En jämförelse mellan HS 2012 och HS 2017 med förklaringar till det som ändras
Skillnader mellan texterna för HS 2012 och HS 2017 har markerats med understrykning.
Nedanstående ändringar i HS 2017 har genomförts i den ändring till bilaga I till den Kombinerade nomenklaturen KN som publicerats i EUT L 294, den
28.10.2016 [Förordning (EU) 2016/1821 av den 6 oktober 2016]. Ändringarna träder i kraft 1 januari 2017.
Förteckningen nedan är endast en fragmentarisk vägledning och ska inte användas vid klassificering. För klassificering hänvisas istället till bilaga I till KN (se
ovan) och till Tulltaxan http://tulltaxan.tullverket.se/tariff/uc/qry/sbn/search.jsf för aktuell information.
Förklaringar:
FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations
INCB - International Narcotics Control Board
INBAR – International Network for Bamboo and Rattan

HS 2012

HS 2017

KAPITEL 3
Anmärkning 1 c

Anmärkning 1 c

c) fisk (inbegripet fisklever, fiskrom och
fiskmjölke) samt kräftdjur, blötdjur och andra
ryggradslösa vattendjur, döda, otjänliga eller
olämpliga till människoföda antingen på grund
av sin art eller på grund av sitt tillstånd (kapitel

c) fisk (inbegripet lever, rom och mjölke) samt
kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa
vattendjur, döda, otjänliga eller olämpliga till
människoföda antingen på grund av sin art eller
på grund av sitt tillstånd (kapitel 5); mjöl och

Anmärkningar
Ersätt ”(inbegripet fisklever, fiskrom och
fiskmjölke)” med ”(inbegripet lever, rom och
mjölke)”. Redaktionell ändring för att anpassa
till engelsk och fransk text.
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5); mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur
eller andra ryggradslösa vattendjur, otjänliga till
människoföda (nr 2301),

pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra
ryggradslösa vattendjur, otjänliga till
människoföda (nr 2301),

0301 93 – – Karp (Cyprinus carpio, Carassius
carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus)

0301 93 – – Karp (Cyprinus spp., Carassius spp.,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys
spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus,
Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti,
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

Utökning av omfattningen av numret med
tillägg av nya arter, t.ex. Catla catla och Labeo
Rohita.

0302 1
– Laxfisk (Salmonidae), med undantag av ätbara
slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0302 91-0302
99

Ändring med anledning av att 0302 91-0302 99
utökats med fenor, huvuden, stjärtar, simblåsor
och andra ätbara slaktbiprodukter av fisk.

0302 1
– Laxfisk (Salmonidae), med undantag av lever,
rom och mjölke:

Ett förslag från FAO för övervakning av den
globala livsmedelssäkerheten.

Ett förslag från FAO för övervakning av den
globala livsmedelssäkerheten.
0302 2
– Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae och
Citharidae), med undantag av lever, rom och
mjölke:

0302 2
– Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae och
Citharidae), med undantag av ätbara
slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0302 91-0302
99

Ändring med anledning av att 0302 91-0302 99
utökats med fenor, huvuden, stjärtar, simblåsor
och andra ätbara slaktbiprodukter av fisk.

0302 3
– Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), med
undantag av lever, rom och mjölke:

0302 3
Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), med
undantag av ätbara slaktbiprodukter av fisk
enligt nr 0302 91-0302 99

Ändring med anledning av att 0302 91-0302 99
utökats med fenor, huvuden, stjärtar, simblåsor
och andra ätbara slaktbiprodukter av fisk.

– Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea

Utökning av omfattningen av nr 0302 4 och ett

– Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea

Ett förslag från FAO för övervakning av den
globala livsmedelssäkerheten.

Ett förslag från FAO för övervakning av den
globala livsmedelssäkerheten.
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pallasii), ansjovis (Engraulis spp.), sardiner
(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardineller
(Sardinella spp.), skarpsill (Sprattus sprattus),
makrill (Scomber scombrus, Scomber
australasicus, Scomber japonicus), taggmakrillar
(Trachurus spp.), cobia (Rachycentron canadum)
och svärdfisk (Xiphias gladius), med undantag
av lever, rom och mjölke:

pallasii), ansjovis (Engraulis spp.), sardiner
(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardineller
(Sardinella spp.), skarpsill (Sprattus sprattus),
makrill (Scomber scombrus, Scomber
australasicus, Scomber japonicus),
dvärgmakrillar (Rastrelliger spp.),
kungsmakrillar (Scomberomorus spp.),
taggmakrillar (Trachurus spp., Caranx spp.,
Decapterus spp.), cobia (Rachycentron
canadum), (Pampus spp.),
stillahavsmakrillgädda (Cololabis saira), lodda
(Mallotus villosus), svärdfisk (Xiphias gladius),
kawakawa (Euthynnus affinis), boniter och
pelamider (Sarda spp.), segelfiskar och
spjutfiskar (Istiophoridae), med undantag av
ätbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0302
91-0302 99

0302 41 – – Sill och strömming (Clupea
harengus, Clupea pallasii)
0302 42 – – Ansjovis (Engraulis spp.)
0302 43 – – Sardiner (Sardina pilchardus,
Sardinops spp.), sardineller (Sardinella spp.) och
skarpsill (Sprattus sprattus):
0302 44 – – Makrill (Scomber scombrus,
Scomber australasicus, Scomber japonicus)
0302 45 – – Taggmakrillar (Trachurus spp.):
0302 46 – – Cobia (Rachycentron canadum)
0302 47 – – Svärdfisk (Xiphias gladius)

0302 41 – – Sill och strömming (Clupea
harengus, Clupea pallasii)
0302 42 – – Ansjovis (Engraulis spp.)
0302 43 – – Sardiner (Sardina pilchardus,
Sardinops spp.), sardineller (Sardinella spp.) och
skarpsill (Sprattus sprattus)
0302 44 – –Makrill (Scomber scombrus,
Scomber australasicus, Scomber japonicus)
0302 45 – – Taggmakrillar (Trachurus spp.)
0302 46 – – Cobia (Rachycentron canadum)
0302 47 – – Svärdfisk (Xiphias gladius)
0302 49 – – Annan

0302 5
– Fisk från familjerna Bregmacerotidae,

0302 5
– Fisk från familjerna Bregmacerotidae,

nytt undernummer 0302 49 för att lägga till nya
arter, Rastrelliger spp., Scomberomorus spp.
Caranx spp m.fl.
Ändring med anledning av att 0302 91-0302 99
utökats med fenor, huvuden, stjärtar, simblåsor
och andra ätbara slaktbiprodukter av fisk.
Ett förslag från FAO för övervakning av den
globala livsmedelssäkerheten.

Ändring med anledning av att 0302 91-0302 99
utökats med fenor, huvuden, stjärtar, simblåsor
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Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och
Muraenolepididae, med undantag av lever, rom
och mjölke:

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och
Muraenolepididae, med undantag av ätbara
slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0302 91-0302
99

och andra ätbara slaktbiprodukter av fisk.

0302 55
– – Alaskapollack (Theragra chalcogramma)

0302 55
– – Alaska pollock (Theragra chalcogramma)

Ursprungligen en rättelse i engelska versionens
latinska namn men nu även ändring från pollack
till pollock. (Ändringen genomförs officiellt i HS
2022 men i EU i KN 2017. Rättelsen av det
latinska namnet var redan gjord i KN.)

Ett förslag från FAO för övervakning av den
globala livsmedelssäkerheten.

Ett förslag från FAO.
0302 7
– Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar
(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.), karp (Cyprinus carpio, Carassius
carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla spp.),
nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar
(Channa spp.), med undantag av lever, rom och
mjölke:

0302 7
– Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar
(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp., Carassius
spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo
spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.),
nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar
(Channa spp.), med undantag av ätbara
slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0302 91-0302
99

Utökning av omfattningen av numret med
tillägg av nya arter, t.ex. Catla catla och Labeo
Rohita.

0302 73 – – Karp (Cyprinus carpio, Carassius
carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus)

0302 73 – – Karp (Cyprinus spp., Carassius spp.,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys
spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus,
Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti,
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

Utökning av omfattningen av numret med
tillägg av nya arter, t.ex. Catla catla och Labeo
Rohita.

Ändring med anledning av att 0302 91-0302 99
utökats med fenor, huvuden, stjärtar, simblåsor
och andra ätbara slaktbiprodukter av fisk.
Ett förslag från FAO för övervakning av den
globala livsmedelssäkerheten.

Ett förslag från FAO för övervakning av den
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globala livsmedelssäkerheten.
0302 8
– Annan fisk, med undantag av lever, rom och
mjölke:

0302 8
– Annan fisk, med undantag av ätbara
slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0302 91- 0302
99

Ändring med anledning av att numren 0302 910302 99 utökats med fenor, huvuden, stjärtar,
simblåsor och andra ätbara slaktbiprodukter av
fisk.
Ett förslag från FAO för övervakning av den
globala livsmedelssäkerheten.

0302 90 – Lever, rom och mjölke

0303 1
– Laxfisk (Salmonidae), med undantag av lever,
rom och mjölke:

– Lever, rom, mjölke, fenor, huvuden, stjärtar,
simblåsor och andra ätbara slaktbiprodukter av
fisk
0302 91 – – Lever, rom och mjölke
0302 92 – – Hajfenor
0302 99 – – Annat

Utökning av numren 0302 91- 0302 99 med
fenor, huvuden, stjärtar, simblåsor och andra
ätbara slaktbiprodukter av fisk. 0302 9 har
delats upp med anledning av utökningen.

0303 1
– Laxfisk (Salmonidae), med undantag av ätbara
slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0303 91-0303
99

Ändring med anledning av att numren 0303 910303 99 utökats med fenor, huvuden, stjärtar,
simblåsor och andra ätbara slaktbiprodukter av
fisk.

Ett förslag från FAO för övervakning av den
globala livsmedelssäkerheten.

Ett förslag från FAO för övervakning av den
globala livsmedelssäkerheten.
0303 2
– Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar
(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.), karp (Cyprinus carpio, Carassius
carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla spp.),

0303 2
Tilapior (Oreochromis spp.), malfiskar
(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp., Carassius
spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo

Utökning av omfattningen av numret med
tillägg av nya arter, t.ex. Catla catla och Labeo
Rohita.
Ändring med anledning av att numren 0303 910303 99 utökats med fenor, huvuden, stjärtar,
simblåsor och andra ätbara slaktbiprodukter av
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nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar
(Channa spp.), med undantag av lever, rom och
mjölke:

spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.),
nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar
(Channa spp.), med undantag av ätbara
slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0303 91-0303
99

fisk.

0303 25 – – Karp (Cyprinus carpio, Carassius
carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus)

0303 25 – – Karp (Cyprinus spp., Carassius spp.,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys
spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus,
Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti,
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

Utökning av omfattningen av numret med
tillägg av nya arter, t.ex. Catla catla och Labeo
Rohita.

0303 3
– Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae och
Citharidae), med undantag av ätbara
slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0303 91- 0303
99

Ändring med anledning av att numren 0303 910303 99 utökats med fenor, huvuden, stjärtar,
simblåsor och andra ätbara slaktbiprodukter av
fisk.

0303 4
– Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), med
undantag av ätbara slaktbiprodukter av fisk
enligt nr 0303 91-0303 99

Ändring med anledning av att numren 0303 910303 99 utökats med fenor, huvuden, stjärtar,
simblåsor och andra ätbara slaktbiprodukter av
fisk.

0303 3
– Plattfisk (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae och
Citharidae), med undantag av lever, rom och
mjölke:

0303 4
– Tonfisk (av släktet Thunnus) och bonit
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), med
undantag av lever, rom och mjölke:

Ett förslag från FAO för övervakning av den
globala livsmedelssäkerheten.

Ett förslag från FAO för övervakning av den
globala livsmedelssäkerheten.

Ett förslag från FAO för övervakning av den
globala livsmedelssäkerheten.

