
BILAGA 22-01 

Inledande anmärkningar och förteckning över väsentlig bearbetning eller behandling som ger ursprungsstatus 

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR 

1. Definitioner

1.1 Hänvisningar till tillverkning, produktion eller bearbetning av varor omfattar alla former av behandlings-, sammansätt
nings- eller förädlingsprocesser. 

Metoder för att framställa varor omfattar tillverkning, produktion, bearbetning, uppfödning, odling, avel, gruvdrift, 
utvinning, skörd, fiske, fällfångst, insamling, plockning, jakt och fångst. 

1.2 Med material avses ingredienser, delar, komponenter, delkomponenter och varor som fysiskt ingår i en annan vara 
eller som används i tillverkningen av en annan vara. 

Med ursprungsmaterial avses ett material vars ursprungsland, som bestäms i enlighet med dessa regler, är samma land 
som det land i vilket materialet används vid tillverkning. 

Med icke-ursprungsmaterial avses ett material vars ursprungsland, som bestäms i enlighet med dessa regler, inte är 
samma land som det land i vilket materialet används vid tillverkning. 

Med produkt avses den produkt som tillverkas, även om den är avsedd för senare användning i en annan tillverk
ningsprocess. 

1.3 Mervärdesregel 

a) Med regel om ett tillfört mervärde på X % avses tillverkning där det mervärde som tillförts genom behandling eller
bearbetning och, om så är tillämpligt, genom införlivande av delar som har sitt ursprung i tillverkningslandet,
motsvarar minst X % av produktens pris fritt fabrik. X motsvarar den procent som anges för varje HS-nummer.

b) Med mervärde som tillförts genom behandling eller bearbetning eller införlivande av delar som har sitt ursprung i tillverk
ningslandet avses det mervärde som uppstår genom själva sammansättningen, tillsammans med eventuell för
beredande behandling, avslutande behandling och kontroll, samt införlivandet av eventuella delar med ursprung i
det land där processerna i fråga ägde rum, inbegripet förtjänster och de allmänna omkostnader som uppstått i
landet till följd av dessa processer. 

c) Med pris fritt fabrik avses det pris som har betalats eller ska betalas för produkten som är klar att hämtas hos
tillverkaren i vars företag den sista behandlingen eller bearbetningen äger rum. Detta pris måste återspegla alla
kostnader för tillverkningen av produkten (inklusive kostnaderna för alla material som använts), och att avdrag
gjorts för alla inhemska skatter som kommer att eller kan komma att återbetalas när den framställda produkten
exporteras eller återexporteras. 

När det faktiskt betalade priset inte återspeglar samtliga de kostnader för tillverkningen av en produkt som faktiskt 
uppstått avses med pris fritt fabrik summan av alla dessa kostnader med avdrag för alla inhemska skatter som 
kommer att eller kan komma att återbetalas när den framställda produkten exporteras eller återexporteras. 

1.4 Fullständig konfektionering 

Med fullständig konfektionering som används i förteckningen avses att alla processer som följer efter det att det vävda 
tyget har skurits till eller trikån har tillverkats i rätt form ska ha utförts. Emellertid måste inte färdigställandet 
nödvändigtvis anses vara ofullständigt, om en eller flera avslutande tillverkningsprocesser inte genomförts. 

1.5 När begreppet ”land” används i denna bilaga ska det avse ”land eller territorium”.
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2. Tillämpning av bestämmelserna i denna bilaga 

2.1 Bestämmelserna i denna bilaga ska tillämpas på varor på grundval av deras klassificering i Harmoniserade systemet, 
och på ytterligare kriterier utöver Harmoniserade systemets nummer eller undernummer som kan föreskrivas särskilt 
för tillämpningen av denna bilaga. Ett nummer eller undernummer i Harmoniserade systemet som är vidare uppdelat 
på grundval av sådana kriterier kallas i denna bilaga för ”uppdelat nummer” respektive ”uppdelat undernummer”.  

Klassificeringen av varor enligt nummer och undernummer i Harmoniserade systemet ska följa de allmänna reglerna 
för tolkningen av Harmoniserade systemet och alla anmärkningar till avdelningar, kapitel och undernummer i det 
systemet. Dessa regler och anmärkningar utgör en del av Kombinerade nomenklaturen, som återfinns i bilaga I till 
rådets förordning (EEG) nr 2658/87. För att kunna identifiera vilket ”uppdelat nummer” eller ”uppdelat undernum
mer” som är korrekt för en viss vara i denna bilaga ska de allmänna reglerna för tolkningen av Harmoniserade 
systemet och anmärkningarna till avdelningarna, kapitlen och undernumren i systemet tillämpas i tillämpliga delar, 
såvida inte annat anges i denna bilaga. 

2.2 En hänvisning till en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan i de huvudregler som anges nedan ska endast gälla 
icke-ursprungsmaterial. 

2.3 Material som har erhållit ursprungsstatus i ett land anses vara ursprungsmaterial från detta land för syftet att 
bestämma ursprunget för en vara som innehåller sådana material, eller för en vara som är framställd av sådana 
material genom vidare behandling eller bearbetning i det landet. 

2.4 När det ur affärssynvinkel inte är praktiskt att hålla skilda lager av utbytbara material eller varor med ursprung i olika 
länder, kan ursprungslandet för de blandade utbytbara materialen eller varorna bestämmas på grundval av en metod 
för hantering av varulager som är erkänd i det land där materialen eller varorna blandades. 

2.5 För tillämpningen av huvudregler som baseras på en ändring av klassificeringen enligt tulltaxan ska man bortse från 
icke-ursprungsmaterial som inte uppfyller huvudregeln, om inte annat anges i ett visst kapitel, under förutsättning att 
det sammanlagda värdet av sådana material inte överstiger 10 % av varans pris fritt fabrik. 

2.6 Huvudregler på kapitelnivå (kapitelhuvudregler) har samma värde som huvudregler för en underuppdelning och kan 
tillämpas alternativt. 

3. Ordlista

Huvudreglerna för en underuppdelning kan uttryckas med följande förkortningar om de baseras på en ändring av
klassificeringen enligt tulltaxan. 

ÄK: ändring till det aktuella kapitlet från ett annat kapitel 

ÄN: ändring till det aktuella numret från ett annat nummer 

ÄUN: ändring till det aktuella undernumret från ett annat undernummer eller nummer 

ÄUDN: ändring till det aktuella uppdelade numret från en annan uppdelning av detta nummer eller från något 
annat nummer 

ÄUDUN: ändring till det aktuella uppdelade undernumret från en annan uppdelning av detta undernummer eller från 
något annat undernummer eller nummer

Med Harmoniserade systemet eller HS avses den nomenklatur för varor som inrättats genom den internationella konventionen 
om systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, i dess lydelse enligt Tullsamarbetsrådets rekommendation av 
den 27 juni 2014 (nedan kallad HS 2017).
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AVDELNING I 

LEVANDE DJUR; ANIMALISKA PRODUKTER 

KAPITEL 2 

Kött och ätbara slaktbiprodukter 

Subsidiär kapitelregel tillämplig på blandningar: 

1. För tillämpningen av denna subsidiära regel avses med blandning en avsiktlig och proportionsmässigt kontrollerad
process som består i att sammanföra två eller fler fungibla material.

2. Ursprunget för en blandning av produkter enligt detta kapitel ska vara ursprungslandet för det material som står för
mer än 50 % av blandningens vikt. Vikten av material med samma ursprung ska läggas samman.

3. Om inget av de använda materialen uppnår den nödvändiga procentsatsen ska ursprungslandet för blandningen vara
det land i vilket blandningen ägde rum. 

Kapitelanmärkning: 

Om huvudregeln för nummer 0201–0206 inte uppfylls ska köttet (eller slaktbiprodukterna) anses ha sitt ursprung i det 
land där de djur från vilka varorna har erhållits göddes eller uppföddes under längst tid. 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna och övriga subsidiära kapitelregler ska 
varornas ursprungsland vara det land i vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på 
grundval av materialens vikt. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

0201 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt 
eller kylt 

Varorna som klassificeras enligt detta nummer ska anses 
ha sitt ursprung i det land i vilket djuret göddes under en 
period på minst tre månader före slakt. 

0202 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst Varorna som klassificeras enligt detta nummer ska anses 
ha sitt ursprung i det land i vilket djuret göddes under en 
period på minst tre månader före slakt. 

0203 Kött av svin, färskt, kylt eller fryst Varorna som klassificeras enligt detta nummer ska anses
ha sitt ursprung i det land i vilket djuret göddes under en 
period på minst två månader före slakt. 

0204 Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst Varorna som klassificeras enligt detta nummer ska anses 
ha sitt ursprung i det land i vilket djuret göddes under en 
period på minst två månader före slakt. 

0205 Kött av häst, åsna, mula eller mulåsna, färskt, 
kylt eller fryst 

Varorna som klassificeras enligt detta nummer ska anses 
ha sitt ursprung i det land i vilket djuret göddes under en 
period på minst tre månader före slakt. 

KAPITEL 4 

Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans 

Subsidiär kapitelregel tillämplig på blandningar: 

1. För tillämpningen av denna subsidiära regel avses med blandning en avsiktlig och proportionsmässigt kontrollerad
process som består i att sammanföra två eller fler fungibla material.
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0206 Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, andra 
oxdjur, svin, får, get, häst, åsna, mula eller 
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2. Ursprunget för en blandning av produkter som klassificeras enligt detta kapitel ska vara ursprungslandet för det
material som står för mer än 50 % av blandningens vikt. Ursprunget för en blandning av produkter från numren
0401 till 0404 ska dock vara ursprungslandet för material som utgör mer än 50 viktprocent beräknat på bland
ningens torrsubstans. Vikten av material med samma ursprung ska läggas samman.

3. Om inget av de använda materialen uppnår den nödvändiga procentsatsen ska ursprungslandet för blandningen vara
det land i vilket blandningen ägde rum. 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna och övriga subsidiära kapitelregler ska 
varornas ursprungsland vara det land i vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på 
grundval av materialens vikt. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

ex 0408 - Fågelägg utan skal, torkade, och äggula, tor
kad 

Varorna ska anses ha sitt ursprung i det land i vilket 
torkningen ägde rum (efter knäckning och delning, om 
så är tillämpligt) av: 

— fågelägg med skal, färska eller konserverade, enligt 
HS-nummer ex 0407 

— fågelägg, utan skal, andra än torkade, enligt HS-num
mer ex 0408 

— äggvitor, andra än torkade, enligt HS-nummer 
ex 0408 

AVDELNING II 

VEGETABILISKA PRODUKTER 

KAPITEL 9 

Kaffe, te, matte och kryddor 

Subsidiär kapitelregel tillämplig på blandningar: 

1. För tillämpningen av denna subsidiära regel avses med blandning en avsiktlig och proportionsmässigt kontrollerad
process som består i att sammanföra två eller fler fungibla material.

2. Ursprunget för en blandning av produkter enligt detta kapitel ska vara ursprungslandet för det material som står för
mer än 50 % av blandningens vikt. Vikten av material med samma ursprung ska läggas samman.

3. Om inget av de använda materialen uppnår den nödvändiga procentsatsen ska ursprungslandet för blandningen vara
det land i vilket blandningen ägde rum. 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna och övriga subsidiära kapitelregler ska 
varornas ursprungsland vara det land i vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på 
grundval av materialens vikt. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

- Kaffe, orostat 

0901 11 - - Koffeinhaltigt Varorna som klassificeras enligt detta undernummer ska
anses ha sitt ursprung i det land i vilket de erhölls i sin 
naturliga eller obearbetade form.
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HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

0901 12 - - Koffeinfritt Varorna som klassificeras enligt detta undernummer ska
anses ha sitt ursprung i det land i vilket de erhölls i sin 
naturliga eller obearbetade form. 

- Kaffe, rostat 

0901 21 - - Koffeinhaltigt ÄUN 

0901 22 - - Koffeinfritt ÄUN 

KAPITEL 11 

Produkter från kvarnindustrin; malt; stärkelse; inulin; vetegluten 

Subsidiär kapitelregel tillämplig på blandningar:  

1. För tillämpningen av denna subsidiära regel avses med blandning en avsiktlig och proportionsmässigt kontrollerad 
process som består i att sammanföra två eller fler fungibla material.

2. Ursprunget för en blandning av produkter enligt detta kapitel ska vara ursprungslandet för det material som står 
för mer än 50 % av blandningens vikt. Vikten av material med samma ursprung ska läggas samman.

3. Om inget av de använda materialen uppnår den nödvändiga procentsatsen ska ursprungslandet för blandningen 
vara det land i vilket blandningen ägde rum. 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna och övriga subsidiära kapitelregler, 
ska varornas ursprungsland vara det land i vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta 
fastställs på grundval av materialens vikt. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

1101 Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg ÄK 

1102 Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd av vete och 
råg 

ÄK 

1103 Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av spannmål ÄK 

1104 Spannmål, bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, valsad, bearbetad till flingor 
eller pärlgryn, klippt eller gröpad), med undantag av ris enligt nr 1006; 
groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda 

ÄK 

1105 Mjöl, pulver, flingor, korn och pelletar av potatis ÄK 

1106 Mjöl och pulver av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713, av sago eller av röt
ter, stam- eller rotknölar enligt nr 0714 eller av produkter enligt kapitel 8 

ÄK 

1107 Malt, även rostat ÄK 

1108 Stärkelse; inulin ÄN 

1109 Vetegluten, även torkat ÄN  
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KAPITEL 14 

Vegetabiliska flätningsmaterial; vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 

Subsidiär kapitelregel tillämplig på blandningar: 

1. För tillämpningen av denna subsidiära regel avses med blandning en avsiktlig och proportionsmässigt kontrollerad
process som består i att sammanföra två eller fler fungibla material.

2. Ursprunget för en blandning av produkter enligt detta kapitel ska vara ursprungslandet för det material som står för
mer än 50 % av blandningens vikt. Vikten av material med samma ursprung ska läggas samman.

3. Om inget av de använda materialen uppnår den nödvändiga procentsatsen ska ursprungslandet för blandningen vara
det land i vilket blandningen ägde rum. 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna och övriga subsidiära kapitelregler ska 
varornas ursprungsland vara det land i vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på 
grundval av materialens vikt. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

ex 1404 Bomullslinters, blekta Varorna ska anses ha sitt ursprung i det land i vilket
produkten tillverkas baserat på råbomull, vars värde 
inte överstiger 50 % av den färdiga varans pris från fa
brik. 

