Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys
eller för mätning eller kontroll av ytspänning e.d., eller för
mätning och kontroll av värmemängd, eller ljudnivå,
elektroniska, i.a.n.

90278017 Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys
eller för mätning eller kontroll av viskositet, porositet,
dilatation, ytspänning e.d., eller för mätning och kontroll av
värmemängd, ljudnivå eller ljusintensitet, elektroniska, i.a.n.

90278080a Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys
eller för mätning eller kontroll av ytspänning e.d., eller för
mätning och kontroll av värmemängd, eller ljudnivå,
elektroniska, i.a.n.

90278091 Viskosimetrar, porosimetrar och dilatometrar (exkl.
elektroniska)

90278080b Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys
eller för mätning eller kontroll av ytspänning e.d., eller för
mätning och kontroll av värmemängd, eller ljudnivå, i.a.n.
(exkl. elektroniska)

90278099 Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys
eller för mätning eller kontroll av ytspänning e.d., eller för
mätning och kontroll av värmemängd eller ljudnivå,
icke-elektroniska, i.a.n.

90278020b pH-mätare, rH-mätare och andra apparater för
konduktivitetsmätning (exkl. elektroniska)

90278099 Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys
eller för mätning eller kontroll av ytspänning e.d., eller för
mätning och kontroll av värmemängd eller ljudnivå,
icke-elektroniska, i.a.n.

90278080b Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys
eller för mätning eller kontroll av ytspänning e.d., eller för
mätning och kontroll av värmemängd, eller ljudnivå, i.a.n.
(exkl. elektroniska)

90279010 Mikrotomer 90279000a Mikrotomer; delar och tillbehör till instrument och apparater
för fysikalisk eller kemisk analys (exkl. optiska), instrument
och apparater för mätning eller kontroll av viskositet,
porositet, dilatation, ytspänning e.d., instrument och
apparater för mätning eller kontroll av värmemängd, ljudnivå
eller ljusintensitet samt till mikrotomer, i.a.n.

90279050a Delar och tillbehör till icke optiska instrument och apparater
för fysikalisk eller kemisk analys, t.ex. polarimetrar,
refraktometrar, spektrometrar; instrument och apparater för
mätning eller kontroll av viskositet, porositet, dilatation,
ytspänning e.d.; instrument och apparater för mätning eller
kontroll av värmemängd, ljudnivå eller ljusintensitet, inkl.
exponeringsmätare, i.a.n. (exkl. utrustning för gas- eller
rökanalys)

90279000a Mikrotomer; delar och tillbehör till instrument och apparater
för fysikalisk eller kemisk analys (exkl. optiska), instrument
och apparater för mätning eller kontroll av viskositet,
porositet, dilatation, ytspänning e.d., instrument och
apparater för mätning eller kontroll av värmemängd, ljudnivå
eller ljusintensitet samt till mikrotomer, i.a.n.

90279050b Delar och tillbehör till optiska instrument och apparater för
fysikalisk eller kemisk analys, t.ex. polarimetrar,
refraktometrar, spektrometrar, i.a.n. (exkl. utrustning för gas-
eller rökanalys)

90279000b Delar och tillbehör till optiska instrument och apparater för
fysikalisk eller kemisk analys, t.ex. polarimetrar,
refraktometrar, spektrometrar, i.a.n. (exkl. utrustning för gas-
eller rökanalys)
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90279080 Delar och tillbehör till mikrotomer eller till utrustning för gas-
eller rökanalys, i.a.n.

90279000a Mikrotomer; delar och tillbehör till instrument och apparater
för fysikalisk eller kemisk analys (exkl. optiska), instrument
och apparater för mätning eller kontroll av viskositet,
porositet, dilatation, ytspänning e.d., instrument och
apparater för mätning eller kontroll av värmemängd, ljudnivå
eller ljusintensitet samt till mikrotomer, i.a.n.

90303330 Elektroniska instrument och apparater för mätning eller
kontroll av spänning, strömstyrka eller effekt (exkl. med
registreringsanordning, oscilloskop, oscillografer samt
universalinstrument)

90303370 Instrument och apparater för mätning eller kontroll av
spänning, strömstyrka eller effekt (exkl. med
registreringsanordning, oscilloskop, oscillografer samt
universalinstrument)

90303380 Icke elektroniska instrument och apparater för mätning eller
kontroll av spänning eller strömstyrka (exkl. med
registreringsanordning, oscilloskop, oscillografer samt
universalinstrument)

90303370 Instrument och apparater för mätning eller kontroll av
spänning, strömstyrka eller effekt (exkl. med
registreringsanordning, oscilloskop, oscillografer samt
universalinstrument)

90308930 Instrument och apparater för mätning eller kontroll av
elektriska storheter, i.a.n. (exkl. med registreringsanordning)

90308900 Instrument och apparater för mätning eller kontroll av
elektriska storheter, i.a.n. (exkl. instrument och apparater
med registreringsanordning)

90308990 Instrument och apparater för mätning eller kontroll av
elektriska storheter (exkl. instrument och apparater med
registreringsanordning samt elektroniska)

90308900 Instrument och apparater för mätning eller kontroll av
elektriska storheter, i.a.n. (exkl. instrument och apparater
med registreringsanordning)