Ett förslag från FAO för övervakning av den
globala livsmedelssäkerheten.
– Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea
pallasii), sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops
spp.), sardineller (Sardinella spp.), skarpsill

– Sill och strömming (Clupea harengus, Clupea
pallasii), ansjovis (Engraulis spp.), sardiner
(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardineller

Utökning av omfattningen av nr 0303 5 och ett
nytt undernummer 0303 59 för att lägga till nya
arter, Rastrelliger spp., Scomberomorus spp.
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(Sprattus sprattus), makrill (Scomber scombrus,
Scomber australasicus, Scomber japonicus),
taggmakrillar (Trachurus spp.), cobia
(Rachycentron canadum) och svärdfisk (Xiphias
gladius), med undantag av lever, rom och
mjölke:

(Sardinella spp.), skarpsill (Sprattus sprattus),
makrill (Scomber scombrus, Scomber
australasicus, Scomber japonicus),
dvärgmakrillar (Rastrelliger spp.),
kungsmakrillar (Scomberomorus spp.),
taggmakrillar (Trachurus spp., Caranx spp.,
Decapterus spp.), cobia (Rachycentron
canadum), (Pampus spp.),
stillahavsmakrillgädda (Cololabis saira), lodda
(Mallotus villosus), svärdfisk (Xiphias gladius),
kawakawa (Euthynnus affinis), boniter och
pelamider (Sarda spp.), segelfiskar och
spjutfiskar (Istiophoridae), med undantag av
ätbara slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0303
91-0303 99

0303 51 – – Sill och strömming (Clupea
harengus, Clupea pallasii)
0303 53 – – Sardiner (Sardina pilchardus,
Sardinops spp.), sardineller (Sardinella spp.) och
skarpsill (Sprattus sprattus):
0303 54 – – Makrill (Scomber scombrus,
Scomber australasicus, Scomber japonicus):
030355 – – Taggmakrillar (Trachurus spp.):
0303 56 – – Cobia (Rachycentron canadum)
0303 57 – – Svärdfisk (Xiphias gladius)

0303 51 – – Sill och strömming (Clupea
harengus, Clupea pallasii)
0303 53 – – Sardiner (Sardina pilchardus,
Sardinops spp.), sardineller (Sardinella spp.) och
skarpsill (Sprattus sprattus):
0303 54 – – Makrill (Scomber scombrus,
Scomber australasicus, Scomber japonicus):
030355 – – Taggmakrillar (Trachurus spp.):
0303 56 – – Cobia (Rachycentron canadum)
0303 57 – – Svärdfisk (Xiphias gladius)
0303 59 – – Annan

0303 6
– Fisk från familjerna Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och
Muraenolepididae, med undantag av lever, rom

0303 6
– Fisk från familjerna Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae och
Muraenolepididae, med undantag av ätbara

Caranx spp m.fl.
Ändring med anledning av att numren 0303 910303 99 utökats med fenor, huvuden, stjärtar,
simblåsor och andra ätbara slaktbiprodukter av
fisk.
Ett förslag från FAO för övervakning av den
globala livsmedelssäkerheten.

Ändring med anledning av att numren 0303 910303 99 utökats med fenor, huvuden, stjärtar,
simblåsor och andra ätbara slaktbiprodukter av
fisk.
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och mjölke

slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0303 91-0303
99

Ett förslag från FAO för övervakning av den
globala livsmedelssäkerheten.

0303 67
– – Alaskapollack (Theragra chalcogramma)

0303 67
– – Alaska pollock (Theragra chalcogramma)

Ursprungligen en rättelse i engelska versionens
latinska namn men nu även ändring från pollack
till pollock. (Ändringen genomförs officiellt i HS
2022 men i EU i KN 2017. Rättelsen av det
latinska namnet var redan gjord i KN.)
Ett förslag från FAO.

0303 8
– Annan fisk, med undantag av lever, rom och
mjölke

0303 8
– Annan fisk, med undantag av ätbara
slaktbiprodukter av fisk enligt nr 0303 91- 0303
99

Ändring med anledning av att numren 0303 910303 99 utökats med fenor, huvuden, stjärtar,
simblåsor och andra ätbara slaktbiprodukter av
fisk.
Ett förslag från FAO för övervakning av den
globala livsmedelssäkerheten.

0303 90 – Lever, rom och mjölke

0304 3
– Färska eller kylda filéer av tilapior
(Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp
(Cyprinus carpio, Carassius carassius,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys

– Lever, rom, mjölke, fenor, huvuden, stjärtar,
simblåsor och andra ätbara slaktbiprodukter av
fisk
0303 91 – – Lever, rom och mjölke
0303 92 – – Hajfenor
0303 99 – – Annat

Utökning av numren 0303 91- 0303 99 med
fenor, huvuden, stjärtar, simblåsor och andra
ätbara slaktbiprodukter av fisk. 0302 9 har
delats upp med anledning av utökningen.

0304 3
– Färska eller kylda filéer av tilapior
(Oreochromis spp.), malfiskar (Pangasius spp.,
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karp
(Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,

Utökning av omfattningen av numret med
tillägg av nya arter, t.ex. Catla catla och Labeo
Rohita.

Ett förslag från FAO för övervakning av den
globala livsmedelssäkerheten.

Ett förslag från FAO för övervakning av den
globala livsmedelssäkerheten.
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spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus),
ål (Anguilla spp.), nilabborre (Lates niloticus)
och ormhuvudfiskar (Channa spp.)

0304 49 – – Andra

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla
catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti,
Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), ål
(Anguilla spp.), nilabborre (Lates niloticus) och
ormhuvudfiskar (Channa spp.)
0304 47 – – Haj
0304 48 – – Rockor (Rajidae)
0304 49 – – Andra

Nya HS-undernummer för hajar och rockor
påverkar omfattningen av 0304 49.
Ett förslag från FAO för övervakning av den
globala livsmedelssäkerheten.

0304 51 – – Tilapior (Oreochromis spp.),
malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus carpio,
Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla spp.),
nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar
(Channa spp.)

0304 59 – – Andra

0304 51 – – Tilapior (Oreochromis spp.),
malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo
spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.),
nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar
(Channa spp.)

Utökning av omfattningen av numret med
tillägg av nya arter, t.ex. Catla catla och Labeo
Rohita.

0304 57 – – Haj
0304 58 – – Rockor (Rajidae)
0304 59 – – Andra

Nya HS-undernummer för hajar och rockor
påverkar omfattningen av 0304 59.

Ett förslag från FAO för övervakning av den
globala livsmedelssäkerheten.

Ett förslag från FAO för övervakning av den
globala livsmedelssäkerheten.
0304 6
– Frysta filéer av tilapior (Oreochromis spp.),
malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus carpio,

0304 6
– Frysta filéer av tilapior (Oreochromis spp.),
malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp.,

Utökning av omfattningen av numret med
tillägg av nya arter, t.ex. Catla catla och Labeo
Rohita.
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Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla spp.),
nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar
(Channa spp.)

Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo
spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.),
nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar
(Channa spp.)

Ett förslag från FAO för övervakning av den
globala livsmedelssäkerheten.

0304 75
– – Alaskapollack (Theragra chalcogramma)

0304 75
– – Alaska pollock (Theragra chalcogramma)

Ursprungligen en rättelse i engelska versionens
latinska namn men nu även ändring från pollack
till pollock. (Ändringen genomförs officiellt i HS
2022 men i EU i KN 2017. Rättelsen av det
latinska namnet var redan gjord i KN.)
Ett förslag från FAO.

0304 89 – – Andra

0304 88 – – Hajar samt rockor (Rajidae)
0304.89 – – Andra

Nytt HS-undernummer för hajar och rockor
påverkar omfattningen av 0304 89.
Ett förslag från FAO för övervakning av den
globala livsmedelssäkerheten.

0304 93 – – Tilapior (Oreochromis spp.),
malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus carpio,
Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla spp.),
nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar
(Channa spp.)

0304 94 – – Alaskapollack (Theragra

0304 93 – – Tilapior (Oreochromis spp.),
malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo
spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.),
nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar
(Channa spp.)
0304 94 – – Alaska pollock (Theragra

Utökning av omfattningen av numret med
tillägg av nya arter, t.ex. Catla catla och Labeo
Rohita.
Ursprungligen en rättelse i engelska versionens
latinska namn men nu även ändring från pollack
till pollock. (Ändringen genomförs officiellt i HS
2022 men i EU i KN 2017. Rättelsen av det
latinska namnet var redan gjord i KN.)
Nya HS-undernummer för hajar och rockor
10

chalcogramma)
0304 95 – – Fisk från familjerna
Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae,
Moridae och Muraenolepididae, annan än
alaskapollack (Theraga chalcogramma)

chalcogramma)
0304 95 – – Fisk från familjerna
Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae,
Moridae och Muraenolepididae, annan än
Alaska pollock (Theragra chalcogramma)
0304 96 – – Haj
0304 97 – – Rockor (Rajidae)
0304 99 – – Andra

påverkar omfattningen av 0304 59.

0305 31 – – Tilapior (Oreochromis spp.),
malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus carpio,
Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla spp.),
nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar
(Channa spp.)

0305 31 – – Tilapior (Oreochromis spp.),
malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo
spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.),
nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar
(Channa spp.)

Utökning av omfattningen av numret med
tillägg av nya arter, t.ex. Catla catla och Labeo
Rohita.

0305 44 – – Tilapior (Oreochromis spp.),
malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus carpio,
Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla spp.),
nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar
(Channa spp.)

0305 44 – –Tilapior (Oreochromis spp.),
malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo
spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.),
nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar
(Channa spp.)

Utökning av omfattningen av numret med
tillägg av nya arter, t.ex. Catla catla och Labeo
Rohita.

0305 52 – – Tilapior (Oreochromis spp.),

Tre nya HS-undernummer under 0305 5

0304 99 – – Andra

Förslag från FAO för övervakning av den globala
livsmedelssäkerheten.

Förslag från FAO för övervakning av den globala
livsmedelssäkerheten.

Förslag från FAO för övervakning av den globala
livsmedelssäkerheten.
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0305 59 – – Annan

malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo
spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.),
nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar
(Channa spp.)
0305 53 – – Fisk från familjerna
Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae,
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae,
Moridae och Muraenolepididae, annan än torsk
(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus)
0305 54 – – Sill och strömming (Clupea
harengus, Clupea pallasii), ansjovis (Engraulis
spp.), sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops
spp.), sardineller (Sardinella spp.), skarpsill
(Sprattus sprattus), makrill (Scomber scombrus,
Scomber australasicus, Scomber japonicus),
dvärgmakrillar (Rastrelliger spp.),
kungsmakrillar (Scomberomorus spp.),
taggmakrillar (Trachurus spp., Caranx spp.,
Decapterus spp.), cobia (Rachycentron
canadum), (Pampus spp.),
stillahavsmakrillgädda (Cololabis saira), lodda
(Mallotus villosus), svärdfisk (Xiphias gladius),
kawakawa (Euthynnus affinis), boniter och
pelamider (Sarda spp.), segelfiskar och
spjutfiskar (Istiophoridae)
0305 59 – – Annan

påverkar omfattningen av 0305 59 kraftigt.
Förslag från FAO för övervakning av den globala
livsmedelssäkerheten.
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0305 64 – – Tilapior (Oreochromis spp.),
malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus carpio,
Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla spp.),
nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar
(Channa spp.)

0305 64 – – Tilapior (Oreochromis spp.),
malfiskar (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.), karp (Cyprinus spp.,
Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,
Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo
spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.), ål (Anguilla spp.),
nilabborre (Lates niloticus) och ormhuvudfiskar
(Channa spp.)

Utökning av omfattningen av numret med
tillägg av nya arter, t.ex. Catla catla och Labeo
Rohita.

– Inte frysta:
0306 21 – – Languster (Palinurus spp., Panulirus
spp. och Jasus spp.)
0306 22 – – Hummer (Homarus spp.)
0306 24 – – Krabbor
0306 25 – – Havskräftor (Nephrops norvegicus)
0306 26 – – Kallvattenräkor (Pandalus spp.,
Crangon crangon)
0306 27 – – Andra räkor
0306 29 – – Andra, inbegripet mjöl och pelletar
av kräftdjur, lämpliga som livsmedel

– Levande, färska eller kylda
0306 31 – – Languster (Palinurus spp., Panulirus
spp. och Jasus spp.)
0306 32 – – Hummer (Homarus spp.)
0306 33 – – Krabbor
0306 34 – – Havskräftor (Nephrops norvegicus)
0306 35 – – Kallvattenräkor (Pandalus spp.,
Crangon crangon)
0306 36 – – Andra räkor
0306 39 – – Andra, inbegripet mjöl och pelletar
av kräftdjur, lämpliga som livsmedel
– Andra
0306 91 – – Languster (Palinurus spp., Panulirus
spp. och Jasus spp.)
0306 92 – – Hummer (Homarus spp.)
0306 93 – – Krabbor
0306 94 – – Havskräftor (Nephrops norvegicus)
0306 95 – – Räkor
0306 99 – – Andra, inbegripet mjöl och pelletar
av kräftdjur, lämpliga som livsmedel

Omstrukturering av HS-undernummer 0306 2
med nya separata underuppdelningar för
levande, färska eller kylda respektive andra.

0307 12 – – Frysta

Nytt HS-undernummer för frysta ostron.

Förslag från FAO för övervakning av den globala
livsmedelssäkerheten.

Förslag från FAO för övervakning av den globala
livsmedelssäkerheten.
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0307 19 – – Andra

0307 19 – – Andra
Förslag från FAO för övervakning av den globala
livsmedelssäkerheten.

0307 29 – – Andra

0307 22 – – Frysta
0307 29 – – Andra

Nytt HS-undernummer för frysta kammusslor av
släktena Pecten, Chlamys och Placopecten.
Förslag från FAO för övervakning av den globala
livsmedelssäkerheten.

0307 39

0307 32 – – Frysta
0307 39 – – Andra

Nytt HS-undernummer för frysta Blåmusslor
(Mytilus spp. och Perna spp.).
Förslag från FAO för övervakning av den globala
livsmedelssäkerheten.

– Tioarmad bläckfisk (Sepia officinalis, Rossia
macrosoma samt Sepiola spp., Ommastrephes
spp., Loligo spp., Nototodarus spp. och
Sepioteuthis spp.):
0307 41 – – Levande, färsk eller kyld
0307 49 – – Annan

–Tioarmad bläckfisk

Utökning av omfattningen av 0307 4 för att
inkludera fler arter, t.ex. från familjerna Illex
och Todarodes.