AVDELNING IV 

BEREDDA LIVSMEDEL; DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV 
TOBAKSERSÄTTNING 

KAPITEL 17 

Socker och sockerkonfektyrer 

Subsidiär kapitelregel tillämplig på blandningar: 

1. För tillämpningen av denna subsidiära regel avses med blandning en avsiktlig och proportionsmässigt kontrollerad
process som består i att sammanföra två eller fler fungibla material.

2. Ursprunget för en blandning av produkter enligt detta kapitel ska vara ursprungslandet för det material som står för
mer än 50 % av blandningens vikt. Vikten av material med samma ursprung ska läggas samman.

3. Om inget av de använda materialen uppnår den nödvändiga procentsatsen ska ursprungslandet för blandningen vara
det land i vilket blandningen ägde rum.

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01

6 
Uppdaterad: 2018-08-10



Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna och övriga subsidiära kapitelregler ska 
varornas ursprungsland vara det land i vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på 
grundval av materialens vikt. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

1701 Socker från sockerrör eller sockerbetor samt 
kemiskt ren sackaros, i fast form 

ÄK 

1702 Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, 
maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap 
och andra sockerlösningar utan tillsats av aro
mämnen eller färgämnen; konstgjord honung, 
även blandad med naturlig honung; sockerku
lör 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 1702 a - Kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruk
tos 

ÄUDN 

ex 1702 b - Andra ÄK 

1703 Melass erhållen vid utvinning eller raffinering 
av socker 

ÄK 

1704 Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte 
innehållande kakao 

ÄN 

KAPITEL 20 

Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar 

Subsidiär kapitelregel tillämplig på blandningar 

1. För tillämpningen av denna subsidiära regel avses med blandning en avsiktlig och proportionsmässigt kontrollerad
process som består i att sammanföra två eller fler fungibla material.

2. Ursprunget för en blandning av produkter som klassificeras enligt detta kapitel ska vara ursprungslandet för det
material som står för mer än 50 % av blandningens vikt. Ursprunget för en blandning av produkter från numren
2009 (frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst, även med tillsats av socker eller annat
sötningsmedel) ska dock vara ursprungslandet för material som utgör mer än 50 viktprocent beräknat på bland
ningens torrsubstans. Vikten av material med samma ursprung ska läggas samman.

3. Om inget av de använda materialen uppnår den nödvändiga procentsatsen ska ursprungslandet för blandningen vara
det land i vilket blandningen ägde rum. 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna och övriga subsidiära kapitelregler ska 
varornas ursprungsland vara det land i vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på 
grundval av materialens vikt. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

ex 2009 Druvsaft ÄN, förutom från druvmust som klassificeras enligt
2204.
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KAPITEL 22 

Drycker, sprit och ättika 

Subsidiär kapitelregel tillämplig på blandningar 

1. För tillämpningen av denna subsidiära regel avses med blandning en avsiktlig och proportionsmässigt kontrollerad
process som består i att sammanföra två eller fler fungibla material.

2. Ursprunget för en blandning av produkter som klassificeras enligt detta kapitel ska vara ursprungslandet för det
material som står för mer än 50 % av blandningens vikt. Ursprunget för en blandning av vin (nummer 2204),
vermouth (nummer 2205) sprit, likör och spritdrycker (nummer 2208) ska dock vara ursprungslandet för material
som står för mer än 85 % av blandningens volym. Vikten eller volymen av material med samma ursprung ska läggas
samman. 

3. Om inget av de använda materialen uppnår den nödvändiga procentsatsen ska ursprungslandet för blandningen vara
det land i vilket blandningen ägde rum. 

Subsidiär kapitelregel: 

För varor inom detta kapitel, förutom för nummer 2208, ska ursprungslandet, om det inte kan bestämmas genom till
lämpning av huvudreglerna och övriga subsidiära kapitelregler, anses vara det land i vilket den största delen av materialen 
har sitt ursprung, såsom detta fastställs på grundval av materialens vikt. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

ex 2204 Vin av färska druvor, avsett för framställning 
av vermouth, innehållande tillsatt must av 
färska druvor, även koncentrerad, eller alkohol 

Varorna ska anses ha sitt ursprung i det land i vilket 
druvorna erhölls i sin naturliga eller obearbetade form. 

ex 2205 Vermouth Tillverkning baserad på vin av färska druvor innehållande
must av färska druvor, koncentrerad eller inte, eller alko
hol, enligt nr 2204 

AVDELNING VI 

PRODUKTER AV KEMISKA OCH NÄRSTÅENDE INDUSTRIER 

KAPITEL 34 

Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts och 
skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor, så kallad dentalvax samt dentalpreparat på basis av 

gips 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna ska varornas ursprungsland vara det land i 
vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på grundval av materialens vikt. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

ex 3401 Filt och bondad duk, impregnerad, överdragen 
eller belagd med tvål, såpa eller rengörings
medel 

Tillverkning från filt eller bondad duk 

ex 3405 Filt och bondad duk, impregnerad, överdragen 
eller belagd med puts- och polermedel, för 
skodon, möbler, golv, karosserier, glas eller 
metall, skurpasta, skurpulver och liknande pre
parat 

Tillverkning från filt eller bondad duk

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01

8 
Uppdaterad: 2018-08-10



KAPITEL 35 

Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna ska varornas ursprungsland vara det land i 
vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på grundval av materialens vikt. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

ex 3502 Torkat äggalbumin Torkning (efter knäckning och delning, om så är tillämp
ligt) av 

— fågelägg med skal, färska eller konserverade, enligt 
HS-nr ex 0407 

— fågelägg, utan skal, andra än torkade, enligt HS-nr 
ex 0408 eller 

— äggvitor, andra än torkade, enligt HS-nr ex 3502 

AVDELNING VIII 

OBEREDDA HUDAR OCH SKINN, LÄDER, PÄLSSKINN SAMT VAROR AV DESSA MATERIAL; SADELMAKERIARBETEN; 
RESEFFEKTER, HANDVÄSKOR OCH LIKNANDE ARTIKLAR; VAROR AV TARMAR 

KAPITEL 42 

Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna ska varornas ursprungsland vara det land i 
vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på grundval av materialens värde. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

ex 4203 - Kläder av läder eller konstläder Fullständig konfektionering 

AVDELNING X 

MASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRÖSA CELLULOSAHALTIGA MATERIAL; PAPPER ELLER PAPP FÖR ÅTERVINNING 
(AVFALL OCH FÖRBRUKADE VAROR); PAPPER OCH PAPP SAMT VAROR AV PAPPER ELLER PAPP 

KAPITEL 49 

Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra produkter från den grafiska industrin; handskrifter, maskinskrivna 
texter samt ritningar 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna ska varornas ursprungsland vara det land i 
vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på grundval av materialens värde. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

ex 4910 Almanackor av alla slag, av keramiskt material, 
tryckta, inbegripet almanacksblock, dekorerade 

ÄN

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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AVDELNING XI 

TEXTILVAROR 

KAPITEL 50 

Natursilke 

Kapitelanmärkning: 

Transfertryckning ska åtföljas av tryckning av överföringspapperet för att anses ge ursprungsstatus. 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna ska varornas ursprungsland vara det land i 
vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på grundval av materialens värde. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

5001 Silkeskokonger, lämpliga för avhaspling ÄN 

5002 Råsilke, inte snott eller tvinnat ÄN 

5003 Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, 
inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt 
rivet avfall och riven lump) 

ÄN 

5004 Garn av natursilke (annat än garn spunnet av 
avfall av natursilke), inte i detaljhandelsupp
läggningar 

Tillverkning från 

— naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat 
sätt beredda för spinning 

— råsilke eller avfall av silke 

— kemiska material eller textilmassa eller 

— konststapelfibrer, fiberkabel eller avfall av fibrer, inte 
kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för 
spinning 

eller 

tryckning eller färgning av garn eller monofilament, ob
lekt eller förblekt, åtföljd av förberedande eller avslutande 
behandlingar, utom tvinning eller texturering, varvid vär
det av icke-ursprungsmaterial (inbegripet garn) inte över
stiger 48 % av varans pris från fabrik 

5005 Garn spunnet av avfall av natursilke, inte i 
detaljhandelsuppläggningar 

Tillverkning från 

— naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat 
sätt beredda för spinning 

— råsilke eller avfall av silke 

— kemiska material eller textilmassa eller 

— konststapelfibrer, fiberkabel eller avfall av fibrer, inte 
kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för 
spinning 

eller 

tryckning eller färgning av garn eller monofilament, ob
lekt eller förblekt, åtföljd av förberedande eller avslutande 
behandlingar, utom tvinning eller texturering, varvid vär
det av icke-ursprungsmaterial (inbegripet garn) inte över
stiger 48 % av varans pris från fabrik

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01

10 
Uppdaterad: 2018-08-10



HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

5006 Garn av natursilke samt garn spunnet av avfall 
av natursilke, i detaljhandelsuppläggningar; gut 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 5006 a Gut ÄN 

ex 5006 b Andra Tillverkning från

— naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat 
sätt beredda för spinning 

— råsilke eller avfall av silke 

— kemiska material eller textilmassa eller 

— konststapelfibrer, fiberkabel eller avfall av fibrer, inte 
kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för 
spinning 

eller 

tryckning eller färgning av garn eller monofilament, ob
lekt eller förblekt, åtföljd av förberedande eller avslutande 
behandlingar, utom tvinning eller texturering, varvid vär
det av icke-ursprungsmaterial (inbegripet garn) inte över
stiger 48 % av varans pris från fabrik 

5007 Vävnader av natursilke eller av avfall av natur
silke 

Tillverkning från garn 

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, åtföljd av förberedande eller avslutande behand
lingar 

KAPITEL 51 

Ull samt fina eller grova djurhår; garn och vävnader av tagel 

Kapitelanmärkning: 

Transfertryckning ska åtföljas av tryckning av överföringspapperet för att anses ge ursprungsstatus. 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna ska varornas ursprungsland vara det land i 
vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på grundval av materialens värde. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

5101 Ull, okardad och okammad Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 5101 a - Otvättad ull (fetull), inbegripet fårtvättad ull ÄN 

ex 5101 b - Avfettad, inte karboniserad ull Tillverkning från otvättad ull, inbegripet avfall av ull, vars
värde inte överstiger 50 % av varans pris från fabrik 

ex 5101 c - Karboniserad ull Tillverkning från avfettad, inte karboniserad ull, vars
värde inte överstiger 50 % av varans pris från fabrik 

5102 Fina eller grova djurhår, okardade och okam
made 

ÄN

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

5103 Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, 
inbegripet garnavfall men inte rivet avfall och 
riven lump 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 5103 a karboniserat Tillverkning från inte karboniserat avfall, vars värde inte
överstiger 50 % av varans pris från fabrik 

ex 5103 b andra ÄN 

5104 Rivet avfall och riven lump av ull eller av fina 
eller grova djurhår 

ÄN 

5105 Ull samt fina eller grova djurhår, kardade eller 
kammade (inbegripet kammad ull i bulk) 

ÄN 

5106 Kardgarn av ull, inte i detaljhandelsupplägg
ningar 

Tillverkning från 

— naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat 
sätt beredda för spinning 

— råsilke eller avfall av silke 

— kemiska material eller textilmassa eller 

— konststapelfibrer, fiberkabel eller avfall av fibrer, inte 
kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för 
spinning 

eller 

tryckning eller färgning av garn eller monofilament, ob
lekt eller förblekt, åtföljd av förberedande eller avslutande 
behandlingar, utom tvinning eller texturering, varvid vär
det av icke-ursprungsmaterial (inbegripet garn) inte över
stiger 48 % av varans pris från fabrik 

5107 Kamgarn av ull, inte i detaljhandelsupplägg
ningar 

Tillverkning från 

— naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat 
sätt beredda för spinning 

— råsilke eller avfall av silke 

— kemiska material eller textilmassa eller 

— konststapelfibrer, fiberkabel eller avfall av fibrer, inte 
kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för 
spinning 

eller 

tryckning eller färgning av garn eller monofilament, ob
lekt eller förblekt, åtföljd av förberedande eller avslutande 
behandlingar, utom tvinning eller texturering, varvid vär
det av icke-ursprungsmaterial (inbegripet garn) inte över
stiger 48 % av varans pris från fabrik

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

5108 Garn (kardgarn eller kamgarn) av fina djurhår, 
inte i detaljhandelsuppläggningar 

Tillverkning från 

— naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat 
sätt beredda för spinning 

— råsilke eller avfall av silke 

— kemiska material eller textilmassa eller 

— konststapelfibrer, fiberkabel eller avfall av fibrer, inte 
kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för 
spinning 

eller 

tryckning eller färgning av garn eller monofilament, ob
lekt eller förblekt, åtföljd av förberedande eller avslutande 
behandlingar, utom tvinning eller texturering, varvid vär
det av icke-ursprungsmaterial (inbegripet garn) inte över
stiger 48 % av varans pris från fabrik 

5109 Garn av ull eller fina djurhår, i detaljhandels
uppläggningar 

Tillverkning från 

— naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat 
sätt beredda för spinning 

— råsilke eller avfall av silke 

— kemiska material eller textilmassa eller 

— konststapelfibrer, fiberkabel eller avfall av fibrer, inte 
kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för 
spinning 

eller 

tryckning eller färgning av garn eller monofilament, ob
lekt eller förblekt, åtföljd av förberedande eller avslutande 
behandlingar, utom tvinning eller texturering, varvid vär
det av icke-ursprungsmaterial (inbegripet garn) inte över
stiger 48 % av varans pris från fabrik 

5110 Garn av grova djurhår eller tagel (inbegripet 
överspunnet garn av tagel), även i detaljhan
delsuppläggningar 

Tillverkning från 

— naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat 
sätt beredda för spinning 

— råsilke eller avfall av silke 

— kemiska material eller textilmassa eller 

— konststapelfibrer, fiberkabel eller avfall av fibrer, inte 
kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för 
spinning 

eller 

tryckning eller färgning av garn eller monofilament, ob
lekt eller förblekt, åtföljd av förberedande eller avslutande 
behandlingar, utom tvinning eller texturering, varvid vär
det av icke-ursprungsmaterial (inbegripet garn) inte över
stiger 48 % av varans pris från fabrik

