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05080000

Korall och liknande material, obearbetade eller enkelt
preparerade men inte vidare bearbetade; skal av blötdjur,
kräftdjur och tagghudingar samt ryggskal av bläckfisk "os
sepiae", obearbetade eller enkelt preparerade men inte
tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter

05080010

Ädelkorall "Corallium rubrum", obearbetade eller enkelt
preparerade men inte tillformade

05080000

Korall och liknande material, obearbetade eller enkelt
preparerade men inte vidare bearbetade; skal av blötdjur,
kräftdjur och tagghudingar samt ryggskal av bläckfisk "os
sepiae", obearbetade eller enkelt preparerade men inte
tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter

05080090

Korall och liknande material, obearbetade eller enkelt
preparerade men inte vidare bearbetade; skal av blötdjur,
kräftdjur och tagghudingar samt ryggskal av bläckfisk "os
sepiae", obearbetade eller enkelt preparerade men inte
tillformade; mjöl och avfall av dessa produkter (exkl.
Ädelkorall)

28047000

Fosfor

28047010

Röd fosfor

28047000

Fosfor

28047090

Fosfor (exkl. röd fosfor)

30022000

Vacciner för människor

30022010

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

30022000

Vacciner för människor

30022090

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

39269097b

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

39269060

Ansiktsskärmar/visir av plast

39269097b

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

39269097b

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

44012200a

Trä, av lövträ, i form av flis eller spån, för massatillverkning
(exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av
parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning,
svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller
garvning)

44012210

Trä av eukalyptus, i form av flis eller spån

44012200a

Trä, av lövträ, i form av flis eller spån, för massatillverkning
(exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av
parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning,
svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller
garvning)

44012290a

Trä, av lövträ, i form av flis eller spån, för massatillverkning
(exkl. eukalyptus och av sådana slag som främst används
för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter,
insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande
ändamål; för färgning eller garvning)

44012200b

Trä, av lövträ, i form av flis eller spån, ej för massatillverkning
(exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av
parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning,
svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller
garvning)

44012210

Trä av eukalyptus, i form av flis eller spån

44012200b

Trä, av lövträ, i form av flis eller spån, ej för massatillverkning
(exkl. av sådana slag som främst används för tillverkning av
parfymer, farmaceutiska produkter, insektsbekämpning,
svampbekämpning eller liknande ändamål; för färgning eller
garvning)

44012290b

Trä, av lövträ, i form av flis eller spån, ej för massatillverkning
(exkl. eukalyptus och av sådana slag som främst används
för tillverkning av parfymer, farmaceutiska produkter,
insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande
ändamål; för färgning eller garvning)

63079098

Textilvaror, konfektionerade, inkl. tillskärningsmönster, i.a.n.
(exkl. av trikå eller av filt och engångsdukar av textilvaror
enligt nr 5603 av sådana slag som används under kirurgiska
ingrepp)

63079093

Filtrerande halvmasker i enlighet med EN149; andra masker
som motsvarar en liknande standard för masker som
andningsskydd mot partiklar

63079098

Textilvaror, konfektionerade, inkl. tillskärningsmönster, i.a.n.
(exkl. av trikå eller av filt och engångsdukar av textilvaror
enligt nr 5603 av sådana slag som används under kirurgiska
ingrepp)

63079095

Skyddsmasker (exkl. filtrerande halvmasker i enlighet med
EN149; andra masker som motsvarar en liknande standard
för masker som andningsskydd mot partiklar)

63079098

Textilvaror, konfektionerade, inkl. tillskärningsmönster, i.a.n.
(exkl. av trikå eller av filt och engångsdukar av textilvaror
enligt nr 5603 av sådana slag som används under kirurgiska
ingrepp)

63079098

Textilvaror, konfektionerade, inkl. tillskärningsmönster, i.a.n.
(exkl. av trikå eller av filt och engångsdukar av textilvaror
enligt nr 5603 av sådana slag som används under kirurgiska
ingrepp, och skyddsmasker)

85049019

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

85049013

Laminat och kärnor av stål, även staplade eller lindade, till
transformatorer och induktansspolar

85049019

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

85049017

Delar till transformatorer och induktansspolar, i.a.n. (exkl.
laminat och kärnor av stål och ferritkärnor)

90192000

Apparater för ozonterapi, syreterapi, aerosolterapi eller
konstgjord andning samt andra andningsapparater för
terapeutiskt bruk

90192010

Apparater för mekanisk ventilering, för invasiv ventilering

90192000

Apparater för ozonterapi, syreterapi, aerosolterapi eller
konstgjord andning samt andra andningsapparater för
terapeutiskt bruk

90192020

Apparater för mekanisk ventilering, för icke-invasiv ventilering

90192000

Apparater för ozonterapi, syreterapi, aerosolterapi eller
konstgjord andning samt andra andningsapparater för
terapeutiskt bruk

90192090

Apparater för ozonterapi, syreterapi, aerosolterapi eller
konstgjord andning samt andra andningsapparater för
terapeutiskt bruk, inkl. delar och tillbehör (exkl. apparater för
mekanisk ventilering)
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90200000

Andningsapparater och gasmasker (exkl. kompletta, enkla
skyddsmasker som varken har mekaniska delar eller
utbytbart filter samt andningsapparater för konstgjord
andning och andra andningsapparater för terapeutiskt bruk)

90200010

Gasmasker (exkl. sådana enkla skyddsmasker som varken
har mekaniska delar eller utbytbart filter)

90200000

Andningsapparater och gasmasker (exkl. kompletta, enkla
skyddsmasker som varken har mekaniska delar eller
utbytbart filter samt andningsapparater för konstgjord
andning och andra andningsapparater för terapeutiskt bruk)

90200090

Andningsapparater, inkl. delar och tillbehör (exkl.
andningsapparater för konstgjord andning eller terapeutiskt
bruk)