0307 42 – – Levande, färsk eller kyld
0307 43 – – Fryst
0307 49 – – Annan

Samtidigt införs ett nytt HS-undernummer för
fryst tioarmad bläckfisk.
Förslag från FAO för övervakning av den globala
livsmedelssäkerheten.

0307 59 – – Annan

0307 52 – – Fryst
0307 59 – – Annan

Nytt HS-undernummer för fryst åttaarmad
bläckfisk.
Förslag från FAO för övervakning av den globala
livsmedelssäkerheten.

0307 72 – – Frysta

Nytt HS-undernummer för frysta venusmusslor,
14

0307 79 – – Andra

0307 79 – – Andra

hjärtmusslor och ”ark shells” (familjerna
Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae,
Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae,
Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae,
Tridacnidae och Veneridae).
Förslag från FAO för övervakning av den globala
livsmedelssäkerheten.

– Havsöron (Haliotis spp.)

Utökning av omfattningen av 0307 8 för att
inkludera vingsnäckor (Strombus spp.).

0307.89 – – Andra

–Havsöron (Haliotis spp.) och vingsnäckor
(Strombus spp.)
0307 81 – – Levande, färska eller kylda
havsöron (Haliotis spp.)
0307 82 – – Levande, färska eller kylda
vingsnäckor (Strombus spp.)
0307 83 – – Frysta havsöron (Haliotis spp.)
0307 84 – – Frysta vingsnäckor (Strombus spp.)
0307 87 – – Andra havsöron (Haliotis spp.)
0307 88 – – Andra vingsnäckor (Strombus spp.)

0307 99 – – Andra

0307 92 – – Frysta
0307 99 – – Andra

Nytt HS-undernummer för andra frysta blötdjur,
inbegripet mjöl och pelletar, lämpliga som
livsmedel.

0307 81 – – Levande, färska eller kylda

Samtidigt struktureras HS-undernummer 0307 8
om med nya separata underuppdelningar för
levande, färska eller kylda respektive andra för
havsöron och vingsnäckor.
Förslag från FAO för övervakning av den globala
livsmedelssäkerheten.

Förslag från FAO för övervakning av den globala
livsmedelssäkerheten.
0308 1
– Sjögurkor (Stichopus japonicus,
Holothurioidea)

0308 19 – – Andra

0308 1
–Sjögurkor (Stichopus japonicus, Holothuroidea)

Redaktionell ändring av Holothuroidea.

0308 12 – – Frysta
0308 19 – – Andra

Nytt HS-undernummer för frysta sjögurkor
(Stichopus japonicus, Holothuroidea).
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Förslag från FAO för övervakning av den globala
livsmedelssäkerheten.

0308 29 – – Andra

0308 22 – – Frysta
0308 29 – – Andra

Nytt HS-undernummer för frysta sjöborrar
(Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus,
Loxechinus albus, Echinus Esculentus.
Förslag från FAO för övervakning av den globala
livsmedelssäkerheten.

KAPITEL 4
Anmärkning 4

Anmärkning 4

4. Detta kapitel omfattar inte

4. Detta kapitel omfattar inte

a) produkter framställda av vassle, innehållande
mer än 95 viktprocent laktos, uttryckt som
vattenfri laktos i torrsubstansen (nr 1702),

a) produkter framställda av vassle, innehållande
mer än 95 viktprocent laktos, uttryckt som
vattenfri laktos i torrsubstansen (nr 1702),

b) albuminer (inbegripet koncentrat av två eller
flera vassleproteiner, innehållande mer än 80
viktprocent vassleproteiner beräknat på
torrsubstansen) (nr 3502) och globuliner (nr
3504).

b) produkter som framställs av mjölk genom att
en eller flera av dess naturliga beståndsdelar
(t.ex. mjölkfett) ersätts med ett annat ämne
(t.ex. enkelomättat fett) (nr 1901 eller 2106),

Införande av en ny anmärkning 4 b), vilket
innebär att den tidigare anmärkningen blir
anmärkning 4 c).
Den nya anmärkningen förtydligar
klassificeringen av mjölkprodukter där en eller
flera naturliga beståndsdelar bytts ut mot andra
ämnen.

c) albuminer (inbegripet koncentrat av två eller
flera vassleproteiner, innehållande mer än 80
viktprocent vassleproteiner beräknat på
torrsubstansen) (nr 3502) och globuliner (nr
3504).
KAPITEL 5
Anmärkning 4

Anmärkning 4

Ett förtydligande av klassificeringen av tagel i
16

ordnade skikt med eller utan underlag.
4. Med tagel förstås i hela tulltaxan hår från
manar och svansar av hästdjur, nötkreatur och
andra oxdjur.

KAPITEL 8
0805 20 – Mandariner (inbegripet tangeriner
och satsumas); klementiner, wilkings och
liknande citrushybrider

4. Med tagel avses i hela tulltaxan hår från
manar och svansar av hästdjur, nötkreatur och
andra oxdjur. Nummer 0511 omfattar bland
annat tagel och tagelavfall, även i ordnade skikt
med eller utan underlag.

– Mandariner (inbegripet tangeriner och
satsumas); klementiner, wilkings och liknande
citrushybrider
0805 21 – – Mandariner (inbegripet tangeriner
och satsumas)
0805 22 – – Klementiner
0805 29 – – Andra

Ny underuppdelning för småcitrus där
mandariner (inklusive tangeriner och satsumas)
och clementiner får HS-undernummer. En
liknande uppdelning fanns tidigare i KN.

KAPITEL 12
1211 Växter och växtdelar (inbegripet frön och
frukter) av sådana slag som används främst för
framställning av parfymeringsmedel, för
farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning,
svampbekämpning eller liknande ändamål,
färska eller torkade, även skurna, krossade eller
pulveriserade

1211 Växter och växtdelar (inbegripet frön och
frukter) av sådana slag som används främst för
framställning av parfymeringsmedel, för
farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning,
svampbekämpning eller liknande ändamål,
färska, kylda, frysta eller torkade, även skurna,
krossade eller pulveriserade

Utökning av omfattningen av numret till att
även omfatta kylda och frysta produkter.

1211 90 – Andra slag

1211 50 – Efedra
1211 90 – Andra slag

Ett nytt HS-undernummer för växten efedra. EU
har haft ett KN-nummer för efedra, KN-numret
tas nu bort.

Förslag från FAO för övervakning av den globala
livsmedelssäkerheten.

Avsikten är att underlätta övervakning och
kontroll av handel med narkotiska och
psykotropa ämnen. Förslaget kommer från
INCB.
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KAPITEL 13
1302 19 – – Andra

1302 14 – – Av efedra
1302 19 – – Andra

Ett nytt HS-undernummer för växtsafter och –
extrakter från växten efedra. EU har haft ett KNnummer för dessa, KN-numret tas nu bort.
Avsikten är att underlätta övervakning och
kontroll av handel med narkotiska och
psykotropa ämnen. Förslaget kommer från
INCB.

KAPITEL 16
Anmärkning 1 till undernummer
1. Med ”homogeniserade beredningar” enligt nr
1602 10 förstås beredningar av kött,
slaktbiprodukter eller blod, som är fint
homogeniserade och som föreligger i
detaljhandelsförpackningar med ett
nettoviktinnehåll av högst 250 g för försäljning
som barnmat eller för dietiskt ändamål. Vid
tillämpning av denna definition ska ingen
hänsyn tas till små mängder av sådana
beståndsdelar som kan ha tillsatts
beredningarna för smaksättning, konservering
eller andra ändamål. Beredningarna får
innehålla en liten mängd synliga bitar av kött
eller slaktbiprodukter. Detta nummer har
företräde framför alla andra nummer under nr
1602.

Anmärkning 1 till undernummer

Ett förtydligande av begreppet ”barnmat”.

1. Med ”homogeniserade beredningar” enligt nr
1602 10 förstås beredningar av kött,
slaktbiprodukter eller blod, som är fint
homogeniserade och som föreligger i
detaljhandelsförpackningar med ett
nettoviktinnehåll av högst 250 g för försäljning
som livsmedel lämpligt för spädbarn eller
småbarn eller för dietiskt ändamål. Vid
tillämpning av denna definition ska ingen
hänsyn tas till små mängder av sådana
beståndsdelar som kan ha tillsatts
beredningarna för smaksättning, konservering
eller andra ändamål. Beredningarna får
innehålla en liten mängd synliga bitar av kött
eller slaktbiprodukter. Detta nummer har
företräde framför alla andra nummer under nr
1602.
1604 18 – – Hajfenor

Ett nytt HS-undernummer för hajfenor.
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1604 19 – – Annan fisk

1604 19 – – Annan fisk
Förslag från FAO för övervakning av den globala
livsmedelssäkerheten.

KAPITEL 19
1901 10 – Beredningar avsedda för barn, i
detaljhandelsförpackningar

1901 10 –Beredningar lämpliga för spädbarn
eller småbarn, i detaljhandelsförpackningar

Ett förtydligande av begreppet ”barn”.

KAPITEL 20
Anmärkning 1 och 2 till undernummer

Anmärkning 1 och 2 till undernummer

Ett förtydligande av begreppet ”barnmat”.

1. Med ”homogeniserade grönsaker” i nr 2005
10 förstås beredningar av grönsaker, som är fint
homogeniserade och som föreligger i
detaljhandelsförpackningar med ett
nettoviktinnehåll av högst 250 g för försäljning
som barnmat eller för dietiskt ändamål. Vid
tillämpning av denna definition ska ingen
hänsyn tas till små mängder av sådana
beståndsdelar som kan ha tillsatts
beredningarna för smaksättning, konservering
eller andra ändamål. Beredningarna får
innehålla en liten mängd synliga bitar av
grönsaker. Nr 2005 10 har företräde framför
alla andra varunummer under nr 2005.

1. Med ”homogeniserade grönsaker” i nr 2005
10 förstås beredningar av grönsaker, som är fint
homogeniserade och som föreligger i
detaljhandelsförpackningar med ett
nettoviktinnehåll av högst 250 g för försäljning
som livsmedel lämpligt för spädbarn eller
småbarn eller för dietiskt ändamål. Vid
tillämpning av denna definition ska ingen
hänsyn tas till små mängder av sådana
beståndsdelar som kan ha tillsatts
beredningarna för smaksättning, konservering
eller andra ändamål. Beredningarna får
innehålla en liten mängd synliga bitar av
grönsaker. Nr 2005 10 har företräde framför
alla andra varunummer under nr 2005.

2. Med ”homogeniserade beredningar” i nr
2007 10 förstås beredningar av frukt eller bär,
som är fint homogeniserade och som föreligger
i detaljhandelsförpackningar med ett
nettoviktinnehåll av högst 250 g för försäljning
som barnmat eller för dietiskt ändamål. Vid

2. Med ”homogeniserade beredningar” i nr
2007 10 förstås beredningar av frukt eller bär,
som är fint homogeniserade och som föreligger
i detaljhandelsförpackningar med ett
nettoviktinnehåll av högst 250 g för försäljning
som livsmedel lämpligt för spädbarn eller
19

tillämpning av denna definition ska ingen
hänsyn tas till små mängder av sådana
beståndsdelar som kan ha tillsatts
beredningarna för smaksättning, konservering
eller andra ändamål. Beredningarna får
innehålla en liten mängd synliga bitar av frukt
eller bär. Nr 2007 10 har företräde framför alla
andra varunummer under nr 2007.

KAPITEL 21
Anmärkning 3
3. Med homogeniserade sammansatta
livsmedelsberedningar i nr 2104 förstås
beredningar som består av en fint
homogeniserad blandning av två eller flera
grundbeståndsdelar, såsom kött, fisk,
grönsaker, frukt, bär eller nötter, och som
föreligger i detaljhandelsförpackningar med ett
nettoviktinnehåll av högst 250 g för försäljning
som barnmat eller för dietiskt ändamål. Vid
tillämpning av denna definition ska ingen
hänsyn tas till små mängder av sådana
beståndsdelar som kan ha tillsatts blandningen
för smaksättning, konservering eller andra
ändamål. Beredningarna får innehålla en liten
mängd synliga bitar av ingående beståndsdelar.

KAPITEL 22
2202 90 – Andra slag

småbarn eller för dietiskt ändamål. Vid
tillämpning av denna definition ska ingen
hänsyn tas till små mängder av sådana
beståndsdelar som kan ha tillsatts
beredningarna för smaksättning, konservering
eller andra ändamål. Beredningarna får
innehålla en liten mängd synliga bitar av frukt
eller bär. Nr 2007 10 har företräde framför alla
andra varunummer under nr 2007.

Anmärkning 3

Ett förtydligande av begreppet ”barnmat”.