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

5111 Kardgarnsvävnader av ull eller fina djurhår Tillverkning från garn 

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, åtföljd av förberedande eller avslutande behand
lingar 

5112 Kamgarnsvävnader av ull eller fina djurhår Tillverkning från garn 

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, åtföljd av förberedande eller avslutande behand
lingar 

5113 Vävnader av grova djurhår eller av tagel Tillverkning från garn 

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, åtföljd av förberedande eller avslutande behand
lingar 

KAPITEL 52 

Bomull 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna ska varornas ursprungsland vara det land i 
vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på grundval av materialens värde. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

5201 Bomull, okardad eller okammad Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 5201 a blekt Tillverkning från råbomull vars värde inte överstiger 50 %
av den färdiga varans pris från fabrik 

ex 5201 b andra ÄN 

5202 Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt 
rivet avfall och riven lump) 

ÄN 

5203 Bomull, kardad eller kammad ÄN 

5204 Sytråd av bomull, även i detaljhandelsupplägg
ningar 

Tillverkning från 

— naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat 
sätt beredda för spinning 

— råsilke eller avfall av silke 

— kemiska material eller textilmassa eller 

— konststapelfibrer, fiberkabel eller avfall av fibrer, inte 
kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för 
spinning

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

eller 

tryckning eller färgning av garn eller monofilament, ob
lekt eller förblekt, åtföljd av förberedande eller avslutande 
behandlingar, utom tvinning eller texturering, varvid vär
det av icke-ursprungsmaterial (inbegripet garn) inte över
stiger 48 % av varans pris från fabrik 

5205 Garn av bomull (annat än sytråd), innehållande 
minst 85 viktprocent bomull, inte i detaljhan
delsuppläggningar 

Tillverkning från 

— naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat 
sätt beredda för spinning 

— råsilke eller avfall av silke 

— kemiska material eller textilmassa eller 

— konststapelfibrer, fiberkabel eller avfall av fibrer, inte 
kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för 
spinning 

eller 

tryckning eller färgning av garn eller monofilament, ob
lekt eller förblekt, åtföljd av förberedande eller avslutande 
behandlingar, utom tvinning eller texturering, varvid vär
det av icke-ursprungsmaterial (inbegripet garn) inte över
stiger 48 % av varans pris från fabrik 

5206 Garn av bomull (annat än sytråd), innehållande 
mindre än 85 viktprocent bomull, inte i detalj
handelsuppläggningar 

Tillverkning från 

— naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat 
sätt beredda för spinning 

— råsilke eller avfall av silke 

— kemiska material eller textilmassa eller 

— konststapelfibrer, fiberkabel eller avfall av fibrer, inte 
kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för 
spinning 

eller 

tryckning eller färgning av garn eller monofilament, ob
lekt eller förblekt, åtföljd av förberedande eller avslutande 
behandlingar, utom tvinning eller texturering, varvid vär
det av icke-ursprungsmaterial (inbegripet garn) inte över
stiger 48 % av varans pris från fabrik 

5207 Garn av bomull (annat än sytråd), i detaljhan
delsuppläggningar 

Tillverkning från 

— naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat 
sätt beredda för spinning 

— råsilke eller avfall av silke 

— kemiska material eller textilmassa eller 

— konststapelfibrer, fiberkabel eller avfall av fibrer, inte 
kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för 
spinning

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

eller 

tryckning eller färgning av garn eller monofilament, ob
lekt eller förblekt, åtföljd av förberedande eller avslutande 
behandlingar, utom tvinning eller texturering, varvid vär
det av icke-ursprungsmaterial (inbegripet garn) inte över
stiger 48 % av varans pris från fabrik 

5208  Vävnader av bomull, innehållande minst 
85 viktprocent bomull och vägande högst 200 
g/m2 

Tillverkning från garn 

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, åtföljd av förberedande eller avslutande behand
lingar 

5209  Vävnader av bomull, innehållande minst 
85 viktprocent bomull och vägande mer än 200 
g/m2 

Tillverkning från garn 

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, åtföljd av förberedande eller avslutande behand
lingar 

5210  Vävnader av bomull, innehållande mindre än 
85 viktprocent bomull, med inblandning hu
vudsakligen eller uteslutande av konstfibrer 
och vägande högst 200 g/m2 

Tillverkning från garn 

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, åtföljd av förberedande eller avslutande behand
lingar 

5211  Vävnader av bomull, innehållande mindre än 
85 viktprocent bomull, med inblandning hu
vudsakligen eller uteslutande av konstfibrer 
och vägande mer än 200 g/m2 

Tillverkning från garn 

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, åtföljd av förberedande eller avslutande behand
lingar 

5212 Andra vävnader av bomull Tillverkning från garn

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, åtföljd av förberedande eller avslutande behand
lingar 

KAPITEL 53 

Andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn och vävnader av pappersgarn 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna ska varornas ursprungsland vara det land i 
vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på grundval av materialens värde. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

5301 Lin, oberett eller berett men inte spunnet; blå
nor och avfall av lin (inbegripet garnavfall 
samt rivet avfall och riven lump) 

ÄN

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

5302 Mjukhampa (Cannabis sativa L.), oberedd eller 
beredd men inte spunnen; blånor och avfall av 
mjukhampa (inbegripet garnavfall samt rivet 
avfall och riven lump) 

ÄN 

5303 Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål 
(med undantag av lin, mjukhampa och rami), 
oberedda eller beredda men inte spunna; blå
nor och avfall av dessa fibrer (inbegripet garn
avfall samt rivet avfall och riven lump) 

ÄN 

[5304] 

5305 Kokosfibrer, abaca (manilahampa eller Musa 
textilis Nee), rami och andra vegetabiliska tex
tilfibrer, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans, oberedda eller beredda men inte 
spunna; blånor och avfall av dessa fibrer (in
begripet garnavfall samt rivet avfall och riven 
lump) 

ÄN 

5306 Garn av lin Tillverkning från

— naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat 
sätt beredda för spinning 

— råsilke eller avfall av silke 

— kemiska material eller textilmassa eller 

— konststapelfibrer, fiberkabel eller avfall av fibrer, inte 
kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för 
spinning 

eller 

tryckning eller färgning av garn eller monofilament, ob
lekt eller förblekt, åtföljd av förberedande eller avslutande 
behandlingar, utom tvinning eller texturering, varvid vär
det av icke-ursprungsmaterial (inbegripet garn) inte över
stiger 48 % av varans pris från fabrik 

5307 Garn av jute eller andra bastfibrer för textilt 
ändamål enligt nr 5303 

Tillverkning från 

— naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat 
sätt beredda för spinning 

— råsilke eller avfall av silke 

— kemiska material eller textilmassa eller 

— konststapelfibrer, fiberkabel eller avfall av fibrer, inte 
kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för 
spinning 

eller 

tryckning eller färgning av garn eller monofilament, ob
lekt eller förblekt, åtföljd av förberedande eller avslutande 
behandlingar, utom tvinning eller texturering, varvid vär
det av icke-ursprungsmaterial (inbegripet garn) inte över
stiger 48 % av varans pris från fabrik

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

5308 Garn av andra vegetabiliska textilfibrer; pap
persgarn 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 5308 a - Garn av andra vegetabiliska textilfibrer Tillverkning från 

— naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat 
sätt beredda för spinning 

— råsilke eller avfall av silke 

— kemiska material eller textilmassa eller 

— konststapelfibrer, fiberkabel eller avfall av fibrer, inte 
kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för 
spinning 

eller 

tryckning eller färgning av garn eller monofilament, ob
lekt eller förblekt, åtföljd av förberedande eller avslutande 
behandlingar, utom tvinning eller texturering, varvid vär
det av icke-ursprungsmaterial (inbegripet garn) inte över
stiger 48 % av varans pris från fabrik 

ex 5308 b - pappersgarn ÄN 

5309 Vävnader av lin Tillverkning från garn

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, åtföljd av förberedande eller avslutande behand
lingar 

5310 Vävnader av jute eller andra bastfibrer för tex
tilt ändamål enligt nr 5303 

Tillverkning från garn 

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, åtföljd av förberedande eller avslutande behand
lingar 

5311 Vävnader av andra vegetabiliska textilfibrer; 
vävnader av pappersgarn 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 5311 a Vävnader av andra vegetabiliska textilfibrer Tillverkning från garn 

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, åtföljd av förberedande eller avslutande behand
lingar 

ex 5311 b vävnader av pappersgarn ÄN

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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KAPITEL 54 

Konstfilament; remsor o.d. av konstfibrer 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna ska varornas ursprungsland vara det land i 
vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på grundval av materialens värde. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

5401 Sytråd av konstfilament, även i detaljhandels
uppläggningar 

Tillverkning från 

— naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat 
sätt beredda för spinning 

— råsilke eller avfall av silke 

— kemiska material eller textilmassa eller 

— konststapelfibrer, fiberkabel eller avfall av fibrer, inte 
kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för 
spinning 

eller 

tryckning eller färgning av garn eller monofilament, ob
lekt eller förblekt, åtföljd av förberedande eller avslutande 
behandlingar, utom tvinning eller texturering, varvid vär
det av icke-ursprungsmaterial (inbegripet garn) inte över
stiger 48 % av varans pris från fabrik 

5402 Garn av syntetfilament (annat än sytråd), inte i 
detaljhandelsuppläggningar, inbegripet monofi
lament av syntetmaterial med en längdvikt av 
mindre än 67 decitex 

Tillverkning från 

— naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt 
beredda för spinning 

— råsilke eller avfall av silke 

— kemiska material eller textilmassa eller 

— konststapelfibrer, fiberkabel eller avfall av fibrer, inte 
kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för 
spinning 

eller 

tryckning eller färgning av garn eller monofilament, ob
lekt eller förblekt, åtföljd av förberedande eller avslutande 
behandlingar, utom tvinning eller texturering, varvid vär
det av icke-ursprungsmaterial (inbegripet garn) inte över
stiger 48 % av varans pris från fabrik 

5403 Garn av regenatfilament (annat än sytråd), inte 
i detaljhandelsuppläggningar, inbegripet mono
filament av regenatmaterial med en längdvikt 
av mindre än 67 decitex 

Tillverkning från 

— naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt 
beredda för spinning 

— råsilke eller avfall av silke 

— kemiska material eller textilmassa eller

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

— konststapelfibrer, fiberkabel eller avfall av fibrer, inte 
kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för 
spinning 

eller 

tryckning eller färgning av garn eller monofilament, ob
lekt eller förblekt, åtföljd av förberedande eller avslutande 
behandlingar, utom tvinning eller texturering, varvid vär
det av icke-ursprungsmaterial (inbegripet garn) inte över
stiger 48 % av varans pris från fabrik 

5404 Monofilament av syntetmaterial med en längd
vikt av minst 67 decitex och med ett största 
tvärmått av högst 1 mm; remsor o.d. (t.ex. 
konstbast) av syntetmaterial, med en bredd i 
föreliggande skick av högst 5 mm 

Tillverkning från 

— naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt 
beredda för spinning 

— råsilke eller avfall av silke 

— kemiska material eller textilmassa eller 

— konststapelfibrer, fiberkabel eller avfall av fibrer, inte 
kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för 
spinning 

eller 

tryckning eller färgning av garn eller monofilament, ob
lekt eller förblekt, åtföljd av förberedande eller avslutande 
behandlingar, utom tvinning eller texturering, varvid vär
det av icke-ursprungsmaterial (inbegripet garn) inte över
stiger 48 % av varans pris från fabrik 

5405 Monofilament av regenatmaterial med en 
längdvikt av minst 67 decitex och med ett 
största tvärmått av högst 1 mm; remsor o.d. 
(t.ex. konstbast) av regenatmaterial med en 
bredd i föreliggande skick av högst 5 mm 

Tillverkning från 

— naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt 
beredda för spinning 

— råsilke eller avfall av silke 

— kemiska material eller textilmassa eller 

— konststapelfibrer, fiberkabel eller avfall av fibrer, inte 
kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för 
spinning 

eller 

tryckning eller färgning av garn eller monofilament, ob
lekt eller förblekt, åtföljd av förberedande eller avslutande 
behandlingar, utom tvinning eller texturering, varvid vär
det av icke-ursprungsmaterial (inbegripet garn) inte över
stiger 48 % av varans pris från fabrik 

5406 Garn av konstfilament (annat än sytråd), i de
taljhandelsuppläggningar 

Tillverkning från 

— naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt 
beredda för spinning 

— råsilke eller avfall av silke

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

— kemiska material eller textilmassa eller 

— konststapelfibrer, fiberkabel eller avfall av fibrer, inte 
kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för 
spinning 

eller 

tryckning eller färgning av garn eller monofilament, ob
lekt eller förblekt, åtföljd av förberedande eller avslutande 
behandlingar, utom tvinning eller texturering, varvid vär
det av icke-ursprungsmaterial (inbegripet garn) inte över
stiger 48 % av varans pris från fabrik 

5407 Vävnader av garn av syntetfilament, inbegripet 
vävnader framställda av material enligt nr 
5404. 

Tillverkning från garn 

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, åtföljd av förberedande eller avslutande behand
lingar 

5408 Vävnader av garn av regenatfilament, inbegri
pet vävnader framställda av material enligt nr 
5405. 

Tillverkning från garn 

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, åtföljd av förberedande eller avslutande behand
lingar 

KAPITEL 55 

Konststabelfibrer 

Kapitelanmärkning: 

Transfertryckning ska åtföljas av tryckning av överföringspapperet för att anses ge ursprungsstatus. 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna ska varornas ursprungsland vara det land i 
vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på grundval av materialens värde. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

5501 Fiberkabel av syntetfilament Tillverkning från kemiska material eller textilmassa 

5502 Fiberkabel av regenatfilament Tillverkning från kemiska material eller textilmassa 

5503 Syntetstapelfibrer, inte kardade, kammade eller 
på annat sätt beredda för spinning 

Tillverkning från kemiska material eller textilmassa 

5504 Regenatstapelfibrer, inte kardade, kammade el
ler på annat sätt beredda för spinning 

Tillverkning från kemiska material eller textilmassa 

5505 Avfall (inbegripet kamavfall, garnavfall samt 
rivet avfall och riven lump) av konstfibrer 

Tillverkning från kemiska material eller textilmassa

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

5506 Syntetstapelfibrer, kardade, kammade eller på 
annat sätt beredda för spinning 

Tillverkning från kemiska material eller textilmassa eller 
avfall enligt nummer 5505 