3. Med homogeniserade sammansatta
livsmedelsberedningar i nr 2104 förstås
beredningar som består av en fint
homogeniserad blandning av två eller flera
grundbeståndsdelar, såsom kött, fisk,
grönsaker, frukt, bär eller nötter, och som
föreligger i detaljhandelsförpackningar med ett
nettoviktinnehåll av högst 250 g för försäljning
som livsmedel lämpligt för spädbarn eller
småbarn eller för dietiskt ändamål. Vid
tillämpning av denna definition ska ingen
hänsyn tas till små mängder av sådana
beståndsdelar som kan ha tillsatts blandningen
för smaksättning, konservering eller andra
ändamål. Beredningarna får innehålla en liten
mängd synliga bitar av ingående beståndsdelar.

– Andra slag:
2202 91 – – Alkoholfritt öl

Ett nytt HS-undernummer för alkoholfritt öl.
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2202 99 – – Andra

2204 29 – – Andra

2206 Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider),
päronvin och mjöd; blandningar
av jästa drycker samt blandningar av jästa
drycker och alkoholfria drycker,
inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans:
KAPITEL 27
Anmärkning 4 till undernummer

2204 22 – – På kärl rymmande mer än 2 liter
men högst 10 liter
2204 29 – – Andra

Ett nytt HS-undernummer för att skilja ut
förpackningsstorlekar mellan 2-10 liter, t.ex.
bag-in-boxviner. Den här ändringen har gett
stor påverkan på KN.

2206 Andra jästa drycker, t.ex. äppelvin (cider),
päronvin, mjöd och saké; blandningar av
jästa drycker samt blandningar av jästa drycker
och alkoholfria drycker, inte nämnda
eller inbegripna någon annanstans

Saké nämns nu i rubriken för att visa på en
ökande handelsvolym under de senaste åren.

Anmärkning 4 till undernummer

Ett önskemål från EU att hänvisning ska göras
till europeiska standardmetoder.

4. Med lättoljor och produkter i nr 2710 12
förstås produkter som ger minst 90
volymprocent destillat (inklusive
destillationsförluster) vid 210 °C (ASTM D 86).

4. Med lättoljor och beredningar i nr 2710 12
förstås produkter som ger minst 90
volymprocent destillat (inklusive
destillationsförluster)vid 210 °C enligt ISO 3405
(likvärdig med ASTM D 86).

2707 50 – Andra blandningar av aromatiska
kolväten som ger minst 65 volymprocent
destillat (inklusive förluster) vid 250 °C vid
bestämning med metoden enligt ASTM D 86

2707 50 – Andra blandningar av aromatiska
kolväten som ger minst 65 volymprocent
destillat (inklusive destillationsförluster) vid 250
°C enligt ISO 3405 (likvärdig med ASTM D86)

Ett önskemål från EU att hänvisning ska göras
till europeiska standardmetoder.

KAPITEL 28
Anmärkning 7

Anmärkning 7

En konsekvens av att HS-nummer 2848 tagits
bort på grund av låga handelsvolymer.

7. Enligt nr 2848 ska klassificeras sådan
kopparfosfid (fosforkoppar) som innehåller mer

7. Nr 2853 omfattar sådan kopparfosfid
(fosforkoppar) som innehåller mer än 15
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än 15 viktprocent fosfor.

viktprocent fosfor.

2811 19 – – Andra

2811 12 – – Vätecyanid (blåsyra)
2811 19 – – Andra

Ett nytt HS-undernummer för vätecyanid. Det
har tidigare funnits ett KN-nummer för
vätecyanid men det tas nu bort.
Ett förslag från sekretariatet för konventionen
om förbud mot kemiska vapen. Avsikten är att
underlätta övervakning och kontroll av handel
med dessa ämnen.

2812 10 – Klorider och kloridoxider

–Klorider och kloridoxider:
2812 11 – – Karbonyldiklorid (fosgen)
2812 12 – – Fosforoxiklorid
2812 13 – – Fosfortriklorid
2812 14 – – Fosforpentaklorid
2812 15 – – Svavelmonoklorid
2812 16 – – Svaveldiklorid
2812 17 – – Tionylklorid
2812 19 – – Andra

HS-undernummer 2812 1 har delats upp för
vissa klorider av icke-metaller. Det har tidigare
funnits KN-nummer för ämnena men numren
tas nu bort.

2848
2848 00 Fosfider, även inte kemiskt definierade,
med undantag av järnfosfid (fosforjärn)

[2848]

HS-nummer 2848 har tagits bort på grund av
låga handelsvolymer. Innehållet i detta nummer
har flyttats till HS-nummer 2853.

2853
2853 00 Andra oorganiska föreningar
(inbegripet destillerat vatten och
ledningsförmågevatten samt vatten av
motsvarande renhetsgrad); flytande luft (även
med ädelgaserna avlägsnade); komprimerad
luft; amalgamer, med undantag av amalgamer
av ädla metaller:

2853 Fosfider, även inte kemiskt definierade,
med undantag av järnfosfid (fosforjärn); andra
oorganiska föreningar (inbegripet destillerat
vatten och ledningsförmågevatten samt vatten
av motsvarande renhetsgrad); flytande luft
(även med ädelgaserna avlägsnade);
komprimerad luft; amalgamer, med undantag
av amalgamer av ädla metaller

Utökning av omfattningen av HS-nummer 2853
med de ämnen som flyttas från det borttagna
HS-numret 2848.

Ett förslag från sekretariatet för konventionen
om förbud mot kemiska vapen. Avsikten är att
underlätta övervakning och kontroll av handel
med dessa ämnen.

Ett nytt HS-undernummer för cyanklorid. Det
har tidigare funnits ett KN-nummer för
cyanklorid men det tas nu bort. Ett förslag från
sekretariatet för konventionen om förbud mot
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2853 10 – Cyanklorid (cyanogenklorid)
2853 90 – Andra slag

kemiska vapen. Avsikten är att underlätta
övervakning och kontroll av handel med dessa
ämnen.

KAPITEL 29
2903 89 – – Andra

2903 83 – – Mirex (ISO)
2903 89 – – Andra

Ett nytt HS-undernummer för Mirex (ISO). Ett
förslag från sekretariatet för
Stockholmskonventionen om långlivade
organiska föreningar. Avsikten är att underlätta
övervakning och kontroll av handel med detta
ämne.

2903 99 – – Andra

2903 93 – – Pentaklorbensen (ISO)
2903 94 – – Hexabromobifenyler
2903 99 – – Andra

Nya HS-undernummer för pentaklorbensen
(ISO) och hexabromobifenyler (ISO). Ett förslag
från sekretariatet för Stockholmskonventionen
om långlivade organiska föreningar. Avsikten är
att underlätta övervakning och kontroll av
handel med dessa ämnen.

– Perfluoroktansulfonsyra, salter av
perfluoroktansulfonsyra och
perfluoroktansulfonylfluorid:
2904 31 – – Perfluoroktansulfonsyra
2904 32 – – Ammoniumperfluoroktansulfonat
2904 33 – – Litiumperfluoroktansulfonat
2904 34 – – Kaliumperfluoroktansulfonat
2904 35 – – Andra salter av
perfluoroktansulfonsyra
2904 36 – – Perfluoroktansulfonylfluorid
–Andra slag:
2904 91 – – Triklornitrometan (klorpikrin)
2904 99 – – Andra

Nya HS-undernummer för
perfluoroktansulfonsyra (PFOS), dess salter och
perfluoroktansulfonylfluorid (PFOSF). Ett förslag
från sekretariaten för Stockholmskonventionen
om långlivade organiska föreningar och
Rotterdamkonventionen om farliga kemikalier
och bekämpningsmedel.

2904 90 – Andra slag

Samtidigt har ett nytt HS-undernummer skapats
för triklornitrometan (klorpikrin). Ett förslag
från sekretariatet för konventionen om förbud
mot kemiska vapen.
Avsikten är att underlätta övervakning och
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kontroll av handel med dessa ämnen.

2910 90 – Andra slag

2914 69 – – Andra
2914 70 – Halogen-, sulfo-, nitro- och
nitrosoderivat

2918 18 – – Klorbensilat (ISO)
2918 19 – – Andra slag

2910 50 – Endrin (ISO)
2910 90 – Andra slag

Ett nytt HS-undernummer för Endrin (ISO). Ett
förslag från sekretariatet för
Stockholmskonventionen om långlivade
organiska föreningar. Avsikten är att underlätta
övervakning och kontroll av handel med detta
ämne.

2914 62 – – Koenzym Q10 (ubidekarenon (INN))
2914 69 – – Andra
– Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat:
2914 71 – – Klordekon (ISO)
2914 79 – – Andra

Ett nytt HS-undernummer för koenzym Q10
(ubidekarenon (ISO)).

2918 17 – – 2,2-difenyl-2-hydroxiättiksyra
(bensilsyra)
2918 18 – – Klorbensilat (ISO)
2918 19 – – Andra slag

Ett nytt HS-undernummer för 2,2-difenyl-2hydroxiättiksyra (bensilsyra). Ett förslag från
sekretariatet för konventionen om förbud mot
kemiska vapen.

Samtidigt har ett nytt HS-undernummer skapats
för klordekon (ISO). Ett förslag från
sekretariatet för Stockholmskonventionen om
långlivade organiska föreningar. Avsikten är att
underlätta övervakning och kontroll av handel
med detta ämne.

Avsikten är att underlätta övervakning och
kontroll av handel med detta ämne.
– Fosfitestrar och deras salter; halogen-, sulfo-,
nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar
2920 21 – – Dimetylfosfit
2920 22 – – Dietylfosfit
2920 23 – – Trimetylfosfit
2920 24 – – Trietylfosfit

Nya HS-undernummer för fosfitestrar och deras
salter samt halogen-, sulfo-, nitro- och
nitrosoderivat av sådana föreningar. Ett förslag
från sekretariatet för konventionen om förbud
mot kemiska vapen.
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2920 90 – Andra slag

2920 29 – – Andra
2920 30 – Endosulfan (ISO)
2920 90 – Andra slag

Samtidigt har ett nytt HS-undernummer skapats
för endosulfan (ISO). Ett förslag från
sekretariaten för Stockholmskonventionen om
långlivade organiska föreningar och
Rotterdamkonventionen om farliga kemikalier
och bekämpningsmedel.
Avsikten är att underlätta övervakning och
kontroll av handel med dessa ämnen.

2921 19 – – Andra
2922 13 – – Trietanolamin och salter av
trietanolamin
2922 14 – – Dextropropoxyfen (INN) och salter
av dextropropoxyfen

2922 19 – – Andra

2921 12 – – 2-(N,Ndimetylamino)etylkloridhydroklorid
2921 13 – – 2-(N,Ndietylamino)etylkloridhydroklorid
2921 14 – – 2-(N,Ndiisopropylamino)etylkloridhydroklorid
2921 19 – – Andra

2922 14 – – Dextropropoxifen (INN) och salter
av dextropropoxifen
2922 15 – – Trietanolamin
2922 16 – – Dietanolammoniumperfluoroktansulfonat
2922 17 – – Metyldietanolamin och
etyldietanolamin
2922 18 – – 2-(N,N-diisopropylamino)etanol
2922 19 – – Andra
2923 30 –Tetraetylammoniumperfluoroktansulfonat
2923 40 – Didecyldimetylammoniumperfluor-

Tre nya HS-undernummer har skapats. Ett
förslag från sekretariatet för konventionen om
förbud mot kemiska vapen.
Avsikten är att underlätta övervakning och
kontroll av handel med dessa ämnen.

Borttag av HS-undernummer 2922 13 och
skapande av nya HS-undernummer för flera
ämnen. Ett förslag från sekretariatet för
konventionen om förbud mot kemiska vapen.
Avsikten är att underlätta övervakning och
kontroll av handel med dessa ämnen.

Nya HS-undernummer för tetraetylammoniumperfluoroktansulfonat och didecyldimetylammoniumperfluoroktansulfonat. Ett förslag
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2923 90 – Andra slag

oktansulfonat
2923 90 – Andra slag

från sekretariatet för Rotterdamkonventionen
om farliga kemikalier och bekämpningsmedel.
Avsikten är att underlätta övervakning och
kontroll av handel med dessa ämnen.

2924 29 – – Andra

2924 25 – – Alaklor (ISO)
2924 29 – – Andra

Ett nytt HS-undernummer för Alaklor (ISO). Ett
förslag från sekretariatet för
Rotterdamkonventionen om farliga kemikalier
och bekämpningsmedel. Avsikten är att
underlätta övervakning och kontroll av handel
med ämnet.

2926 90 – Andra slag

2926 40 – alfa-fenylacetoacetonitril
2926 90 –Andra slag

Ett nytt HS-undernummer för alfafenylacetoacetonitril (APAAN) för att underlätta
övervakning och kontroll av handel med ämnet
som är en pre-prekursor vid
narkotikatillverkning.

2930 50 – Kaptafol (ISO) och metamidofos (ISO)

2930 90 – Andra slag

2930 60 – 2-(N,N-dietylamino)etantiol
2930 70 – Bis(2-hydroxietyl)sulfid(tiodiglykol
(INN))
2930 80 – Aldikarb (ISO), kaptafol (ISO) och
metamidofos (ISO)
2930 90 – Andra slag

Nya HS-undernummer för 2-(N,Ndietylamino)etantiol och Bis(2hydroxietyl)sulfid(tiodiglykol (INN)). Ett förslag
från sekretariatet för konventionen om förbud
mot kemiska vapen.
Samtidigt har ett nytt HS-undernummer skapats
för aldikarb (ISO), kaptafol (ISO) och
metamidofos (ISO). HS-undernummer 2930 50
tas därför bort. Ett förslag från sekretariatet för
Rotterdamkonventionen om farliga kemikalier
och bekämpningsmedel.
Avsikten är att underlätta övervakning och
kontroll av handel med dessa ämnen.
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Ny underuppdelning för vissa organiska
fosforföreningar. Ett förslag från sekretariatet
för konventionen om förbud mot kemiska
vapen.

2931 90 – Andra

–Andra organiska fosforderivat
2931 31 – – Dimetylmetylfosfonat
2931 32 – – Dimetylpropylfosfonat
2931 33 – – Dietyletylfosfonat
2931 34 – – Natrium-3(trihydroxisilyl)propylmetylfosfonat
2931 35 – – 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6trioxatrifosfinan-2,4,6-trioxid
2931 36 – – (5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2dioxafosfinan-5-yl)metyl-metyl-metylfosfonat
2931 37 – – Bis[(5-etyl-2-metyl-2-oxido-1,3,2dioxafosfinan-5-yl)metyl]-metylfosfonat
2931 38 – – Salter av metylfosfonsyra och
(aminoiminometyl)urea (1 : 1)
2931 39 – – Andra
2931 90 – Andra
2932 14 – – Sukralos
2932 19 – – Andra

Ett nytt HS-undernummer för sukralos.

2932 19 – – Andra

2933 99 – – Andra slag

2933 92 – – Azinfosmetyl (ISO)
2933 99 – – Andra slag

Ett nytt HS-undernummer för azinfosmetyl
(ISO). Ett förslag från sekretariatet för
Rotterdamkonventionen om farliga kemikalier
och bekämpningsmedel.

Avsikten är att underlätta övervakning och
kontroll av handel med dessa ämnen.
EU har tidigare haft KN-nummer för flera av
dessa ämnen men dessa nummer tas nu bort.

Avsikten är att underlätta övervakning och
kontroll av handel med ämnet.
2935
2935 00 Sulfonamider

2935 Sulfonamider
2935 10 – N-metylperfluoroktansulfonamid
2935 20 – N-etylperfluoroktansulfonamid

HS-numret har fått en underuppdelning för
vissa sulfonamider. Ett förslag från sekretariatet
för Rotterdamkonventionen om farliga
kemikalier och bekämpningsmedel.
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2935 30 – N-etyl-N-(2hydroxietyl)perfluoroktansulfonamid
2935 40 – N-(2-hydroxietyl)-Nmetylperfluoroktansulfonamid
2935 50 – Andra perfluoroktansulfonamider
2935 90 – Andra

Avsikten är att underlätta övervakning och
kontroll av handel med dessa ämnen.

XII. GLYKOSIDER OCH VÄXTALKALOIDER,
NATURLIGA ELLER SYNTETISKT
REPRODUCERADE, SAMT SALTER, AR, ESTRAR
OCH ANDRA DERIVAT AV SÅDANA ÄMNEN

XII. GLYKOSIDER OCH ALKALOIDER, NATURLIGA
ELLER SYNTETISKT REPRODUCERADE, SAMT
SALTER, ETRAR, ESTRAR OCH ANDRA DERIVAT
AV SÅDANA ÄMNEN

En utökning av omfattningen med till exempel
alkaloider av animaliskt ursprung. En följd av
ändringen i HS-nummer 2939.

2939 Växtalkaloider, naturliga eller syntetiskt
reproducerade, samt salter, etrar,
estrar och andra derivat av växtalkaloider

2939 Alkaloider, naturliga eller syntetiskt
reproducerade, samt salter, etrar, estrar
och andra derivat av alkaloider

En utökning av omfattningen med till exempel
alkaloider av animaliskt ursprung.

– Andra
2939 91 – – Kokain, ekgonin,
levometamfetamin, metamfetamin (INN),
metamfetaminracemate (INN); salter, estrar
och andra derivat av sådana ämnen
2939 99 – – Andra

–Andra, av växtursprung
2939 71 – – Kokain, ekgonin,
levometamfetamin, metamfetamin (INN),
metamfetaminracemat; salter, estrar och andra
derivat av sådana ämnen
2939 79 – – Andra
2939 80 – Andra

HS-undernumren 2939 91 och 2939 99 har
numrerats om för att möjliggöra det nya HSundernumret 2939 80 vilket omfattar alkaloider
av annat än växtursprung.

Nya anmärkningar till undernummer 1 och 2

En ny anmärkning 1 till undernummer för att
definiera oblandade och blandade
immunologiska produkter enligt HSundernumren 3002 13 och 3002 14.

Utökningen i omfattning av HS-nummer 2939
innebär att vissa ämnen flyttas från t.ex. HSnumren 2933 och 2934 till det nya HSundernumret 2939 80.

KAPITEL 30

1. För nr 3002 13 och 3002 14 ska följande
behandlas:
a) som oblandade produkter: rena produkter,
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även innehållande föroreningar
b) som produkter som har blandats:
1) produkter nämnda i a ovan, lösta i vatten
eller annat lösningsmedel;
2) produkter nämnda i a och b 1 ovan, med
tillsats av ett stabiliseringsmedel som är
nödvändigt för konservering eller
transportav produkterna, och
3) produkter nämnda i a, b 1 och b 2 ovan,
med annan tillsats.

3002 10 – Immunsera, andra fraktioner av blod
och immunologiska produkter, även
modifierade eller erhållna genom biotekniska
processer

2. Nr 3003 60 och 3004 60 omfattar
medikamenter innehållande artemisinin (INN)
för oralt intag i kombination med andra
farmaceutiska aktiva substanser, eller
innehållande någon av följande aktiva
substanser, även i kombination med andra
farmaceutiska aktiva substanser:
amodiakin (INN), artelinsyra eller dess salter,
artenimol (INN), artemotil (INN), artemeter
(INN), artesunat (INN), klorokin (INN),
dihydroartemisinin (INN), lumefantrin (INN),
meflokin (INN), piperakin (INN), pyrimetamin
(INN) eller sulfadoxin (INN).

Samtidigt skapas en ny anmärkning 2 till
undernummer för att definiera omfattningen av
HS-undernumren 3003 60 och 3004 60.

– Immunsera, andra fraktioner av blod och
immunologiska produkter, även modifierade
eller erhållna genom biotekniska processer
3002 11 – – Testkit för malariadiagnostik
3002 12 – – Immunsera och andra fraktioner av
blod

HS-undernummer 3002 10 har delats upp för
att ge nya HS-undernummer för testkit för
malariadiagnostik och för immunologiska
produkter i olika former. Omfattningen av HSnumren 3002 13 och 3002 14 regleras i den nya
anmärkningen till undernummer 1 till kapitel
29

3003 20 – Innehållande andra antibiotika
– Innehållande hormoner eller andra produkter
enligt nr 2937 men inte innehållande
antibiotika:
3003 31 – – Innehållande insulin
3003 39 – – Andra
3003 40 – Innehållande alkaloider eller
alkaloidderivat men inte innehållande
hormoner eller andra produkter enligt nr 2937
eller antibiotika

3003 90 – Andra slag

3002 13 – – Immunologiska produkter,
oblandade, som inte föreligger i avdelade doser
eller i former eller förpackningar för försäljning i
detaljhandeln
3002 14 – – Immunologiska produkter,
blandade, som inte föreligger i avdelade doser
eller i former eller förpackningar för försäljning i
detaljhandeln
3002 15 – – Immunologiska produkter som
föreligger i avdelade doser eller i former eller
förpackningar för försäljning i detaljhandeln
3002 19 – – Andra

30.

3003 20 – Andra, innehållande antibiotika
– Andra, innehållande hormoner eller andra
produkter enligt nr 2937

HS-undernummer 3003 40 har delats upp för
att skapa nya HS-undernummer för efedrin,
pseudoefedrin och norefedrin eller deras salter.
EU har sedan tidigare KN-nummer för dessa
ämnen men de numren tas nu bort. Ett förslag
från INCB. Avsikten är att underlätta
övervakning och kontroll av handel med dessa
ämnen.

3003 31 – – Innehållande insulin
3003 39 – – Andra
– Andra, innehållande alkaloider eller derivat av
alkaloider
3003 41 – – Innehållande efedrin eller dess
salter
3003 42 – – Innehållande pseudoefedrin (INN)
eller dess salter
3003 43 – – Innehållande norefedrin eller dess
salter
3003 49 – – Andra
3003 60 – Andra, innehållande aktiva
substanser mot malaria som beskrivs i
anmärkning 2 till undernummer till detta kapitel
3003 90 – Andra slag

Samtidigt har HS-undernummer 3003 60
skapats för antimalariamedikamenter. I
samband med det har texterna till HSundernumren 3003 20, 3003 30 och 3003 40
ändrats. Omfattningen av HS-undernummer
3003 60 definieras i anmärkning 2 till
undernummer till kapitel 30.
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3004 20 – Innehållande andra antibiotika
– Innehållande hormoner eller andra produkter
enligt nr 2937 men inte innehållande
antibiotika:
3004 31 – – Innehållande insulin
3004 32 – – Innehållande binjurebarkhormoner
eller derivat eller strukturella analoger av dessa
ämnen
3004 39 – – Andra
3004 40 – Innehållande alkaloider eller
alkaloidderivat men inte innehållande
hormoner eller andra produkter enligt nr 2937
eller antibiotika

3004 50 – Andra medikamenter innehållande
vitaminer eller andra produkter enligt nr 2936

3004 90 – Andra slag
KAPITEL 31
3103 10 – Superfosfater

KAPITEL 37
3705 Fotografiska plåtar och fotografisk film,

3004 20 – Andra, innehållande antibiotika
– Andra, innehållande hormoner eller
andra produkter enligt nr 2937
3004 31 – – Innehållande insulin
3004 32 – – Innehållande binjurebarkhormoner
eller derivat eller strukturella analoger av dessa
ämnen
3004 39 – – Andra
– Andra, innehållande alkaloider eller derivat av
alkaloider:
3004 41 – – Innehållande efedrin eller dess
salter
3004 42 – – Innehållande pseudoefedrin (INN)
eller dess salter
3004 43 – – Innehållande norefedrin eller dess
salter
3004 49 – – Andra
3004 50 – Andra, innehållande vitaminer eller
andra produkter enligt nr 2936
3004 60 – Andra, innehållande aktiva
substanser mot malaria som beskrivs i
anmärkning 2 till undernummer till detta kapitel
3004 90 –Andra slag

HS-undernummer 3004 40 har delats upp för
att skapa nya HS-undernummer för efedrin,
pseudoefedrin och norefedrin eller deras salter.
EU har sedan tidigare KN-nummer för dessa
ämnen men de numren tas nu bort. Ett förslag
från INCB. Avsikten är att underlätta
övervakning och kontroll av handel med dessa
ämnen.
Samtidigt har HS-undernummer 3004 60
skapats för antimalariamedikamenter. I
samband med det har texterna till HSundernumren 3004 20, 3004 3, 3004 4 och
3004 50 ändrats. Omfattningen av HSundernummer 3004 60 definieras i anmärkning
2 till undernummer till kapitel 30.

–Superfosfater:
3103 11 – – Innehållande minst 35 viktprocent
fosforpentaoxid (P2O5)
3103 19 – – Andra

Ett nytt HS-nummer för produkter innehållande
minst 35 viktprocent fosforpentaoxid. En
liknande uppdelning har funnits i KN där den tas
bort.

3705

De två HS-undernumren har slagits samman på
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exponerade och framkallade, med
undantag av kinofilm

3705 00 Fotografiska plåtar och fotografisk film,
exponerade och framkallade, med undantag
av kinofilm

grund av låga handelsvolymer för film för
offsetproduktion. Noterbart är att
uppdelningen nu istället finns på KN-nivå där
kraven på handelsvolym är lägre.

Anmärkning 1 till 4 till undernummer

Texten i anmärkning 1 till undernummer har
ändrats för att spegla den ökade omfattningen i
HS-nummer 3808 5 och underuppdelning av
numret.