5507 Regenatstapelfibrer, kardade, kammade eller på 
annat sätt beredda för spinning 

Tillverkning från kemiska material eller textilmassa eller 
avfall enligt nummer 5505 

5508 Sytråd av konststapelfibrer, även i detaljhan
delsuppläggningar 

Tillverkning från 

— naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt 
beredda för spinning 

— råsilke eller avfall av silke 

— kemiska material eller textilmassa eller 

— konststapelfibrer, fiberkabel eller avfall av fibrer, inte 
kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för 
spinning 

eller 

tryckning eller färgning av garn eller monofilament, ob
lekt eller förblekt, åtföljd av förberedande eller avslutande 
behandlingar, utom tvinning eller texturering, varvid vär
det av icke-ursprungsmaterial (inbegripet garn) inte över
stiger 48 % av varans pris från fabrik 

5509 Garn (annat än sytråd), av syntetstapelfibrer, 
inte i detaljhandelsuppläggningar 

Tillverkning från 

— naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt 
beredda för spinning 

— råsilke eller avfall av silke 

— kemiska material eller textilmassa eller 

— konststapelfibrer, fiberkabel eller avfall av fibrer, inte 
kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för 
spinning 

eller 

tryckning eller färgning av garn eller monofilament, ob
lekt eller förblekt, åtföljd av förberedande eller avslutande 
behandlingar, utom tvinning eller texturering, varvid vär
det av icke-ursprungsmaterial (inbegripet garn) inte över
stiger 48 % av varans pris från fabrik 

5510 Garn (annat än sytråd) av regenatstapelfibrer, 
inte i detaljhandelsuppläggningar 

Tillverkning från 

— naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt 
beredda för spinning 

— råsilke eller avfall av silke 

— kemiska material eller textilmassa eller

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

— konststapelfibrer, fiberkabel eller avfall av fibrer, inte 
kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för 
spinning 

eller 

tryckning eller färgning av garn eller monofilament, ob
lekt eller förblekt, åtföljd av förberedande eller avslutande 
behandlingar, utom tvinning eller texturering, varvid vär
det av icke-ursprungsmaterial (inbegripet garn) inte över
stiger 48 % av varans pris från fabrik 

5511 Garn (annat än sytråd) av konststapelfibrer, i 
detaljhandelsuppläggningar 

Tillverkning från 

— naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt 
beredda för spinning 

— råsilke eller avfall av silke 

— kemiska material eller textilmassa eller 

— konststapelfibrer, fiberkabel eller avfall av fibrer, inte 
kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för 
spinning 

eller 

tryckning eller färgning av garn eller monofilament, ob
lekt eller förblekt, åtföljd av förberedande eller avslutande 
behandlingar, utom tvinning eller texturering, varvid vär
det av icke-ursprungsmaterial (inbegripet garn) inte över
stiger 48 % av varans pris från fabrik 

5512 Vävnader av syntetstapelfibrer innehållande 
minst 85 viktprocent sådana fibrer 

Tillverkning från garn 

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, åtföljd av förberedande eller avslutande behand
lingar 

5513  Vävnader av syntetstapelfibrer, innehållande 
mindre än 85 viktprocent sådana fibrer, med 
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av 
bomull, och med en vikt av högst 170 g/m2 

Tillverkning från garn 

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, åtföljd av förberedande eller avslutande behand
lingar 

5514  Vävnader av syntetstapelfibrer, innehållande 
mindre än 85 viktprocent sådana fibrer, med 
inblandning huvudsakligen eller uteslutande av 
bomull, med en vikt av mer än 170 g/m2 

Tillverkning från garn 

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, åtföljd av förberedande eller avslutande behand
lingar

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

5515 Andra vävnader av syntetstapelfibrer Tillverkning från garn

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, åtföljd av förberedande eller avslutande behand
lingar 

5516 Vävnader av regenatstapelfibrer Tillverkning från garn

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, åtföljd av förberedande eller avslutande behand
lingar 

KAPITEL 56 

Vadd, filt och bondad duk; specialgarner; surrningsgarn och tågvirke samt varor av sådana produkter 

Kapitelanmärkning: 

Transfertryckning ska åtföljas av tryckning av överföringspapperet för att anses ge ursprungsstatus. 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna ska varornas ursprungsland vara det land i 
vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på grundval av materialens värde. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

5601 Vadd av textilmaterial och varor av sådan 
vadd; textilfibrer med en längd av högst 
5 mm (flock) samt stoft och noppor av textil
material 

Tillverkning från fibrer 

5602 Filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller 
laminerad 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 5602 a - Tryckt och färgad (även vitfärgad) Tillverkning från fibrer

eller 

tryckning eller färgning av oblekt eller förblekt filt, åtföljd 
av förberedande eller avslutande behandlingar 

ex 5602 b Impregnerad, överdragen, belagd eller lamine
rad 

Impregnering, överdragning, beläggning eller laminering 
av filt, oblekt 

ex 5602 c - Andra Tillverkning från fibrer 

5603 Bondad duk, även impregnerad, överdragen, 
belagd eller laminerad 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 5603 a - Tryckt, färgad (även vitfärgad) Tillverkning från fibrer

eller 

tryckning eller färgning av oblekt eller förblekt bondad 
duk, åtföljd av förberedande eller avslutande behandlingar

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

ex 5603 b Impregnerad, överdragen, belagd eller lamine
rad 

Impregnering, överdragning, beläggning eller laminering 
av bondad duk, oblekt 

ex 5603 c - Andra Tillverkning från fibrer 

5604 Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; tex
tilgarn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 
5405, impregnerade, överdragna eller belagda 
med gummi eller plast eller försedda med hölje 
av gummi eller plast. 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 5604 a Tråd och rep av gummi, textilöverdragna Tillverkning från tråd och rep av gummi, inte textilöver
dragna 

ex 5604 b - andra Impregnering och överdragning, beläggning med, eller
förseende med hölje av, textilgarn och remsor eller lik
nande, oblekta 

5605 Metalliserat garn (även överspunnet), dvs. tex
tilgarn eller remsor o.d. enligt nr 5404 eller 
5405, i förening med metall i form av tråd, 
remsa eller pulver eller överdragna med metall 

ÄN 

5606 Överspunnet garn samt remsor o.d. enligt nr 
5404 eller 5405, överspunna (dock inte garn 
enligt nr 5605 och överspunnet tagelgarn); 
sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av tex
tilflock); chainettegarn 

ÄN 

5607 Surrningsgarn och tågvirke, även flätade och 
även impregnerade, överdragna eller belagda 
med gummi eller plast eller försedda med hölje 
av gummi eller plast 

Tillverkning från fibrer, garn av kokosfibrer, garn av syn
tetfilament eller regenatfilament eller monofilament 

5608 Knutna nät av surrningsgarn eller tågvirke, 
som längdvara eller i avpassade stycken; avpas
sade fisknät och andra fiskredskap av nät samt 
andra konfektionerade varor av nät, av textil
material 

ÄN 

5609 Varor av garn, av remsor o.d. enligt nr 5404 
eller 5405 eller av surrningsgarn eller tågvirke, 
inte nämnda eller inbegripna någon annan
stans. 

Tillverkning från fibrer, garn av kokosfibrer, garn av syn
tetfilament eller regenatfilament eller monofilament 

KAPITEL 57 

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna ska varornas ursprungsland vara det land i 
vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på grundval av materialens värde.

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

5701 Mattor och annan golvbeläggning av textil
material, knutna, även konfektionerade 

ÄN 

5702 Mattor och annan golvbeläggning av textil
material, vävda, inte tuftade eller flockade, 
även konfektionerade, inbegripet kelim-, sou
mak- och karamanievävnader och liknande 
handvävda produkter 

ÄN 

5703 Mattor och annan golvbeläggning av textil
material, tuftade, även konfektionerade 

ÄN 

5704 Mattor och annan golvbeläggning av filt av 
textilmaterial, inte tuftade eller flockade, även 
konfektionerade 

Tillverkning från fibrer 

5705 Andra mattor och annan golvbeläggning av 
textilmaterial, även konfektionerade 

ÄN 

KAPITEL 58 

Speciella vävnader; tuftade dukvaror av textilmaterial; spetsar; tapisserier; snörmakeriarbeten; broderier 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna ska varornas ursprungsland vara det land i 
vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på grundval av materialens värde. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

5801 Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader, andra 
än varor enligt nr 5802 eller 5806. 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 5801 a - tryckta, färgade (även vitfärgade) Tillverkning från garn

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, filt eller bondad duk, åtföljd av förberedande eller 
avslutande behandlingar 

ex 5801 b - impregnerade, överdragna eller belagda Tillverkning från oblekta vävnader, filt eller bondad duk 

ex 5801 c - Andra Tillverkning från garn 

5802 Handduksfrotté och liknande frottévävnader, 
andra än band enligt nr 5806; tuftade dukva
ror av textilmaterial, andra än varor enligt nr 
5703. 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 5802 a - trycka, färgade (även vitfärgade) Tillverkning från garn

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, filt eller bondad duk, åtföljd av förberedande eller 
avslutande behandlingar

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

ex 5802 b - impregnerade, överdragna eller belagda Tillverkning från oblekta vävnader, filt eller bondad duk 

ex 5802 c - Andra Tillverkning från garn 

5803 Slingervävnader, andra än band enligt nr 5806 Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 5803 a - Trycka, färgade (även vitfärgade) Tillverkning från garn

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, filt eller bondad duk, åtföljd av förberedande eller 
avslutande behandlingar 

ex 5803 b - impregnerade, överdragna eller belagda Tillverkning från oblekta vävnader, filt eller bondad duk 

ex 5803 c - Andra Tillverkning från garn 

5804  Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar; 
spetsar som längdvara, remsor eller i form av 
motiv, andra än vävnader enligt nr 6002 till 
6006.

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 5804 a - tryckta, färgade (även vitfärgade) Tillverkning från garn

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, filt eller bondad duk, åtföljd av förberedande eller 
avslutande behandlingar 

ex 5804 b - impregnerade, överdragna eller belagda Tillverkning från oblekta vävnader, filt eller bondad duk 

ex 5804 c - Andra Tillverkning från garn 

5805 Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, 
Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande 
samt handbroderade tapisserier (t.ex. med pe
tits points eller korsstygn), även konfektione
rade 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 5805 a - tryckta eller färgade Tillverkning från garn

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, filt eller bondad duk, åtföljd av förberedande eller 
avslutande behandlingar 

ex 5805 b - impregnerade, överdragna eller belagda Tillverkning från oblekta vävnader, filt eller bondad duk 

ex 5805 c - andra Tillverkning från garn 

5806 Vävda band, andra än varor enligt nr 5807; 
band bestående av sammanklistrade parallella 
trådar eller fibrer 

Enligt specificering för uppdelat nummer

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

ex 5806 a - tryckta eller färgade (även vitfärgade) Tillverkning från garn

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, filt eller bondad duk, åtföljd av förberedande eller 
avslutande behandlingar 

ex 5806 b - impregnerade, överdragna eller belagda Tillverkning från oblekta vävnader, filt eller bondad duk 

ex 5806 c - andra Tillverkning från garn 

5807 Etiketter, märken och liknande artiklar av tex
tilmaterial, som längdvara eller tillskurna, inte 
broderade 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 5807 a - tryckta, färgade (även vitfärgade) Tillverkning från garn

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, filt eller bondad duk, åtföljd av förberedande eller 
avslutande behandlingar 

ex 5807 b - impregnerade, överdragna eller belagda Tillverkning från oblekta vävnader, filt eller bondad duk 

ex 5807 c - andra Tillverkning från garn 

5808 Flätor som längdvara; snörmakeriarbeten som 
längdvara, utan broderier och inte utgörande 
trikåvaror; tofsar, pomponger och liknande ar
tiklar 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 5808 a - tryckta, färgade (även vitfärgade) Tillverkning från garn

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, filt eller bondad duk, åtföljd av förberedande eller 
avslutande behandlingar 

ex 5808 b - impregnerade, överdragna eller belagda Tillverkning från oblekta vävnader, filt eller bondad duk 

ex 5808 c - Andra Tillverkning från garn 

5809 Vävnader av metalltråd och vävnader av me
talliserat garn enligt nr 5605, av sådana slag 
som används i kläder, som inredningsvävnader 
eller för liknande ändamål, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans. 