3705 10 – Film för offsetreproduktion
3705 90 – Andra slag
KAPITEL 38
Anmärkning 1 och 2 till undernummer
1. Nr 3808 50 omfattar endast varor enligt nr
3808 som innehåller ett eller flera av följande
ämnen: aldrin (ISO); binapakryl (ISO); kamfeklor
(ISO) (toxafen); kaptafol (ISO); klordan (ISO);
klordimeform (ISO); klorbensilat (ISO); DDT
(ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1- triklor-2,2-bis(pklorfenyl)etan); dieldrin (ISO, INN); 4,6-dinitroo-kresoler (DNOC (ISO)) eller salter av 4,6dinitro-o-kresoler; dinoseb (ISO) och salter eller
estrar av dinoseb; etylendibromid (ISO) (1,2dibrometan); etylendiklorid (ISO) (1,2dikloretan); fluoracetamid (ISO); heptaklor
(ISO); hexaklorbensen (ISO); 1,2,3,4,5,6hexaklorcyklohexan (HCH (ISO)), inbegripet
lindan (ISO, INN); kvicksilverföreningar;
metamidofos (ISO); monokrotofos (ISO); oxiran
(etylenoxid); paration (ISO); parationmetyl (ISO)
(metylparation); pentaklorfenol (ISO) och salter
eller estrar av pentaklorfenol; fosfamidon (ISO);
2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorfenoxiättiksyra) och
salter eller estrar av denna förening och
tributyltennföreningar.
Nr 3808 50 omfattar även dammande

1. Nr 3808 52 och 3808 59 omfattar endast
varor enligt nr 3808 som innehåller ett eller
flera av följande ämnen: alaklor (ISO), aldikarb
(ISO); aldrin (ISO); azinfosmetyl (ISO); binapakryl
(ISO); kamfeklor (ISO) (toxafen); kaptafol (ISO);
klordan (ISO); klordimeform (ISO); klorbensilat
(ISO); DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1- triklor2,2-bis(p-klorfenyl)etan); dieldrin (ISO, INN);
4,6-dinitro-o-kresol (DNOC (ISO)) eller salter av
4,6-dinitro-o-kresol; dinoseb (ISO) och salter
eller estrar av dinoseb; endosulfan (ISO);
etylendibromid (ISO) (1,2-dibrometan);
etylendiklorid (ISO) (1,2-dikloretan);
fluoracetamid (ISO); heptaklor (ISO);
hexaklorbensen (ISO); 1,2,3,4,5,6hexaklorcyklohexan (HCH (ISO)), inbegripet
lindan (ISO, INN); kvicksilverföreningar;
metamidofos (ISO); monokrotofos (ISO); oxiran
(etylenoxid); paration (ISO); parationmetyl (ISO)
(metylparation); penta- och
oktabromdifenyletrar; pentaklorfenol (ISO) och
salter eller estrar av pentaklorfenol;
perfluoroktansulfonsyra och salter av
perfluoroktansulfonsyra;
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pulverpreparat som innehåller en blandning av
benomyl (ISO), karbofuran (ISO) och tiram
(ISO).

perfluoroktansulfonamider;
perfluoroktansulfonylfluorid; fosfamidon (ISO);
2,4,5-T (ISO) (2,4,5-triklorfenoxiättiksyra) och
salter eller estrar av denna förening;
tributyltennföreningar.
Nr 3808 59 omfattar även dammande
pulverpreparat som innehåller en blandning av
benomyl (ISO), karbofuran (ISO) och tiram (ISO).

2. Nr 3808 61 till 3808 69 omfattar endast varor
enligt nr 3808 som innehåller alfacypermetrin
(ISO), bendiokarb (ISO), bifentrin (ISO),
klorfenapyr (ISO), cyflutrin (ISO), deltametrin
(INN, ISO), etofenprox (INN), fenitrotion (ISO),
lambda-cyhalotrin (ISO), malation (ISO),
pirimifosmetyl (ISO) eller propoxur (ISO).

Anmärkningarna till undernummer 2 och 3 har
skapats för att definiera omfattningen av HSundernumren 3808 61 – 3808 69 respektive
3824 81 till 3824 88.

3. Nr 3824 81 till 3824 88 omfattar endast
blandningar och preparat som innehåller en
eller flera av följande substanser: oxiran
(etylenoxid), polybromerade bifenyler (PBB),
polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade
terfenyler (PCT), tris(2,3-dibrompro-pyl)fosfat,
aldrin (ISO), kamfeklor (ISO) (toxafen), klordan
(ISO), klordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan
(INN), 1,1,1-triklor-2,2-bis(p-klorfenyl)etan),
dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin
(ISO), heptaklor (ISO), mirex (ISO), 1,2,3,4,5,6hexaklorcyklohexan (HCH (ISO)), inbegripet
lindan (ISO, INN), pentaklorbensen (ISO),
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hexaklorbensen (ISO), perfluoroktansulfonsyra,
salter av perfluoroktansulfonsyra,
perfluoroktansulfonamider,
perfluoroktansulfonylfluorid eller tetra-, penta-,
hexa-, hepta- eller oktabromdifenyletrar).

2. Med avfall av organiska lösningsmedel i nr
3825 41 och 3825 49 förstås avfall som främst
innehåller organiska lösningsmedel, otjänliga i
det skick de föreligger att användas som
primära produkter, även om de är avsedda för
återvinning av lösningsmedlen.

4. Med avfall av organiska lösningsmedel i nr
3825 41 och 3825 49 förstås avfall som främst
innehåller organiska lösningsmedel, otjänliga i
det skick de föreligger att användas som
primära produkter, även om de är avsedda för
återvinning av lösningsmedlen.

Den tidigare anmärkning 2 till undernummer
har numrerats om och är nu anmärkning 4 till
undernummer.

3808 50 – Varor enligt anmärkning 1 till
undernummer till detta kapitel

–Varor enligt anmärkning 1 till undernummer
till detta kapitel:
3808 52 – – DDT (ISO) (klofenotan (INN)), i
förpackningar med ett nettoviktinnehåll av
högst 300 g
3808 59 – – Andra
– Varor enligt anmärkning 2 till undernummer
till detta kapitel
3808 61 – – I förpackningar med ett
nettoviktinnehåll av högst 300 g
3808 62 – – I förpackningar med ett
nettoviktinnehåll över 300 g men högst 7,5 kg
3808 69 – – Andra

En utökning av omfattningen av HSundernummer 3808 50 för att inkludera fler
ämnen enligt ett förslag från sekretariatet för
Rotterdamkonventionen om farliga kemikalier
och bekämpningsmedel. Avsikten är att
underlätta övervakning och kontroll av handel
med dessa ämnen.
Samtidigt har HS-nummer 3808 50 delats upp
för att skapa ett nytt HS-undernummer för DDT
(ISO) (klofenotan (INN)) i förpackningar om
högst 300g.
Dessutom har nya HS-undernummer 3808 61 –
3808 69 skapats för varor för
malariabekämpning. Omfattningen av dessa
nummer definieras i den nya anmärkning 2 till
undernummer till kapitel 38.
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3812 30 – Antioxidanter och andra
sammansatta stabiliseringsmedel för gummi
eller plast

– Antioxidanter och andra sammansatta
stabiliseringsmedel för gummi eller plast:
3812 31 – – Blandningar av oligomerer av 2,2,4trimetyl-1,2-dihydrokinolin (TMQ)
3812 39 – – Andra

Ett nytt HS-undernummer för blandningar av
oligomerer av 2,2,4-trimetyl-1,2-dihydrokinolin
(TMQ). För dessa fanns tidigare ett KN-nummer
som nu tas bort.

– Blandningar och preparat innehållande oxiran
(etylenoxid), polybromerade bifenyler (PBB),
polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade
terfenyler (PCT) eller tris(2,3dibrompropyl)fosfat:
3824 81 – – Innehållande oxiran (etylenoxid)
3824 82 – – Innehållande polyklorerade
bifenyler (PCB), polyklorerade terfenyler (PCT)
eller polybromerade bifenyler (PBB)
3824 83 – – Innehållande tris(2,3dibrompropyl)fosfat
3824 90 – Andra

– Varor enligt anmärkning 3 till undernummer
till detta kapitel:
3824 81 – – Innehållande oxiran (etylenoxid)
3824 82 – – Innehållande polyklorerade
bifenyler (PCB), polyklorerade terfenyler (PCT)
eller polybromerade bifenyler (PBB)
3824 83 – – Innehållande tris(2,3dibrompropyl)fosfat
3824 84 – – Innehållande aldrin (ISO), kamfeklor
(ISO) (toxafen), klordan (ISO), klordekon (ISO),
DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-triklor-2,2bis(p-klorfenyl)etan), dieldrin (ISO, INN),
endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptaklor (ISO)
eller mirex (ISO)
3824 85 – – Innehållande 1,2,3,4,5,6hexaklorcyklohexan (HCH (ISO)), inbegripet
lindan (ISO, INN)
3824 86 – – Innehållande pentaklorbensen (ISO)
eller hexaklorbensen (ISO)
3824 87 – – Innehållande
perfluoroktansulfonsyra, salter av
perfluoroktansulfonsyra,
perfluoroktansulfonamider eller
perfluoroktansulfonylfluorid
3824 88 – – Innehållande tetra-, penta-, hexa-,
hepta- eller oktabromdifenyletrar
– Andra:

Utökning av omfattningen av HS-undernummer
3824 8 för varor enligt anmärkning 3 till
undernummer till kapitel 38. Ett förslag från
sekretariaten för Stockholmskonventionen om
långlivade organiska föreningar och
Rotterdamkonventionen om farliga kemikalier
och bekämpningsmedel.
Nya HS-nummer har skapats för varor som ska
kontrolleras enligt Stockholmskonventionen.
Omfattningen av HS-undernummer 3824 81 –
3824 88 definieras i anmärkning 3 till
undernummer till kapitel 38.
Dessutom har HS-undernummer 3824 90 delats
upp för att skapa ett nytt HS-nummer för en
blandning som ska kontrolleras enligt
konventionen om förbud mot kemiska vapen.
Avsikten med samtliga dessa ändringar är att
underlätta övervakning och kontroll av handel
med dessa varorna.
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3824 91 – – Blandningar och preparat som till
största delen består av (5-etyl-2-metyl-2-oxido1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)metyl-metylmetylfosfonat och bis[(5-etyl-2-metyl-2-oxido1,3,2-dioxafosfinan-5-yl)metyl]metylfosfonat
3824 99 – – Andra
KAPITEL 39
Anmärkning 2 z

Anmärkning 2 z

Som en följd skapandet av HS-nummer 9620 för
enbens-, tvåbens- och trebensstativ och
liknande artiklar utesluts dessa från kapitlet.

z) artiklar enligt kapitel 96 (t.ex. borstar,
knappar, blixtlås, kammar, munstycken och
skaft till rökpipor, cigarettmunstycken o.d.,
delar till termosflaskor o.d., reservoarpennor,
kulpennor och stiftpennor).

z) artiklar enligt kapitel 96 (t.ex. borstar,
knappar, blixtlås, kammar, munstycken och
skaft till rökpipor, cigarettmunstycken o.d.,
delar till termosflaskor o.d., reservoarpennor,
kulpennor och stiftpennor samt enbens-,
tvåbens- och trebensstativ och liknande
artiklar).

Anmärkning 1 till undernummer a) 2)

Anmärkning 1 till undernummer a) 2)

2) ska de sampolymerer som tas upp under nr
3901 30, 3903 20, 3903 30 och 3904 30
klassificeras enligt dessa varunummer,
under förutsättning att halten av monomerer i
dessa sampolymerer är minst 95 viktprocent av
det totala polymerinnehållet,

2) ska de sampolymerer som tas upp under nr
3901 30, 3901 40, 3903 20, 3903 30 och 3904
30 klassificeras enligt dessa varunummer,
under förutsättning att halten av monomerer i
dessa sampolymerer är minst 95 viktprocent av
det totala polymerinnehållet,

3901 90 – Andra slag

3901 40 – Sampolymerer av eten-alfa-olefin,
med en specifik vikt av mindre än 0,94
3901 90 – Andra slag

Nytt HS-undernummer för sampolymerer av
eten-alfa-olefin, med en specifik vikt av mindre
än 0,94.

– Polyetentereftalat:
3907 61 – – Med en viskositetskvot på 78 ml/g

HS-undernummer 3907 60 har delats upp för
att skapa ett nytt HS-undernummer för

3907 60 – Polyetentereftalat

Ändring till följd av skapandet av det nya HSundernumret 3901 40 för sampolymerer av
eten-alfa-olefin, med en specifik vikt av mindre
än 0,94.
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3909 30 – Andra aminoplaster

KAPITEL 40
– Andra slag, med slitbana med
fiskbensmönster eller liknande mönster:
4011 61 – – Av sådana slag som används på
fordon för lantbruk eller skogsbruk
4011 62 – – Av sådana slag som används på
fordon och maskiner, för byggändamål eller för
industriell hantering, för en fälgdiameter av
högst 61 cm
4011 63 – – Av sådana slag som används på
fordon och maskiner, för byggändamål eller för
industriell hantering, för en fälgdiameter av mer
än 61 cm
4011 69 – – Andra
– Andra slag:
4011 92 – – Av sådana slag som används på
fordon för lantbruk eller skogsbruk
4011 93 – – Av sådana slag som används på
fordon och maskiner, för byggändamål eller för
industriell hantering, för en fälgdiameter av
högst 61 cm
4011 94 – – Av sådana slag som används på
fordon och maskiner, för byggändamål eller för
industriell hantering, för en fälgdiameter av mer
än 61 cm

eller mer
3907 69 – – Andra

polyetentereftalat med en viskositetskvot på 78
ml/g eller mer.

– Andra aminoplaster:
3909 31 – – Poly(metylenfenylisocyanat)
(obearbetad MDI, MDI-polymer)
3909 39 – – Andra

HS-undernummer 3909 30 har delats upp för
att skapa ett nytt HS-undernummer för
poly(metylenfenylisocyanat) (obearbetad MDI,
MDI-polymer.

4011 70 – Av sådana slag som används på
fordon och maskiner för lantbruk eller
skogsbruk
4011 80 – Av sådana slag som används på
fordon och maskiner för byggändamål, gruvdrift
eller industriell hantering
4011 90 – Andra

En omstrukturering av HS-undernumren 4011 6
till 4011 99 för att anpassa nomenklaturen till
branschpraxis och för att rätta till skillnader i
olika språkversioner.
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4011 99 – – Andra
KAPITEL 44
Anmärkning 1 q)

Anmärkning 1 q)

Som en följd skapandet av HS-nummer 9620 för
enbens-, tvåbens- och trebensstativ och
liknande artiklar utesluts dessa från kapitlet.

q) artiklar enligt kapitel 96 (t.ex. rökpipor och
delar till rökpipor samt knappar och
blyertspennor), med undantag av borstträn
samt borst- och kvastskaft av trä enligt nr 9603,

q) artiklar enligt kapitel 96 (t.ex. rökpipor och
delar till rökpipor, knappar, blyertspennor samt
enbens-, tvåbens- och trebensstativ och
liknande artiklar), med undantag av borstträn
samt borst- och kvastskaft av trä enligt nr 9603,

Anmärkningar till undernummer

Anmärkning till undernummer

Redaktionell ändring med anledning av att
anmärkning 2 till undernummer till kapitel 44
tas bort.

Anmärkning 2 till undernummer

Anmärkning 2 till undernummer

2. Vid tillämpning av nr 4403 41–4403 49, 4407
21–4407 29, 4408 31–4408 39 och 4412 31 ska
med ”tropiska träslag” förstås ett av följande
träslag: Abura, afrikansk mahogny, afrormosia,
ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé,
balau, balsa, ljus bossé, mörk bossé, cativo,
cedro, dabema, mörkröd meranti, dibétou,
doussié, framiré, freijo, fromager, fuma,
geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty,
jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas,
keruing, kosipo, kotibé, koto, ljusröd meranti,
limba, louro, maçaranduba, mahogny, makoré,
mandioqueira, mansonia, mengkulang, meranti
bakau, merawan, merbau, merpauh, mersawa,
moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoumé,
onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao,

[Borttagen]

Denna anmärkning till undernummer har tagits
bort med anledning av att omfattningen av
”tropiska träslag” utökas. Ändringen är
resultatet av ett förslag från FAO som önskar
kunna följa handelsmönstren för trä på ett
bättre sätt.
En lista över de aktuella träslagen finns i bilagan
till förklarande anmärkningar till HS för kapitel
44.
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palissandre de Guatemala, palissandre de Para,
palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau
Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba,
ramin, sapelli, saqui-saqui, sepetir, sipo,
sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, virola,
vit lauan, vit meranti, vit seraya, gul meranti.
4401 10 – Brännved i form av stockar, kubbar,
vedträn, kvistar, risknippen e.d.

–Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn,
kvistar, risknippen e.d.:
4401 11 – – Av barrträ
4401 12 – – Av lövträ

HS-undernummer 4401 10 har delats upp med
olika undernummer för barr- och lövträ med
anledning av höga handelsvolymer.
Ändringen är resultatet av ett förslag från FAO
som önskar kunna följa handelsmönstren för trä
på ett bättre sätt.

– Sågspån och annat träavfall, även
agglomererat till vedträn, briketter, pelletar
eller liknande former
4401 31 – – Träpelletar
4401 39 – – Andra

– Sågspån och annat träavfall, även
agglomererat till vedträn, briketter, pelletar
eller liknande former
4401 31 – – Träpelletar
4401 39 – – Andra
4401 40 – Sågspån och annat träavfall, ej
agglomererat

Sågspån och annat träavfall har delats upp i två
grupper, agglomererat eller ej agglomererat.
HS-undernummer 4401 40 har skapats för de
senare.
Ändringen är resultatet av ett förslag från FAO
som önskar kunna följa handelsmönstren för trä
på ett bättre sätt.
OBS! Den svenska KN-texten är felaktig, ”även”
har inte strukits i rubriken till 4401 3. Kan
åtgärdas först till 2018.

4403 10 – Målat, betsat eller behandlat med
kreosot eller annat konserveringsmedel

4403 20 – Annat, av barrträ

– Målat, betsat eller behandlat med kreosot
eller annat konserveringsmedel:
4403 11 – – Av barrträ
4403 12 – – Av lövträ
– Annat, av barrträ:

HS-undernummer 4403 10 har delats upp i barroch lövträ. Samtidigt har HS-undernumren 4403
21 – 4403 26 delats upp efter art och storlek
med anledning av höga handelsvolymer.
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4403 4
– Annat av tropiska träslag enligt anmärkning 2
till undernummer i detta kapitel:

4403 21 – – Av furu (Pinus spp.), med en största
diameter på minst 15 cm
4403 22 – – Av furu (Pinus spp.), annat
4403 23 – – Av ädelgran (Abies spp.) och gran
(Picea spp.), med en största diameter på minst
15 cm
4403 24 – – Av ädelgran (Abies spp.) och gran
(Picea spp.), annat
4403 25 – – Annat, med en största diameter på
minst 15 cm
4403 26 – – Annat

Ändringen är resultatet av ett förslag från FAO
som önskar kunna följa handelsmönstren för trä
på ett bättre sätt.

4403 4
–Annat, av tropiska träslag:

Ändring till följd av att anmärkning 2 till
undernummer till kapitel 44 tagits bort.
Ändringen är resultatet av ett förslag från FAO
som önskar kunna följa handelsmönstren för trä
på ett bättre sätt.

4403 92 – – Av bok (Fagus spp.)
4403 99 – – Annat

4406 10 – Oimpregnerade

4406 90 – Andra slag

4403 93 – – Av bok (Fagus spp.), med en största
diameter på minst 15 cm
4403 94 – – Av bok (Fagus spp.), annat
4403 95 – – Av björk (Betula spp.), med en
största diameter på minst 15 cm
4403 96 – – Av björk (Betula spp.), annat
4403 97 – – Av poppel och asp (Populus spp.)
4403 98 – – Av eukalyptus (Eucalyptus spp.)
4403 99 – – Annat

HS-undernummer 4403 10 har delats upp i barroch lövträ. Samtidigt har HS-undernumren 4403
21 – 4403 26 delats upp efter art och storlek
med anledning av höga handelsvolymer.

– Oimpregnerade:
4406 11 – – Av barrträ
4406 12 – – Av lövträ
– Andra slag:

HS-undernumren 4406 10 och 4406 90 har
delats upp i barr- och lövträ.

Ändringen är resultatet av ett förslag från FAO
som önskar kunna följa handelsmönstren för trä
på ett bättre sätt.

Ändringen är resultatet av ett förslag från FAO
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4407 10 – Av barrträ

– Av tropiska träslag enligt anmärkning 2 till
undernummer i detta kapitel

4406 91 – – Av barrträ
4406 92 – – Av lövträ

som önskar kunna följa handelsmönstren för trä
på ett bättre sätt.

–Barrträ:
4407 11 – – Av furu (Pinus spp.)
4407 12 – – Av ädelgran (Abies spp.) och gran
(Picea spp.)
4407 19 – – Annat
– Av tropiska träslag

HS-undernummer 4407 10 har delats upp i nya
undernummer för furu, ädelgran och gran.

Ändring till följd av att anmärkning 2 till
undernummer till kapitel 44 tagits bort, vilket
innebär att omfattningen av ”tropiska träslag”
ökats.
Ändringarna är resultatet av ett förslag från FAO
som önskar kunna följa handelsmönstren för trä
på ett bättre sätt.

4407 99 – – Annat

4407 96 – – Av björk (Betula spp.)
4407 97 – – Av poppel och asp (Populus spp.)
4407 99 – – Annat

Nya HS-undernummer för björk samt poppel
och ask.
Ändringarna är resultatet av ett förslag från FAO
som önskar kunna följa handelsmönstren för trä
på ett bättre sätt.

4408 3
– Av tropiska träslag enligt anmärkning 2 till
undernummer i detta kapitel

4408 3
– Av tropiska träslag

Ändring till följd av att anmärkning 2 till
undernummer till kapitel 44 tagits bort.
Ändringen är resultatet av ett förslag från FAO
som önskar kunna följa handelsmönstren för trä
på ett bättre sätt.

4409 29 – – Annat

4409 22 – – Av tropiska träslag
4409 29 – – Annat

Nytt HS-undernummer för tropiska träslag.
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Ändringen är resultatet av ett förslag från FAO
som önskar kunna följa handelsmönstren för trä
på ett bättre sätt.
4412 31 – – Med minst ett yttre skikt av
tropiska träslag enligt anmärkning 2 till
undernummer i detta kapitel
4412 32 – – Andra, med minst ett yttre skikt av
lövträ
4412 39 – – Andra

– Sammansatta golvskivor
4418 71 – – För mosaikgolv
4418 72 – – Andra, flerskiktade
4418 79 – – Andra

4418 90 – Andra slag

4412 31 – – Med minst ett yttre skikt av
tropiska träslag
4412 33 – – Annat, med minst ett yttre skikt av
lövträ av arterna al (Alnus spp.), ask (Fraxinus
spp.), bok (Fagus spp.), björk (Betula spp.),
körsbär (Prunus spp.), kastanj (Castanea spp.),
alm (Ulmus spp.), eukalyptus (Eucalyptus spp.),
hickory (Carya spp.), hästkastanj (Aesculus
spp.), lind (Tilia spp.), lönn (Acer spp.), ek
(Quercus spp.), platan (Platanus spp.), poppel
och asp (Populus spp.), robinia (falsk akacia)
(Robinia spp.), rosenträ (Liriodendron spp.) eller
valnöt (Juglans spp.)
4412 34 – – Annat, med minst ett yttre skikt av
lövträ annat än vad som specificeras i nr
4412 33
4412 39 – – Annat, med båda ytterskikten av
barrträ

Ändring till följd av att anmärkning 2 till
undernummer till kapitel 44 tagits bort.

–Sammansatta golvskivor
4418 73 – – Av bambu eller med åtminstone det
översta skiktet (slitskiktet) av bambu
4418 74 – – Andra, för mosaikgolv
4418 75 – – Andra, flerskiktade
4418 79 – – Andra
–Andra slag:
4418 91 – – Av bambu
4418 99 – – Andra

En ny struktur för HS-undernummer 4418 7 har
skapats för att skapa HS-undernummer för vissa
varor av bambu.

HS-undernummer 4412 32 har delats upp i nya
HS-undernummer för plywood av lövträ. Texten
till HS-undernummer 4412 39 har ändrats för
att förtydliga numrets omfattning men det
leder inte till att varor flyttas.
Ändringen är resultatet av ett förslag från FAO
som önskar kunna följa handelsmönstren för trä
på ett bättre sätt.

Av samma skäl har HS-undernummer 4418 90
delats upp.
Ändringarna är resultatet av ett förslag från
INBAR som önskar kunna följa handeln med
bambu och rotting.
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4419
4419 00 Bords- och köksartiklar av trä

4419 Bords- och köksartiklar av trä
– Av bambu
4419 11 – – Brödbrädor, skärbrädor och
liknande brädor
4419 12 – – Ätpinnar
4419 19 – – Andra
4419 90 – Andra

4421 90 – Andra slag

– Andra slag:
4421 91 – – Av bambu
4421 99 – – Andra slag

HS-nummer 4419 har delats upp för att skapa
HS-undernummer för vissa varor av bambu.
Ändringarna är resultatet av ett förslag från
INBAR som önskar kunna följa handeln med
bambu och rotting.

HS-undernummer 4421 90 har delats upp för
att skapa HS-undernummer för vissa varor av
bambu.
Ändringarna är resultatet av ett förslag från
INBAR som önskar kunna följa handeln med
bambu och rotting.

KAPITEL 48
Anmärkning 4
4. Med tidningspapper förstås i detta kapitel
obelagt och obestruket papper som är av
sådana slag som används vid tryckning av
tidningar, där minst 50 viktprocent av det totala
fiberinnehållet utgörs av träfibrer erhållna
genom en mekanisk eller mekano-kemisk
process, är olimmat eller mycket lätt limmat,
har en ytjämnhet Parker Print Surf (1 MPa) på
varje sida överstigande 2,5 mikrometer
(mikroner), har en vikt om minst 40 g/m2 och
högst 65 g/m2.

Anmärkning 4
4. Med tidningspapper förstås i detta kapitel
obelagt och obestruket papper som är av
sådana slag som används vid tryckning av
tidningar, där minst 50 viktprocent av det totala
fiberinnehållet utgörs av träfibrer erhållna
genom en mekanisk eller mekano-kemisk
process, är olimmat eller mycket lätt limmat,
har en ytjämnhet Parker Print Surf (1 MPa) på
varje sida överstigande 2,5 mikrometer
(mikroner), har en vikt om minst 40 g/m2 och
högst 65 g/m2, och ska endast tillämpas för
papper som föreligger i a) remsor eller rullar

Den understrukna texten har införts för att
specificera storlekskriterierna för
tidningspapper.
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med en bredd av mer än 28 cm, eller b) i
kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka i
ovikt skick den ena sidan är längre än 28 cm och
den andra sidan längre än 15 cm.
Anmärkning 8

Anmärkning 8

8. Nr 4801 och 4803–4809 ska endast tillämpas
för papper, papp, cellulosavadd och duk av
cellulosafibrer som föreligger i
a) remsor eller rullar med en bredd av mer än
36 cm, eller
b) i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka i
ovikt skick den ena sidan är längre än 36 cm och
den andra sidan längre än 15 cm.