Enligt specificering för uppdelat nummer

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

ex 5809 a - tryckta, färgade (även vitfärgade) Tillverkning från garn

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, filt eller bondad duk, åtföljd av förberedande eller 
avslutande behandlingar 

ex 5809 b - impregnerade, överdragna eller belagda Tillverkning från oblekta vävnader, filt eller bondad duk 

ex 5809 c - Andra Tillverkning från garn 

5810 Broderier som längdvara, remsor eller i form 
av motiv 

Framställning vid vilken värdet av de använda materialen 
inte överskrider 50 % av varans pris fritt fabrik 

5811 Kviltade textilvaror som längdvara, bestående 
av ett eller flera lager av dukvara av textilmate
rial, sammanfogade med stoppningsmaterial 
genom sömnad eller på annat sätt, andra än 
broderier enligt nr 5810 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 5811 a - tryckta, färgade (även vitfärgade) Tillverkning från garn

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, filt eller bondad duk, åtföljd av förberedande eller 
avslutande behandlingar 

ex 5811 b - impregnerade, överdragna eller belagda Tillverkning från oblekta vävnader, filt eller bondad duk 

ex 5811 c - Andra Tillverkning från garn 

KAPITEL 59 

Impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade textilvävnader; textilvaror för tekniskt bruk 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna ska varornas ursprungsland vara det land i 
vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på grundval av materialens värde. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

5901 Textilvävnader överdragna med gummi ara
bicum e.d. eller med stärkelseprodukter, av så
dana slag som används till bokpärmar o.d.; 
kalkerväv; preparerad målarduk; kanfas och 
liknande styva textilvävnader av sådana slag 
som används till hattstommar 

Tillverkning från oblekta vävnader 

5902 Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra 
polyamider, polyestrar eller viskos 

Tillverkning från garn

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

5903 Textilvävnader, impregnerade, överdragna, be
lagda eller laminerade med plast, andra än väv
nader enligt nr 5902 

Tillverkning från oblekta vävnader 

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, åtföljd av förberedande eller avslutande behand
lingar 

5904 Linoleum, även i tillskurna stycken; golvbe
läggning bestående av en textilbotten med 
överdrag eller beläggning, även i tillskurna 
stycken 

Tillverkning från oblekta vävnader, filt eller bondad duk 

5905 Textiltapeter Tillverkning från oblekta vävnader

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, åtföljd av förberedande eller avslutande behand
lingar 

5906 Gummibehandlade textilvävnader, andra än 
vävnader enligt nr 5902. 

Tillverkning från blekt trikå, eller från andra oblekta väv
nader 

5907 Textilvävnader med annan impregnering, an
nat överdrag eller annan beläggning; målade 
teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av textilvävnad 

Tillverkning från oblekta vävnader 

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, åtföljd av förberedande eller avslutande behand
lingar 

5908 Vekar av vävt, flätat eller stickat textilmaterial, 
för lampor, kaminer, tändare, ljus e.d.; glöd
strumpor och rundstickad glödstrumpsväv, 
även impregnerade 

Tillverkning från garn 

5909 Brandslangar och liknande slangar av textil
material, även med invändig beläggning, arme
ring eller tillbehör av annat material 

Tillverkning från garn eller fibrer 

5910 Drivremmar eller transportband av textilmate
rial, även impregnerade, överdragna, belagda 
eller laminerade med plast, eller förstärkta 
med metall eller annat material 

Tillverkning från garn eller fibrer 

5911 Produkter och artiklar av textilmaterial, för 
tekniskt bruk, specificerade i anmärkning 7 
till detta kapitel 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 5911 a - polerskivor eller ringar andra än av filt Tillverkning från garn eller lump (inbegripet klipp och 
liknande avfall) enligt nr 6310 

ex 5911 b - Andra Tillverkning från garn eller fibrer

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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KAPITEL 60 

Dukvaror av trikå 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna ska varornas ursprungsland vara det land i 
vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på grundval av materialens värde. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

6001 Luggvaror, inbegripet varor med lång lugg 
samt frotté, av trikå 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6001 a - tryckta, färgade (även vitfärgade) Tillverkning från garn

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, åtföljd av förberedande eller avslutande behand
lingar 

ex 6001 b - Andra Tillverkning från garn 

6002 Dukvaror av trikå med en bredd av högst 
30 cm, innehållande minst 5 viktprocent töjfi
bergarn eller gummitråd, andra än varor enligt 
nr 6001. 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6002 a - tryckta, färgade (även vitfärgade) Tillverkning från garn

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, åtföljd av förberedande eller avslutande behand
lingar 

ex 6002 b - Andra Tillverkning från garn 

6003 Dukvaror av trikå med en bredd av högst 
30 cm, andra än varor enligt nr 6001 eller 
6002. 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6003 a tryckta, färgade (även vitfärgade) Tillverkning från garn

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, åtföljd av förberedande eller avslutande behand
lingar 

ex 6003 b - Andra Tillverkning från garn 

6004 Dukvaror av trikå med en bredd av mer än 
30 cm, innehållande minst 5 viktprocent töjfi
bergarn eller gummitråd, andra än varor enligt 
nr 6001. 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6004 a tryckta, färgade (även vitfärgade) Tillverkning från garn

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, åtföljd av förberedande eller avslutande behand
lingar

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

ex 6004 b - Andra Tillverkning från garn 

6005 Varptrikå (inbegripet sådan dukvara som till
verkats i galonstickmaskin), andra än varor 
enligt nr 6001–6004. 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6005 a tryckta, färgade (även vitfärgade) Tillverkning från garn

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, åtföljd av förberedande eller avslutande behand
lingar 

ex 6005 b - Andra Tillverkning från garn 

6006 Andra dukvaror av trikå Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6006 a tryckta, färgade (även vitfärgade) Tillverkning från garn

eller 

tryckning eller färgning av oblekta eller förblekta väv
nader, åtföljd av förberedande eller avslutande behand
lingar 

ex 6006 b - Andra Tillverkning från garn 

KAPITEL 61 

Kläder och tillbehör till sådana kläder, av trikå 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna ska varornas ursprungsland vara det land i 
vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på grundval av materialens värde. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

6101 Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, 
skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, 
av trikå, för män eller pojkar, andra än sådana 
enligt nr 6103. 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6101 a - Tillverkade genom sömnad eller annan hop
fogning av två eller flera stycken av trikå, 
som antingen tillskurits eller formats direkt 
vid framställningen 

Fullständig konfektionering 

ex 6101 b - Andra Tillverkning från garn 

6102 Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar, 
anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande 
ytterkläder, av trikå, för kvinnor eller flickor, 
andra än sådana enligt nr 6104. 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6102 a - Tillverkade genom sömnad eller annan hop
fogning av två eller flera stycken av trikå, 
som antingen tillskurits eller formats direkt 
vid framställningen 

Fullständig konfektionering

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

ex 6102 b - Andra Tillverkning från garn 

6103 Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor 
och byxor (andra än badbyxor), av trikå, för 
män eller pojkar 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6103 a - Tillverkade genom sömnad eller annan hop
fogning av två eller flera stycken av trikå, 
som antingen tillskurits eller formats direkt 
vid framställningen 

Fullständig konfektionering 

ex 6103 b - Andra Tillverkning från garn 

6104 Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, 
klänningar, kjolar, byxkjolar och byxor, av tri
kå, för kvinnor eller flickor 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6104 a - Tillverkade genom sömnad eller annan hop
fogning av två eller flera stycken av trikå, 
som antingen tillskurits eller formats direkt 
vid framställningen 

Fullständig konfektionering 

ex 6104 b - Andra Tillverkning från garn 

6105 Skjortor av trikå, för män eller pojkar Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6105 a - Tillverkade genom sömnad eller annan hop
fogning av två eller flera stycken av trikå, 
som antingen tillskurits eller formats direkt 
vid framställningen 

Fullständig konfektionering 

ex 6105 b - Andra Tillverkning från garn 

6106 Blusar, skjortor och skjortblusar av trikå, för 
kvinnor eller flickor 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6106 a - Tillverkade genom sömnad eller annan hop
fogning av två eller flera stycken av trikå, 
som antingen tillskurits eller formats direkt 
vid framställningen 

Fullständig konfektionering 

ex 6106 b - Andra Tillverkning från garn 

6107 Kalsonger, nattskjortor, pyjamas, badrockar, 
morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, 
för män eller pojkar 

Enligt specificering för uppdelat nummer

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

ex 6107 a - Tillverkade genom sömnad eller annan hop
fogning av två eller flera stycken av trikå, 
som antingen tillskurits eller formats direkt 
vid framställningen 

Fullständig konfektionering 

ex 6107 b - Andra Tillverkning från garn 

6108 Underklänningar, underkjolar, underbyxor, tro
sor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar, 
morgonrockar och liknande artiklar, av trikå, 
för kvinnor eller flickor 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6108 a - Tillverkade genom sömnad eller annan hop
fogning av två eller flera stycken av trikå, 
som antingen tillskurits eller formats direkt 
vid framställningen 

Fullständig konfektionering 

ex 6108 b - Andra Tillverkning från garn 

6109 T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor, av 
trikå 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6109 a - Tillverkade genom sömnad eller annan hop
fogning av två eller flera stycken av trikå, 
som antingen tillskurits eller formats direkt 
vid framställningen 

Fullständig konfektionering 

ex 6109 b - Andra Tillverkning från garn 

6110 Tröjor, pullovrar, koftor, västar och liknande 
artiklar, av trikå 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6110 a - Tillverkade genom sömnad eller annan hop
fogning av två eller flera stycken av trikå, 
som antingen tillskurits eller formats direkt 
vid framställningen 

Fullständig konfektionering 

ex 6110 b - Andra Tillverkning från garn 

6111 Babykläder och tillbehör till sådana kläder, av 
trikå 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6111 a - Tillverkade genom sömnad eller annan hop
fogning av två eller flera stycken av trikå, 
som antingen tillskurits eller formats direkt 
vid framställningen 

Fullständig konfektionering 

ex 6111 b - Andra Tillverkning från garn 

6112 Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och 
badbyxor, av trikå 

Enligt specificering för uppdelat nummer

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

ex 6112 a - Tillverkade genom sömnad eller annan hop
fogning av två eller flera stycken av trikå, 
som antingen tillskurits eller formats direkt 
vid framställningen 

Fullständig konfektionering 

ex 6112 b - Andra Tillverkning från garn 

6113 Kläder av trikå enligt nr 5903, 5906 eller 
5907. 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6113 a - Tillverkade genom sömnad eller annan hop
fogning av två eller flera stycken av trikå, 
som antingen tillskurits eller formats direkt 
vid framställningen 

Fullständig konfektionering 

ex 6113 b - Andra Tillverkning från garn 

6114 Andra kläder av trikå Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6114 a - Tillverkade genom sömnad eller annan hop
fogning av två eller flera stycken av trikå, 
som antingen tillskurits eller formats direkt 
vid framställningen 

Fullständig konfektionering 

ex 6114 b - Andra Tillverkning från garn 

6115 Strumpbyxor, trikåer, strumpor, sockor o.d., 
inbegripet strumpor o.d. för graderad kom
pression (t.ex. åderbråcksstrumpor) samt sko
don utan påsatt sula, av trikå 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6115 a - Tillverkade genom sömnad eller annan hop
fogning av två eller flera stycken av trikå, 
som antingen tillskurits eller formats direkt 
vid framställningen 

Fullständig konfektionering 

ex 6115 b - Andra Tillverkning från garn 

6116 Handskar, halvhandskar och vantar av trikå Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6116 a - Tillverkade genom sömnad eller annan hop
fogning av två eller flera stycken av trikå, 
som antingen tillskurits eller formats direkt 
vid framställningen 

Fullständig konfektionering 

ex 6116 b - Andra Tillverkning från garn 

6117 Andra konfektionerade tillbehör till kläder, av 
trikå; delar till kläder eller till tillbehör till klä
der, av trikå 

Enligt specificering för uppdelat nummer

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

ex 6117 a - Tillverkade genom sömnad eller annan hop
fogning av två eller flera stycken av trikå, 
som antingen tillskurits eller formats direkt 
vid framställningen 

Fullständig konfektionering 

ex 6117 b - Andra Tillverkning från garn 

KAPITEL 62 

Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna ska varornas ursprungsland vara det land i 
vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på grundval av materialens värde. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

6201 Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, 
skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder, 
för män eller pojkar, andra än sådana enligt nr 
6203. 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6201 a - Slutförda eller fullständiga Fullständig konfektionering 

ex 6201 b - Inte slutförda eller fullständiga Tillverkning från garn 

6202 Kappor (inbegripet slängkappor), bilrockar, 
anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande 
ytterkläder, för kvinnor eller flickor, andra än 
sådana enligt nr 6204. 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6202 a - Slutförda eller fullständiga Fullständig konfektionering 

ex 6202 b - Inte slutförda eller fullständiga Tillverkning från garn 

6203 Kostymer, ensembler, kavajer, blazrar, jackor 
och byxor (andra än badbyxor), för män eller 
pojkar 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6203 a - Slutförda eller fullständiga Fullständig konfektionering 

ex 6203 b - Inte slutförda eller fullständiga Tillverkning från garn 

6204 Dräkter, ensembler, kavajer, blazrar, jackor, 
klänningar, kjolar, byxkjolar och byxor, för 
kvinnor eller flickor 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6204 a - Slutförda eller fullständiga Fullständig konfektionering

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

ex 6204 b - Inte slutförda eller fullständiga Tillverkning från garn 

6205 Skjortor för män eller pojkar Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6205 a - Slutförda eller fullständiga Fullständig konfektionering 

ex 6205 b - Inte slutförda eller fullständiga Tillverkning från garn 

6206 Blusar, skjortor och skjortblusar, för kvinnor 
eller flickor 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6206 a - Slutförda eller fullständiga Fullständig konfektionering 

ex 6206 b - Inte slutförda eller fullständiga Tillverkning från garn 

6207 Undertröjor, kalsonger, nattskjortor, pyjamas, 
badrockar, morgonrockar och liknande artik
lar, för män eller pojkar 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6207 a - Slutförda eller fullständiga Fullständig konfektionering 

ex 6207 b - Inte slutförda eller fullständiga Tillverkning från garn 

6208 Linnen, undertröjor, underklänningar, under
kjolar, underbyxor, trosor, nattlinnen, pyjamas, 
negligéer, badrockar, morgonrockar och lik
nande artiklar, för kvinnor eller flickor 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6208 a - Slutförda eller fullständiga Fullständig konfektionering 

ex 6208 b - Inte slutförda eller fullständiga Tillverkning från garn 

6209 Babykläder och tillbehör till sådana kläder Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6209 a - Slutförda eller fullständiga Fullständig konfektionering 

ex 6209 b - Inte slutförda eller fullständiga Tillverkning från garn 

6210 Kläder av textilvaror enligt nr 5602, 5603, 
5903, 5906 eller 5907. 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6210 a - Slutförda eller fullständiga Fullständig konfektionering 

ex 6210 b - Inte slutförda eller fullständiga Tillverkning från garn 

6211 Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och 
badbyxor; andra kläder 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6211 a - Slutförda eller fullständiga Fullständig konfektionering

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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ex 6211 b - Inte slutförda eller fullständiga Tillverkning från garn 

6212 Bysthållare, gördlar, korsetter, hängslen, 
strumphållare, strumpeband och liknande ar
tiklar samt delar till sådana varor, även av trikå 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6212 a - Slutförda eller fullständiga Fullständig konfektionering 

ex 6212 b - Inte slutförda eller fullständiga Tillverkning från garn 

6213 Näsdukar Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6213 a - Broderade Tillverkning från garn

eller 

tillverkning från obroderad vävnad, förutsatt att värdet av 
den använda obroderade vävnaden inte överstiger 40 % 
av den färdiga varans pris fritt fabrik 

ex 6213 b - Andra Tillverkning från garn 

6214 Sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d. Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6214 a - Broderade Tillverkning från garn

eller 

tillverkning från obroderad vävnad, förutsatt att värdet av 
den använda obroderade vävnaden inte överstiger 40 % 
av den färdiga varans pris fritt fabrik 

ex 6214 b - Andra Tillverkning från garn 

6215 Slipsar och liknande artiklar Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6215 a - Slutförda eller fullständiga Fullständig konfektionering 

ex 6215 b - Inte slutförda eller fullständiga Tillverkning från garn 

6216 Handskar, halvhandskar och vantar Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6216 a - Slutförda eller fullständiga Fullständig konfektionering 

ex 6216 b - Inte slutförda eller fullständiga Tillverkning från garn

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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6217 Andra konfektionerade tillbehör till kläder; de
lar till kläder eller till tillbehör till kläder, andra 
än sådana enligt nr 6212 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 6217 a - slutförda eller fullständiga Fullständig konfektionering 

ex 6217 b - inte slutförda eller fullständiga Tillverkning från garn 

KAPITEL 63 

Andra konfektionerade textilvaror; handarbetssatser; begagnade kläder och andra begagnade textilvaror; lump 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna ska varornas ursprungsland vara det land i 
vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på grundval av materialens värde. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

6301 Res- och sängfiltar Enligt specificering för uppdelat nummer 

- av filt eller bondad duk 

ex 6301 a - - inte impregnerade, överdraga, belagda eller 
laminerade 

Tillverkning från fibrer 

ex 6301 b - - impregnerade, överdragna, belagda eller la
minerade 

Impregnering, överdragning, beläggning eller laminering 
av filt eller bondad duk, oblekt 

- andra: 

- - av trikå 

ex 6301 c - - - obroderade Fullständig konfektionering 

ex 6301 d - - - broderade Fullständig konfektionering

eller 

tillverkning från obroderad trikå, förutsatt att värdet av 
den använda obroderade trikån inte överstiger 40 % av 
den färdiga varans pris fritt fabrik 

- inte av trikå: 

ex 6301 e - - - obroderade Tillverkning från garn 

ex 6301 f - - - broderade Tillverkning från garn

eller 

tillverkning från obroderad vävnad, förutsatt att värdet av 
den använda obroderade vävnaden inte överstiger 40 % 
av produktens pris fritt fabrik 

6302 Sänglinne, bordslinne, toaletthanddukar, köks
handdukar och liknande artiklar 

Enligt specificering för uppdelat nummer

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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- av filt eller bondad duk 

ex 6302 a - - inte impregnerat, överdraget, belagt eller 
laminerat 

Tillverkning från fibrer 

ex 6302 b - - impregnerat, överdraget, belagt eller lami
nerat 

Impregnering, överdragning, beläggning eller laminering 
av filt eller bondad duk, oblekt 

- andra: 

- - av trikå 

ex 6302 c - - - obroderat Fullständig konfektionering 

ex 6302 d - - - broderat Fullständig konfektionering

eller 

tillverkning från obroderad trikå, förutsatt att värdet av 
den använda obroderade trikån inte överstiger 40 % av 
den färdiga varans pris fritt fabrik 

- - inte av trikå: 

ex 6302 e - - - obroderat Tillverkning från garn 

ex 6302 f - - - broderat Tillverkning från garn

eller 

tillverkning från obroderad vävnad, förutsatt att värdet av 
den använda obroderade vävnaden inte överstiger 40 % 
av produktens pris fritt fabrik 

6303 Gardiner, rullgardiner och draperier; gard
inkappor och sängkappor 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

- av filt eller bondad duk 

ex 6303 a - - inte impregnerade, överdragna, belagda eller 
laminerade 

Tillverkning från fibrer 

ex 6303 b - - impregnerade, överdragna, belagda eller la
minerade 

Impregnering, överdragning, beläggning eller laminering 
av filt eller bondad duk, oblekt 

- andra: 

- - av trikå 

ex 6303 c - - - obroderade Fullständig konfektionering 

ex 6303 d - - - broderade Fullständig konfektionering

eller 

tillverkning från obroderad trikå, förutsatt att värdet av 
den använda obroderade trikån inte överstiger 40 % av 
den färdiga varans pris fritt fabrik

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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- - inte av trikå: 

ex 6303 e - - - obroderade Tillverkning från garn 

ex 6303 f - - - broderade Tillverkning från garn

eller 

tillverkning baserad på obroderad vävnad, förutsatt att 
värdet av den använda obroderade vävnaden inte över
stiger 40 % av produktens pris fritt fabrik 

6304 Andra inredningsartiklar, andra än sådana en
ligt nr 9404 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

- av filt eller bondad duk 

ex 6304 a - - inte impregnerade, överdragna, belagda eller 
laminerade 

Tillverkning från fibrer 

ex 6304 b - - impregnerade, överdragna, belagda eller la
minerade 

Impregnering, överdragning, beläggning eller laminering 
av filt eller bondad duk, oblekt 

- andra: 

- - av trikå 

ex 6304 c - - - obroderade Fullständig konfektionering 

ex 6304 d - - - broderade Fullständig konfektionering

eller 

tillverkning från obroderad trikå, förutsatt att värdet av 
den använda obroderade trikån inte överstiger 40 % av 
den färdiga varans pris fritt fabrik 

- - inte av trikå: 

ex 6304 e - - - obroderade Tillverkning från garn 

ex 6304 f - - - broderade Tillverkning från garn

eller 

tillverkning från obroderad vävnad, förutsatt att värdet av 
den använda obroderade vävnaden inte överstiger 40 % 
av produktens pris fritt fabrik 

6305 Säckar och påsar av sådana slag som används 
för förpackning av varor 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

- av filt eller bondad duk 

ex 6305 a - - inte impregnerade, överdragna, belagda eller 
laminerade 

Tillverkning från fibrer 

ex 6305 b - - impregnerade, överdragna, belagda eller la
minerade 

Impregnering, överdragning, beläggning eller laminering 
av filt eller bondad duk, oblekt

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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- andra: 

- - av trikå 

ex 6305 c - - - obroderade Fullständig konfektionering 

ex 6305 d - - - broderade Fullständig konfektionering

eller 

tillverkning från obroderad trikå, förutsatt att värdet av 
den använda obroderade trikån inte överstiger 40 % av 
den färdiga varans pris fritt fabrik 

- - inte av trikå: 

ex 6305 e - - - obroderade Tillverkning från garn 

ex 6305 f - - - broderade Tillverkning från garn

eller 

tillverkning från obroderad vävnad, förutsatt att värdet av 
den använda obroderade vävnaden inte överstiger 40 % 
av produktens pris fritt fabrik 

6306 Presenningar och markiser; tält; segel till båtar, 
segelbrädor eller fordon; campingartiklar 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

- Presenningar, markiser och campingartikla
rav filt eller bondad duk: 

ex 6306 a - - inte impregnerade, överdragna, belagda eller 
laminerade 

Tillverkning från fibrer 

ex 6306 b - - impregnerade, överdragna, belagda eller la
minerade 

Impregnering, överdragning, beläggning eller laminering 
av filt eller bondad duk, oblekt 

- andra presenningar, markiser och camping
artiklar 

- - av trikå 

ex 6306 c - - - obroderade Fullständig konfektionering 

ex 6306 d - - - broderade Fullständig konfektionering

eller 

tillverkning från obroderad trikå, förutsatt att värdet av 
den använda obroderade trikån inte överstiger 40 % av 
den färdiga varans pris fritt fabrik 

- - inte av trikå: 

ex 6306 e - - - obroderade Tillverkning från garn 

ex 6306 f - - - broderade Tillverkning från garn

eller 

tillverkning från obroderad vävnad, förutsatt att värdet av 
den använda obroderade vävnaden inte överstiger 40 % 
av produktens pris fritt fabrik

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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ex 6306 g markiser; tält; segel till båtar, segelbrädor eller 
fordon; 

ÄN 

6307 Andra konfektionerade artiklar, inbegripet till
skärningsmönster 

Enligt specificering för undernummer 

6307 10 - Skurtrasor, disktrasor, dammhanddukar och 
liknande rengöringsartiklar 

Tillverkning från garn 

6307 20 - Flytvästar och livbälten Framställning vid vilken värdet av de använda materialen
inte överskrider 40 % av varans pris fritt fabrik 

6307 90 - Andra slag Framställning vid vilken värdet av de använda materialen
inte överskrider 40 % av varans pris fritt fabrik 

6308 Satser bestående av vävnadsstycken och garn, 
med eller utan tillbehör, avsedda för tillverk
ning av mattor, tapisserier, broderade borddu
kar eller servetter eller liknande artiklar av tex
tilmaterial, i detaljhandelsförpackningar 

Införlivande i en sats av vilken det sammanlagda värdet 
av alla icke-ursprungsartiklar inte överstiger 25 % av sat
sens pris fritt fabrik 

6309 Begagnade kläder och andra begagnade artiklar Insamling och förpackning för leverans 

6310 Lump, inbegripet klipp och liknande avfall av 
textilvaror (även av surrningsgarn och tågvirke) 

ÄN 

AVDELNING XII 

SKODON, HUVUDBONADER, PARAPLYER, PARASOLLER, PROMENADKÄPPAR, SITTKÄPPAR, PISKOR, RIDSPÖN SAMT 
DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR; BEARBETADE FJÄDRAR SAMT VAROR TILLVERKADE AV FJÄDRAR; KONSTGJORDA 

BLOMMOR; VAROR AV MÄNNISKOHÅR 

KAPITEL 64 

Skodon, damasker o.d.; delar till sådana artiklar 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna ska varornas ursprungsland vara det land i 
vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på grundval av materialens värde. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

6401 Vattentäta skodon med yttersulor och över
delar av gummi eller plast och hos vilka över
delarna varken är fästade vid sulan eller hop
fogade genom sömnad, nitning, spikning, 
skruvning, pluggning eller liknande förfarande 

ÄN, utom för hopfogade överdelar som är fästade vid 
innersulor eller andra delar av sulan enligt nr 6406

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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6402 Andra skodon med yttersulor och överdelar av 
gummi eller plast 

ÄN, utom för hopfogade överdelar som är fästade vid 
innersulor eller andra delar av sulan enligt nr 6406 

6403 Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder 
eller konstläder och med överdelar av läder 

ÄN, utom för hopfogade överdelar som är fästade vid 
innersulor eller andra delar av sulan enligt nr 6406 

6404 Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder 
eller konstläder och med överdelar av textil
material 

ÄN, utom för hopfogade överdelar som är fästade vid 
innersulor eller andra delar av sulan enligt nr 6406 

6405 Andra skodon ÄN, utom för hopfogade överdelar som är fästade vid
innersulor eller andra delar av sulan enligt nr 6406 

AVDELNING XIII 

VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS 
OCH GLASVAROR 

KAPITEL 69 

Keramiska produkter 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna ska varornas ursprungsland vara det land i 
vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på grundval av materialens värde. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

ex 6911– 
ex 6913 

Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar 
och toalettartiklar av keramiskt material; staty
etter och andra prydnadsföremål av keramiskt 
material; dekorerade 

ÄN 

AVDELNING XIV 

NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER OCH METALLER 
MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT 

KAPITEL 71 

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel 
metall samt varor av sådana produkter; oäkta smycken; mynt 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna ska varornas ursprungsland vara det land i 
vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på grundval av materialens värde. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

ex 7117 Oäkta smycken av keramik, dekorerade ÄN

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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AVDELNING XV 

OÄDLA METALLER OCH VAROR AV OÄDEL METALL 

KAPITEL 72 

Järn och stål 

Definition 

I detta kapitel avses med uttrycken kallvalsad och färdigbehandlad i kallt tillstånd en kallreduktion som leder till förändringar 
i arbetsstyckets kristallstruktur. Uttrycken omfattar inte mycket lätt kallvalsning och andra behandlingar i kallt tillstånd 
(”skin pass” eller ”pinch pass”) som endast behandlar materialets yta och inte medför förändringar i kristallstrukturen. 

Kapitelanmärkning 

I detta kapitel ska en klassificeringsändring som endast härrör från slipning inte anses ge ursprungsstatus. 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna ska varornas ursprungsland vara det land i 
vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på grundval av materialens värde. 

HS 2017-num
mer Varubeskrivning Huvudregler 

7201 Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i 
andra obearbetade former 

ÄN 

7202 Ferrolegeringar ÄN 

7203 Produkter erhållna genom direkt reduktion av 
järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järn
baserade produkter i form av oregelbundna 
stycken eller pelletar eller i liknande former; 
järn med en renhetsgrad av minst 99,94 vikt
procent i form av oregelbundna stycken eller 
pelletar eller i liknande former 

ÄN 

7204 Avfall och skrot av järn eller stål; omsmält
ningsgöt av järn eller stål 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 7204 a - Avfall och skrot av järn eller stål Varorna som klassificeras enligt detta uppdelade num
mer ska anses ha sitt ursprung i det land i vilket de 
erhölls från tillverknings- eller förädlingsprocesser eller 
från konsumtion. 

ex 7204 b - Omsmältningsgöt av järn eller stål: Varorna som klassificeras enligt detta uppdelade num
mer ska anses ha sitt ursprung i det land i vilket det 
avfall och skrot som använts för för att framställa dem 
erhållits från tillverknings- eller förädlingsprocesser el
ler från konsumtion. 

7205 Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, 
järn eller stål 

Enligt specificering för undernummer 

7205 10 - Granulat ÄN 

- Pulver: 

7205 21 - - Av legerat stål Enligt specificering för uppdelade undernummer 

ex 7205 21 a - - - Blandade pulver av legerat stål ÄUN eller ÄUDUN, om gjutlegeringen gjuts om eller 
finfördelas

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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ex 7205 21 b - - - Oblandade pulver av legerat stål ÄUN 

7205 29 - - Andra Enligt specificering för uppdelade undernummer 

ex 7205 29 a - - - Andra blandade pulver ÄUN eller ÄUDUN, om gjutlegeringen gjuts om eller 
finfördelas 

ex 7205 29 b - - - Andra oblandade pulver ÄUN 

7206 Järn och olegerat stål i form av göt eller i 
andra obearbetade former (med undantag av 
järn enligt nr 7203). 

ÄN 

7207 Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål ÄN, förutom från nummer 7206 

7208 Valsade platta produkter av järn eller olegerat 
stål, med en bredd av minst 600 mm, varm
valsade och varken pläterade, på annat sätt 
metallöverdragna eller försedda med annat 
överdrag 

ÄN 

7209 Valsade platta produkter av järn eller olegerat 
stål, med en bredd av minst 600 mm, kallval
sade och varken pläterade, på annat sätt me
tallöverdragna eller försedda med annat över
drag 

ÄN 

7210 Valsade platta produkter av järn eller olegerat 
stål, med en bredd av minst 600 mm, plätera
de, på annat sätt metallöverdragna eller för
sedda med annat överdrag 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 7210 a - Pläterade ÄUDN 

ex 7210 b - Överdragna med tenn, och tryckta eller lac
kerade 

ÄN 

ex 7210 c - Överdragna med zink och korrugerade ÄN 

ex 7210 d - Andra ÄN 

7211 Valsade platta produkter av järn eller olegerat 
stål, med en bredd av mindre än 600 mm och 
varken pläterade, på annat sätt metallöver
dragna eller försedda med annat överdrag 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 7211 a - Varmvalsade ÄN, förutom från nummer 7208 

ex 7211 b - Kallvalsad ÄUDN, förutom från nummer 7209 

7212 Valsade platta produkter av järn eller olegerat 
stål, med en bredd av mindre än 600 mm, 
pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller 
försedda med annat överdrag 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 7212 a - Pläterade ÄUDN, förutom från nummer 7210

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
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ex 7212 b - Andra ÄN, förutom från nummer 7210 

7213 Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i 
oregelbundet upprullade ringar 

ÄN, förutom från nummer 7214 

7214 Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, 
varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpres
sad, även vriden efter valsningen men inte vi
dare bearbetad 

ÄN, förutom från nummer 7213 

7215 Annan stång av järn eller olegerat stål ÄN 

7216 Profiler av järn eller olegerat stål Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 7216 a - Varmvalsade men inte vidare bearbetade ÄN, förutom från nummer 7208, 7209, 7210, 7211 
eller 7212, och förutom från nummer 7213, 7214 
eller 7215 om denna förändring är ett resultat av till
skärning eller bockning. 

ex 7216 b - Kallvalsade men inte vidare bearbetade ÄN, förutom från nummer 7209, eller uppdelade 
nummer 7211 b, och förutom från nummer 7215 
om denna förändring är ett resultat av tillskärning eller 
bockning. 

ex 7216 c - Pläterade ÄUDN 

ex 7216 d - Andra ÄN, förutom från nummer 7208–7215. 

7217 Tråd av järn eller olegerat stål ÄN, förutom från nummer 7213–7215, eller ändring
från nummer 7213–7215, under förutsättning att ma
terialet har färdigbehandlats i kallt tillstånd. 

7218 Rostfritt stål i form av göt eller i andra obe
arbetade former; halvfärdiga produkter av 
rostfritt stål 

ÄN 

7219 Valsade platta produkter av rostfritt stål, med 
en bredd av minst 600 mm 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 7219 a - Varmvalsade men inte vidare bearbetade ÄN 

ex 7219 b - Kallvalsade men inte vidare bearbetade ÄUDN 

ex 7219 c - Pläterade ÄUDN 

ex 7219 d - Andra ÄUDN 

7220 Valsade platta produkter av rostfritt stål, med 
en bredd av mindre än 600 mm 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 7220 a - Varmvalsade men inte vidare bearbetade ÄN, förutom från nummer 7219 

ex 7220 b - Kallvalsade men inte vidare bearbetade ÄUDN

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
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ex 7220 c - Pläterade ÄUDN 

ex 7220 d - Andra ÄUDN 

7221 Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbun
det upprullade ringar 

ÄN, förutom från nummer 7222 

7222 Annan stång av rostfritt stål; profiler av 
rostfritt stål 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 7222 a - Stång, varmvalsad men inte vidare bearbetad ÄN, förutom från nummer 7221 

ex 7222 b - Profiler, varmvalsade men inte vidare bearbe
tade 

ÄN, förutom från nummer 7219 eller 7220, och för
utom från nummer 7221 eller uppdelade numret 
7222 a om denna förändring är ett resultat av tillskär
ning eller bockning. 

ex 7222 c - Stänger och profiler, kallvalsade men inte 
vidare bearbetade 

ÄN, förutom från uppdelade numret ex 7219 b eller 
ex 7220 b; eller ÄUDN från uppdelade numret 
ex 7222 a 

ex 7222 d - Stänger och profiler, pläterade ÄUDN 

ex 7222 e - Annan stång ÄN, förutom från nummer 7221 

ex 7222 f - Andra profiler ÄUDN 

7223 Tråd av rostfritt stål ÄN, förutom från nummer 7221–7222, eller ändring
från nummer 7221 till 7222 om materialet har färdig
behandlats i kallt tillstånd. 

7224 Annat legerat stål i form av göt eller i andra 
obearbetade former; halvfärdiga produkter av 
annat legerat stål 

ÄN 

7225 Valsade platta produkter av annat legerat stål, 
med en bredd av minst 600 mm 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 7225 a - Varmvalsade men inte vidare bearbetade ÄN 

ex 7225 b - Kallvalsade men inte vidare bearbetade ÄUDN 

ex 7225 c - Pläterade ÄUDN 

ex 7225 d - Andra ÄN 

7226 Valsade platta produkter av annat legerat stål, 
med en bredd av mindre än 600 mm 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 7226 a - Varmvalsade men inte vidare bearbetade ÄN, förutom från nummer 7225 

ex 7226 b - Kallvalsade men inte vidare bearbetade ÄUDN, förutom från kallvalsade produkter som klas
sificeras enligt 7225 

ex 7226 c - Pläterade ÄUDN 

ex 7226 d - Andra ÄUDN, utom från samma undernummer

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
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7227 Stång av annat legerat stål, varmvalsad, i ore
gelbundet upprullade ringar 

ÄN, förutom från nummer 7228 

7228 Annan stång av annat legerat stål; profiler av 
annat legerat stål; ihåligt borrstål av legerat 
eller olegerat stål 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 7228 a - Stång, varmvalsad men inte vidare bearbetad ÄN, förutom från nummer 7227 

ex 7228 b - Profiler, varmvalsade men inte vidare bearbe
tade 

ÄN, förutom från nummer 7225 eller 7226, och för
utom från nummer 7227 eller uppdelade numret 
ex 7228 a om denna förändring är ett resultat av till
skärning eller bockning. 

ex 7228 c - Stänger och profiler, kallvalsade men inte 
vidare bearbetade 

ÄN, förutom från uppdelade numret ex 7225 b eller 
ex 7226 b eller ÄUDN från uppdelade numret 
ex 7228 a 

ex 7228 d - Stänger och profiler, pläterade ÄUDN 

ex 7228 e - Annan stång ÄUDN 

ex 7228 f - Andra profiler ÄUDN 

7229 Tråd av annat legerat stål ÄN, förutom från nummer 7227 till 7228, eller en 
ändring från nummer 7227 till 7228, under förutsätt
ning att materialet har färdigbehandlats i kallt tillstånd. 

KAPITEL 73 

Varor av järn- eller stål 

Kapitelanmärkning 

För nummer 7318 ska endast sammansättning av delar utan formslipning, värmebehandling eller ytbehandling inte anses 
ge ursprungstatus. 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna ska varornas ursprungsland vara det land i 
vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på grundval av materialens värde. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

7301 Spont av järn eller stål, även med borrade eller stan
sade hål eller tillverkad genom sammanfogning; pro
filer framställda genom svetsning, av järn eller stål 

ÄN 

7302 Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för 
järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggs
kenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och an
dra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, 
rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, 
spårplattor och annan speciell materiel för samman
bindning eller fästande av räler 

ÄN

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
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7303 Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn ÄN 

7304 Rör och ihåliga profiler, av järn (annat än gjutjärn) 
eller stål, sömlösa 

Enligt specificering för undernummer 

- Rör av sådana slag som används till olje- eller gas
ledningar (pipelines): 

7304 11 - - Av rostfritt stål ÄN 

7304 19 - - Andra ÄN 

- Foderrör, borrör och andra rör av sådana slag som 
används vid borrning efter olja eller gas 

7304 22 - - Borrör av rostfritt stål ÄN 

7304 23 - - Andra borrör ÄN 

7304 24 - - Andra rördelar, av rostfritt stål ÄN 

7304 29 - - Andra ÄN 

- Andra slag, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat 
stål: 

7304 31 - - Kalldragna eller kallvalsade ÄN; eller ändring från ihåliga profiler som klas
sificeras enligt undernummer 7304 39. 

7304 39 - - Andra ÄN 

- Andra slag, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål: 

7304 41 - - Kalldragna eller kallvalsade ÄN; eller ändring från ihåliga profiler som klas
sificeras enligt undernummer 7304 49. 

7304 49 - - Andra ÄN 

- Andra slag, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål: 

7304 51 - - Kalldragna eller kallvalsade ÄN; eller ändring från ihåliga profiler som klas
sificeras enligt undernummer 7304 59. 

7304 59 - - Andra ÄN 

7304 90 - Andra slag ÄN 

7305 Andra rör av järn eller stål (t.ex. svetsade, nitade eller 
på liknande sätt förslutna) med ett runt tvärsnitt och 
med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm 

ÄN

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
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7306 Andra rör och andra ihåliga profiler, av järn eller stål 
(t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade) 

ÄN 

7307 Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn 
eller stål 

ÄN 

7308 Konstruktioner (med undantag av monterade eller 
monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406) och delar 
till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slusspor
tar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, 
fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönster
luckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, 
profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för an
vändning i konstruktioner 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 7308 a - Konstruktioner ÄUDN 

ex 7308 b - Delar till konstruktioner ÄN 

ex 7308 c - Andra ÄN, förutom från nummer 7208–7216, 7301 
och 7304–7306. 

7309 Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn 
eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad 
eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 
300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade 
men inte försedda med maskinell utrustning eller ut
rustning för uppvärmning eller avkylning 

ÄN 

7310 Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behål
lare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än 
komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en 
rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller 
värmeisolerade men inte försedda med maskinell ut
rustning eller utrustning för uppvärmning eller avkyl
ning 

ÄN 

7311 Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till 
vätska förtätad gas 

ÄN 

7312 Tvinnad tråd, linor, kablar, flätade band, sling o.d., av 
järn eller stål, utan elektrisk isolering 

ÄN

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
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7313 Taggtråd av järn eller stål; vridet band eller vriden 
enkel flat tråd, med eller utan taggar, samt löst tvinnad 
dubbel tråd, av sådana slag som används till stängsel, 
av järn eller stål 

ÄN 

7314 Duk (även ändlösa band), galler och nät (inbegripet 
stängselnät), av järn- eller ståltråd; klippnät av järn eller 
stål 

ÄN 

7315 Kättingar och kedjor samt delar till dessa varor, av järn 
eller stål 

ÄN 

7316 Ankaren och draggar samt delar till dessa varor, av 
järn eller stål 

ÄN 

7317 Spik, stift (inbegripet häftstift), spikbleck, märlor (för
utom dem som klassificeras enligt nummer 8305) och 
liknande artiklar, av järn eller stål, även med huvud av 
annat material, dock inte sådana med huvud av kop
par. 

ÄN 

7318 Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprin
tar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderb
rickor) och liknande artiklar, av järn eller stål 

ÄN 

7319 Synålar, stickor, snörnålar, virknålar, broderprylar och 
liknande artiklar, för handarbete, av järn eller stål; 
knappnålar, säkerhetsnålar, och liknande artiklar av 
järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon an
nanstans 

ÄN 

7320 Fjädrar och fjäderblad, av järn eller stål ÄN 

7321 Kaminer, spisar (inbegripet värmeledningsspisar), gril
lar, glödpannor, gaskök, tallriksvärmare och liknande 
icke elektriska artiklar för hushållsbruk samt delar till 
sådana artiklar, av järn eller stål 

ÄN 

7322 Radiatorer för centraluppvärmning, inte försedda med 
elektrisk uppvärmningsanordning, och delar till sådana 
radiatorer, av järn eller stål; luftvärmare och varmlufts
fördelare (inbegripet apparater som även kan fördela 
sval eller konditionerad luft), inte försedda med elekt
risk uppvärmningsanordning men utrustade med mo
tordriven fläkt eller blåsmaskin, samt delar till sådana 
apparater, av järn eller stål 

ÄN

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
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7323 Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till 
sådana artiklar, av järn eller stål; stålull; diskbollar, 
putsvantar o.d., av järn eller stål 

ÄN 

7324 Sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av järn eller stål ÄN 

7325 Andra gjutna varor av järn eller stål ÄN 

7326 Andra varor av järn eller stål ÄN 

KAPITEL 82 

Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel metall; delar av oädel metall till sådana artiklar 

Huvudregel: Varor eller delar tillverkade av ämnen 

a) Ursprungslandet för en vara eller del som tillverkats från ett ämne som enligt allmän regel 2 a för tolkning av
Harmoniserade systemet klassificeras enligt samma nummer, undernummer eller underuppdelning som den fullstän
diga eller färdiga varan eller delen, ska vara det land i vilket varje egg, bearbetande yta eller annan verksam del
konfiguerades till slutgiltig form och dimension, förutsatt att ämnet som det tillverkades ifrån i sitt importerade
tillstånd: 

i) inte kunde fungera, och

ii) inte hade bearbetats mer än den inledande stansningsprocessen eller annan process som krävs för att få bort
materialet från smides- eller gjutformen. 

b) Om kriterierna i punkt a inte är uppfyllda ska ursprungslandet vara ursprungslandet för ämnet enligt detta kapitel.

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna ska varornas ursprungsland vara det land i 
vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på grundval av materialens värde. 

HS 2017-num
mer Varubeskrivning Huvudregler 

8201 Handverktyg och handredskap av följande slag: 
spadar, skyfflar, korpar, hackor, högafflar, gre
par, krattor, räfsor och rakor; yxor, röjknivar 
och liknande huggverktyg; sekatörer och lik
nande klippverktyg av alla slag; liar, skäror, 
höknivar, häcksaxar, fäll- och klyvkilar samt 
andra verktyg och redskap av sådana slag 
som används inom jordbruk, trädgårdsskötsel 
eller skogsbruk 

ÄN 

8202 Handsågar; blad för alla slags sågar (inbegripet 
slitsfräsar, spårfräsar och otandade sågblad) 

Enligt specificering för undernummer 

8202 10 - Handsågar ÄN

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
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8202 20 - Bandsågblad ÄUN 

- Cirkelsågblad (inbegripet slitsfräsar och 
spårfräsar) 

8202 31 - - Med verksam del av stål ÄUN 

8202 39 - - Andra slag, inbegripet delar Enligt specificering för uppdelade undernummer 

ex 8202 39 a - - Sågtänder och segment för cirkelsågar ÄN 

ex 8202 39 b - - Andra ÄUDUN 

8202 40 - Sågkedjor för motorsågar Enligt specificering för uppdelade undernummer 

ex 8202 40 a - - Sågtänder och segment för motorsågar ÄN 

ex 8202 40 b - - Andra ÄUDUN 

- Andra sågblad: 

8202 91 - - Raka sågblad för metallbearbetning ÄUN 

8202 99 - - Andra slag ÄUN 

8203 Filar, raspar, tänger (inbegripet avbitartänger), 
pincetter, plåtsaxar, röravskärare, bultsaxar, 
huggpipor och liknande handverktyg 

ÄUN 

8204 Skruvnycklar och skiftnycklar (inbegripet mo
mentnycklar); utbytbara hylsor till hylsnycklar, 
med eller utan handtag 

ÄUN 

8205 Handverktyg (inbegripet glasmästardiamanter), 
inte nämnda eller inbegripna någon annan
stans; blåslampor; skruvstycken, skruvtvingar 
o.d., andra än tillbehör och delar till verktygs
maskiner; städ; transportabla smidesässjor; 
hand- eller pedaldrivna slipstenar och slipski
vor med ställning 

ÄN

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01

54 
Uppdaterad: 2018-08-10



HS 2017-num
mer Varubeskrivning Huvudregler 

8206 Satser av handverktyg enligt två eller flera av 
nr 8202–8205, i detaljhandelsförpackningar. 

ÄN 

8207 Utbytbara verktyg för handverktyg, även me
kaniska, eller för verktygsmaskiner (t.ex. för 
pressning, stansning, gängning, borrning, ar
borrning, driftning, fräsning, svarvning eller 
skruvdragning), inbegripet dragskivor för drag
ning och matriser för strängpressning av me
tall, samt verktyg för berg- eller jordborrning. 

Enligt specificering för undernummer 

- Verktyg för berg- eller jordborrning: 

8207 13 - - Med verksam del av kermet ÄUN 

8207 19 - - Andra, inbegripet delar Enligt specificering för uppdelade undernummer 

ex 8207 19 a - - Delar ÄN 

ex 8207 19 b - - Andra ÄUDUN 

8207 20 - Dragskivor och matriser för dragning eller 
strängpressning av metall 

ÄUN 

8207 30 - Verktyg för pressning eller stansning ÄUN 

8207 40 - Verktyg för gängning ÄUN 

8207 50 - Verktyg för borrning, andra än för berg- el
ler jordborrning 

ÄUN 

8207 60 - Verktyg för arborrning o.d. eller driftning ÄUN 

8207 70 - Verktyg för fräsning ÄUN 

8207 80 - Verktyg för svarvning ÄUN 

8207 90 - Andra utbytbara verktyg ÄUN

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
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AVDELNING XVI 

MASKINER OCH APPARATER SAMT MEKANISKA REDSKAP; ELEKTRISK MATERIEL; DELAR TILL SÅDANA VAROR; 
APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV LJUD, APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING 

AV BILDER OCH LJUD FÖR TELEVISION SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA APPARATER 

KAPITEL 84 

Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska redskap; delar till sådana varor 

Huvudregel: Delar och tillbehör som framställts av ämnen: 

1. Ursprungslandet för varor som tillverkats från ämnen som enligt allmän regel 2 a för tolkning av Harmoniserade
systemet klassificeras enligt samma nummer, undernummer eller underuppdelning som den fullständiga eller färdiga
varan, ska vara det land i vilket ämnet färdigbearbetades, förutsatt att bearbetningen omfattade konfigurering till
slutgiltig form genom borttagande av material (förutom enbart genom hening eller polering eller båda), eller genom
formgivande processer såsom bockning, hamring, pressning eller stansning.

2. Punkt 1 ovan gäller för varor som klassificeras enligt bestämmelserna för delar eller delar och tillbehör, inklusive varor
som särskilt nämns i dessa bestämmelser. 

Definition av ”sammansättning av halvledarprodukter”  

Med huvudregeln ”sammansättning av halvledarprodukter” som används i tabellen nedan avses en ändring från chip, 
integrerade kretsar eller andra halvledarprodukter till chip, integrerade kretsar eller andra halvledarprodukter som är 
förpackade eller monterade på ett vanligt medium för anslutning, eller som ansluts och därefter monteras. 
Sammansättning av halvledarprodukter ska inte betraktas som en minimal bearbetning eller behandling.

Kapitelanmärkningar 

Anmärkning 1: Samling av delar: 

Om en klassificering ändras på grund av tillämpning av enligt allmän regel 2 a för tolkning av Harmoniserade systemet 
för samlingar av delar som anmäls som icke-sammansatta varor enligt ett annat nummer eller undernummer, ska de 
enskilda delarna behålla det ursprung de hade före samlingen. 

Anmärkning 2: Sammansättning av samlingar av delar: 

Varor som sätts samman från en samling av delar som klassificeras som den sammansatta varan enligt enligt allmän regel 
2 för tolkning av Harmoniserade systemet ska anses ha sitt ha ursprung i sammansättningslandet, förutsatt att samman
sättningen skulle ha tillgodosett huvudregeln för varan om varje del hade anmälts separat och inte som en samling. 

Anmärkning 3: Isärtagning av varor: 

En ändrad klassificering som härrör från isärtagningen av varor ska inte betraktas som den ändring som krävs enligt 
regeln som anges i förteckningen. Ursprungslandet för de delar som återvinns från varorna ska anses vara det land där 
delarna återvinns, såvida inte importören, exportören eller en annan person med berättigade motiv att bestämma 
ursprunget av delar kan påvisa ett annat ursprungsland på grundval av kontrollerbara uppgifter. 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna ska varornas ursprungsland vara det land i 
vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på grundval av materialens värde. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

ex 8443 Fotokopieringsapparater med optiskt system 
eller av kontakttyp 

ÄN 

ex 8473 Minnesmoduler ÄN, eller sammansättning av halvledarprodukter

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-01
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HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

ex 8482 Kullager, rullager eller nållager, sammansatta Sammansättning, föregången av värmebehandling, slip
ning och polering av de inre och yttre ringarna 

KAPITEL 85 
Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till sådana varor; apparater för inspelning eller 
återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgivning av bilder och ljud för television samt delar och 

tillbehör till sådana apparater 
Huvudregel: Delar och tillbehör som framställts av ämnen: 

1. Ursprungslandet för varor som tillverkats från ämnen som enligt allmän regel 2 a för tolkning av Harmoniserade
systemet klassificeras enligt samma nummer, undernummer eller underuppdelning som den fullständiga eller färdiga
varan, ska vara det land i vilket ämnet färdigbearbetades, förutsatt att bearbetningen omfattade konfigurering till
slutgiltig form genom borttagande av material (förutom enbart genom hening eller polering eller båda), eller genom
formgivande processer såsom bockning, hamring, pressning eller stansning.

2. Punkt 1 ovan gäller för varor som klassificeras enligt bestämmelserna för delar eller delar och tillbehör, inklusive varor
som särskilt nämns i dessa bestämmelser. 

Definition av ”sammansättning av halvledarprodukter”  

Med huvudregeln ”sammansättning av halvledarprodukter” som används i tabellen nedan avses en ändring från chip, 
integrerade kretsar eller andra halvledarprodukter till chip, integrerade kretsar eller andra halvledarprodukter som är 
förpackade eller monterade på ett vanligt medium för anslutning, eller som ansluts och därefter monteras. 
Sammansättning av halvledarprodukter ska inte betraktas som en minimal bearbetning eller behandling.

Kapitelanmärkningar 

Anmärkning 1: Samling av delar: 

Om en klassificering ändras på grund av tillämpning av allmän regel 2 a för tolkning av Harmoniserade systemet för 
samlingar av delar som anmäls som icke-sammansatta varor enligt ett annat nummer eller undernummer, ska de enskilda 
delarna behålla det ursprung de hade före samlingen. 

Anmärkning 2: Sammansättning av samlingar av delar: 

Varor som sätts samman från en samling av delar som klassificeras som den sammansatta varan enligt allmän regel 2 för 
tolkning av Harmoniserade systemet ska anses ha sitt ha ursprung i sammansättningslandet, förutsatt att sammansätt
ningen skulle ha tillgodosett huvudregeln för varan om varje del hade anmälts separat och inte som en samling. 

Anmärkning 3: Isärtagning av varor: 

En ändrad klassificering som härrör från isärtagningen av varor ska inte betraktas som den ändring som krävs enligt 
regeln som anges i förteckningen. Ursprungslandet för de delar som återvinns från varorna ska anses vara det land där 
delarna återvinns, såvida inte importören, exportören eller en annan person med berättigade motiv att bestämma 
ursprunget av delar kan påvisa ett annat ursprungsland på grundval av kontrollerbara uppgifter. 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna ska varornas ursprungsland vara det land i 
vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på grundval av materialens värde. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

ex 8501 - Fotoelektromotoriska moduler eller paneler  
av kristallint kisel 

ÄN, förutom från nummer 8541

ex 8523 59 Kretskortsintegrerade kretsar med integrerad 
spole

ÄN, eller sammansättning av halvledarprodukter

ex 8525 80 Halvledarkomponent för bildåtergivning ÄN, eller sammansättning av halvledarprodukter

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
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HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

8527 Apparater för mottagning av rundradio, även 
med inbyggd utrustning för inspelning eller 
återgivning av ljud eller med inbyggt ur 

ÄN, förutom från nummer 8529 

8528 Monitorer och projektorer utan inbyggd tele
visionsmottagare; televisionsmottagare, även 
med inbyggd rundradiomottagare eller inbyggd 
utrustning för inspelning eller återgivning av 
ljud eller videosignaler 

ÄN, förutom från nummer 8529 

8535 Elektriska apparater och andra artiklar för 
brytning, omkoppling eller skyddande av elekt
riska kretsar eller för åstadkommande av an
slutning till eller förbindelse i elektriska kretsar 
(t.ex. strömställare, smältsäkringar, överspän
ningsavledare, spänningsbegränsare, stötvågsfil
ter, stickproppar och andra kopplingsanord
ningar samt kopplingsdosor), för en driftspän
ning av mer än 1 000 V 

ÄN, förutom från nummer 8538; eller sammansättning 
av halvledarprodukter 

ex 8536  
Elektriska halvledarapparater och andra 
artiklar för brytning, omkoppling eller 
skyddande av elektriska kretsar eller för 
åstadkommande av anslutning till eller 
förbindelse i elektriska kretsar (t.ex. ström-
ställare, reläer, smältsäkringar, stötvågsfilter, 
stickproppar, uttag, lamphållare och andra 
kopplingsanordningar samt kopplingsdosor), 
för en driftspänning av högst 1 000 V 

ÄN, förutom från nummer 8538; eller sammansättning 
av halvledarprodukter 

8541 Dioder, transistorer och liknande halvledar
komponenter eller halvledarelement; ljuskäns
liga halvledarkomponenter eller halvledarele
ment, inbegripet fotoelektromotoriska celler, 
även sammanfogade till moduler eller monte
rade i paneler; lysdioder; monterade piezo
elektriska kristaller 

Enligt specificering för uppdelat nummer 

ex 8541 a Fotoelektromotoriska celler, moduler eller pa
neler av kristallint kisel 

ÄN 

ex 8541 b andra ÄN, eller sammansättning av halvledarprodukter 

8542 Elektroniska integrerade kretsar ÄN, eller sammansättning av halvledarprodukter

ex 8548 90 ÄN, eller sammansättning av halvledarprodukterSmartconnect-moduler, inbegripet en 
kommunikationsstyrenhet och en säker smart-
kortstyrenhet

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
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AVDELNING XVIII 

OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO- OCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR 
MÄTNING, KONTROLL ELLER PRECISION, MEDICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; UR; 

MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA ARTIKLAR 

KAPITEL 90 

Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning, kontroll eller 
precision, medicinska och kirurgiska instrument och apparater; delar och tillbehör till sådana artiklar 

Definition av ”sammansättning av halvledarprodukter”: Med huvudregeln ”sammansättning av 
halvledarprodukter” som används i tabellen nedan avses en ändring från chip, integrerade kretsar eller andra 
halvledarprodukter till chip, integrerade kretsar eller andra halvledarprodukter som är förpackade eller monterade på ett 
vanligt medium för anslutning, eller som ansluts och därefter monteras. Sammansättning av halvledarprodukter ska inte 
betraktas som en minimal bearbetning eller behandling.

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna ska varornas ursprungsland vara det land i 
vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på grundval av materialens värde. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

9029  Halvledarkomponent som känner av 
magnetfält baserad på magnetkänsliga 
motståndselement, med eller utan en extra 
komponent för signalomvandling

ÄN, förutom från nummer 9033; eller sammansättning 
av halvledarprodukter 

KAPITEL 91 

Ur och delar till ur 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna ska varornas ursprungsland vara det land i 
vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på grundval av materialens värde. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

ex 9113 Urarmband och delar till urarmband, av textil ÄN

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
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AVDELNING XX 

DIVERSE VAROR 

KAPITEL 94 

Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kuddar och liknande stoppade inredningsartiklar; 
belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, 

namnplåtar med belysning o.d.; monterade eller monteringsfärdiga byggnader 

Kapitelanmärkning 

Vid tillämpningen av de ursprungsregler som gäller en ändrad klassificering (dvs. ändring av nummer eller undernummer) 
ska ändringar som härrör från en ändrad användning inte anses ge ursprungsstatus. 

Subsidiär kapitelregel: 

Om ursprungslandet inte kan bestämmas genom tillämpning av huvudreglerna ska varornas ursprungsland vara det land i 
vilket den största delen av materialen har sitt ursprung, såsom detta fastställs på grundval av materialens värde. 

HS 2017- 
nummer Varubeskrivning Huvudregler 

ex 9401 
och 
ex 9403 

Keramiska sittmöbler (andra än enligt nr 
9402), även bäddbara och möjliga att göra 
om till andra möbler, samt delar till keramiska 
sittmöbler, dekorerade 

ÄN 

ex 9405 Keramisk belysningsarmatur och andra belys
ningsartiklar (inbegripet strålkastare) samt de
lar till sådana artiklar, inte nämnda eller in
begripna någon annanstans, dekorerade; kera
miska ljusskyltar, namnplåtar med belysning, 
o.d. med fast, varaktigt monterad ljuskälla 
samt delar till sådana artiklar, inte nämnda 
eller inbegripna någon annanstans, dekorerade 

ÄN

Förordning 2018/1063.
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