8. Nr 4803–4809 ska endast tillämpas för
papper, papp, cellulosavadd och duk av
cellulosafibrer som föreligger i:
a) remsor eller rullar med en bredd av mer än
36 cm, eller
b) i kvadratiska eller rektangulära ark hos vilka i
ovikt skick den ena sidan är längre än 36 cm och
den andra sidan längre än 15 cm.

KAPITEL 54
– Högstyrkegarn av nylon eller andra
polyamider
5402 11 – – Av aramider
5402 19 – – Annat
5402 20 – Högstyrkegarn av polyestrar

5402 59 – – Av annat syntetmaterial

Hänvisningen till HS-nummer 4801 har tagits
bort med anledningen av den ändring som
gjorts i anmärkning 4 till kapitel 48 avseende
storlekskriterier för tidningspapper.

– Högstyrkegarn av nylon eller andra
polyamider, även texturerat
5402 11 – – Av aramider 4
5402 19 – – Annat
5402 20 – Högstyrkegarn av polyestrar, även
texturerat

Den understrukna texten har införts för att
förtydliga klassificeringen av vissa texturerade
högstyrkegarn.

5402 53 – – Av polypropen
5402 59 – – Av annat syntetmaterial

Nytt HS-nummer för vissa syntetfilamentgarn,
enkla, av polypropen. Ändring görs med
anledning av utvecklingen av polypropenfibrer
vilka står för den största andelen av
tillverkningen av syntetfibrer.
Det finns sedan tidigare ett KN-nummer för
dessa men numret tas nu bort.
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5402 69 – – Av annat syntetmaterial

5402 63 – – Av polypropen
5402 69 – – Av annat syntetmaterial

Nytt HS-nummer för vissa syntetfilamentgarn,
enkla, av polypropen. Ändring görs med
anledning av utvecklingen av polypropenfibrer
vilka står för den största andelen av
tillverkningen av syntetfibrer.
Det finns sedan tidigare ett KN-nummer för
dessa men numret tas nu bort.

KAPITEL 55
5502
5502 00 Fiberkabel av regenatfilament

5502 Fiberkabel av regenatfilament
5502 10 – Av cellulosaacetat
5502 90 – Andra

5506 90 – Av annat syntetmaterial

5506 40 – Av polypropen
5506 90 – Av annat syntetmaterial

HS-nummer 4419 har delats upp för att skapa
HS-undernummer för fiberkabel av
cellulosaacetat.

Nytt HS-nummer för vissa syntetstapelfibrer av
polypropen. Ändring görs med anledning av
utvecklingen av polypropenfibrer vilka står för
den största andelen av tillverkningen av
syntetfibrer.
Det finns sedan tidigare ett KN-nummer för
dessa men numret tas nu bort.

KAPITEL 57

5704 90 – Andra slag

5704 20 – Plattor med en yta större än 0,3 m²
men högst 1 m2
5704 90 –Andra slag

Nytt HS-undernummer för plattor med en yta
större än 0,3 m² men högst 1 m2.

Anmärkning 1 till undernummer

En ny anmärkning till undernummer för att
definiera de dukvaror som används vid
tillverkning av nät för malariabekämpning.

KAPITEL 60

1. Nr 6005 35 omfattar dukvaror av
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polyetenmonofilament eller
polyestermultifilament, med en vikt av minst 30
g/m2 och högst 55 g/m2, med en maskstorlek
motsvarande minst 20 hål/cm2 och högst 100
hål/cm2, och impregnerad eller belagd med
alfacypermetrin (ISO), klorfenapyr (ISO),
deltametrin (INN, ISO), lambda-cyhalotrin (ISO),
permetrin (ISO) eller pirimifosmetyl (ISO).
– Av syntetfibrer
6005 31 – – Oblekta eller blekta
6005 32 – – Färgade
6005 33 – – Av olikfärgade garner
6005 34 – – Tryckta

–Av syntetfibrer

6005 35 – – Dukvaror enligt anmärkning 1 till
undernummer till detta kapitel
6005 36 – – Andra, oblekta eller blekta
6005 37 – – Andra, färgade
6005 38 – – Andra, av olikfärgade garner
6005 39 – – Andra, tryckta

Strukturen under HS-undernummer 6005 3 har
gjorts om för att göra det möjligt att införa ett
nytt HS-undernummer för varor enligt
anmärkning 1 till undernummer till kapitel 60,
dukvaror som används vid tillverkning av nät för
malariabekämpning.

KAPITEL 63
Anmärkning 1 till undernummer
1. Nr 6304 20 omfattar varor gjorda av dukvaror
av varptrikå, impregnerade eller belagda med
alfacypermetrin (ISO), klorfenapyr
(ISO), deltametrin (ISO, INN), lambda-cyhalotrin
(ISO), permetrin (ISO) eller pirimifosmetyl (ISO).

– Andra slag

6304 20 – Sängnät enligt anmärkning 1 till
undernummer till detta kapitel
– Andra slag

En ny anmärkning till undernummer för att
definiera de dukvaror av varptrikå som används
vid tillverkning av nät för malariabekämpning.

Nytt HS-undernummer för de sängnät som
specificeras i anmärkning 1 till undernummer
till kapitel 63.
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6304 91 – – Av trikå
6304 92 – – Andra, av bomull
6304 93 – – Andra, av syntetfibrer
6304 99 – – Andra, av annat textilmaterial

6304 91 – – Av trikå
6304 92 – – Andra, av bomull
6304 93 – – Andra, av syntetfibrer
6304 99 – – Andra, av annat textilmaterial

KAPITEL 68
Anmärkning 1 m

Anmärkning 1 m

m) varor av material uppräknade i anmärkning 2
b till kapitel 96, enligt nr 9602 samt varor enligt
nr 9606 (t.ex. knappar), 9609 (t.ex. grifflar) och
9610 (t.ex. skrivtavlor),

KAPITEL 69
6907 Oglaserade ”gatstenar”, trottoarplattor,
golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt
väggplattor, av keramiskt material; oglaserade
mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på
underlag
6907 10 – Plattor, kuber och liknande varor,
även av annan form än kvadratisk eller
rektangulär, vilkas största yta kan inneslutas i
en kvadrat med en sidlängd av mindre än 7 cm

Som en följd skapandet av HS-nummer 9620 för
enbens-, tvåbens- och trebensstativ och
liknande artiklar utesluts dessa från kapitlet.

m) varor enligt nr 9602 av material uppräknade
i anmärkning 2 b till kapitel 96, samt varor enligt
nr 9606 (t.ex. knappar), nr 9609 (t.ex. grifflar),
Samtidigt passar vi på att göra några små
nr 9610 (t.ex. skrivtavlor) och nr 9620 (enbens-, redaktionella ändringar.
tvåbens- och trebensstativ och liknande
artiklar),

6907 ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor
o.d., plattor för eldstäder samt väggplattor, av
keramiskt material; mosaikbitar o.d., av
keramiskt material, även på underlag; lister,
kant- och sockelplattor o.d., av keramiskt
material
– ”Gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d.,
plattor för eldstäder samt väggplattor, andra än
sådana enligt nr 6907 30 och 6907 40:
6907 21 – – Med en vattenabsorptionskoefficient på högst 0,5 viktprocent
6907 22 – – Med en vattenabsorptionskoefficient större än 0,5 viktprocent men högst
10 viktprocent
6907 23 – – Med en vattenabsorptionskoefficient större än 10 viktprocent
6907 30 – Mosaikbitar och liknande, andra än

En total omstrukturering av HS-nummer 6907
med anledning av att HS-nummer 6908 tas bort.
Uppdelningen har anpassats till branschpraxis
för varorna.
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sådana enligt nr 6907 40
6907 40 – Lister, kant- och sockelplattor o.d., av
keramiskt material
6907 90 – Andra slag
6908 Glaserade ”gatstenar”, trottoarplattor,
golvplattor o.d., plattor för eldstäder samt
väggplattor, av keramiskt material; glaserade
mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på
underlag

[6908]

HS-numret har tagits bort och innehållet har
slagits ihop med HS-nummer 6907. Den tidigare
uppdelningen under dessa HS-nummer
avspeglar inte längre branschpraxis.

Anmärkning 1 m

Som en följd skapandet av HS-nummer 9620 för
enbens-, tvåbens- och trebensstativ och
liknande artiklar utesluts dessa från
avdelningen.

6908 10 – Plattor, kuber och liknande varor,
även av annan form än kvadratisk eller
rektangulär, vilkas största yta kan inneslutas i
en kvadrat med en sidlängd av mindre än 7 cm
6908 90 – Andra slag
AVDELNING XV
Anmärkning 1 m
m) handsiktar, knappar, reservoarpennor,
pennförlängare, stålpennor och andra artiklar
enligt kapitel 96 (diverse artiklar),

m) handsiktar, knappar, reservoarpennor,
pennförlängare, stålpennor, enbens-, tvåbensoch trebensstativ och liknande artiklar samt
andra artiklar enligt kapitel 96 (diverse artiklar),

KAPITEL 74
Anmärkning 1 c

Anmärkning 1 c

c) kopparförlegeringar:
legeringar som jämte andra ämnen innehåller
mer än 10 viktprocent koppar, som inte är
lämpliga för valsning eller smidning och som
vanligen används som tillsats vid framställning

c) kopparförlegeringar:
legeringar som jämte andra ämnen innehåller
mer än 10 viktprocent koppar, som inte är
lämpliga för valsning eller smidning och som
vanligen används som tillsats vid framställning

En ändring till följd av att HS-nummer 2848 tas
bort. De ämnen som tidigare klassificerades
under numret har flyttats till HS-nummer 2853.
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av andra legeringar eller som
desoxidationsmedel eller desulfureringsmedel
eller för liknande ändamål vid framställning av
andra metaller än järn. Fosforkoppar
(kopparfosfid) som innehåller mer än 15
viktprocent fosfor klassificeras dock enligt nr
2848.

av andra legeringar eller som
desoxidationsmedel eller desulfureringsmedel
eller för liknande ändamål vid framställning av
andra metaller än järn. Fosforkoppar
(kopparfosfid) som innehåller mer än 15
viktprocent fosfor klassificeras dock enligt nr
2853.

KAPITEL 82
8205 Handverktyg (inbegripet
glasmästardiamanter), inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans; blåslampor;
skruvstycken, skruvtvingar o.d., andra än
tillbehör och delar till verktygsmaskiner; städ;
transportabla smidesässjor; hand- eller
pedaldrivna slipstenar och slipskivor med
ställning

8205 Handverktyg (inbegripet
glasmästardiamanter), inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans; blåslampor;
skruvstycken, skruvtvingar o.d., andra än
tillbehör och delar till verktygsmaskiner eller
vattenskärmaskiner; städ; transportabla
smidesässjor; hand- eller pedaldrivna slipstenar
och slipskivor med ställning

Ett förtydligande med anledning av att HSnummer 8456 utökades med
vattenskärmaskiner i HS 2012.

8308 Knäppen, byglar med knäppe, spännen
med eller utan knäppe, hakar, hyskor,
snörhålsringar o.d., av oädel metall, av sådana
slag som används till kläder eller tillbehör till
kläder, skodon, smycken, armbandsur, böcker,
markiser, lädervaror, reseffekter eller
sadelmakeriarbeten eller till andra
konfektionerade varor; rörnitar och
tvåspetsnitar, av oädel metall; pärlor och
paljetter, av oädel metal

Ett förtydligande av vad som ingår under HSnumret.

Anmärkning 1 q

Som en följd skapandet av HS-nummer 9620 för
enbens-, tvåbens- och trebensstativ och

KAPITEL 83
8308 Knäppen, byglar med knäppe, spännen
med eller utan knäppe, hakar, hyskor,
snörhålsringar o.d., av oädel metall, av sådana
slag som används till kläder, skodon, markiser,
handväskor, reseffekter e.d.; rörnitar och
tvåspetsnitar, av oädel metall; pärlor och
paljetter, av oädel metall

AVDELNING XVI
Anmärkning 1 q
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q) färgband för skrivmaskiner och liknande
färgband, även på spolar eller i patroner
(klassificering efter materialets beskaffenhet,
eller enligt nr 9612 om de är impregnerade eller
överdragna med bläck, färg e.d. eller på annat
sätt bearbetade för att ge avtryck).

q) färgband för skrivmaskiner och liknande
färgband, även på spolar eller i patroner
(klassificering efter materialets beskaffenhet,
eller enligt nr 9612 om de är impregnerade eller
överdragna med bläck, färg e.d. eller på annat
sätt bearbetade för att ge avtryck), samt
enbens-, tvåbens- och trebensstativ och
liknande artiklar enligt nr 9620.

liknande artiklar utesluts dessa från
avdelningen.

KAPITEL 84
Anmärkning 1 g

Anmärkningarna 1 g och 1 h

g) mekaniska mattsopare utan motor (nr 9603).

g) kylare till artiklar enligt avdelning XVII,

Ett förtydligande att kylare till fordon utesluts
från kapitlet. Tidigare anmärkning 1 g blir nu
anmärkning 1 h.

h) mekaniska mattsopare utan motor (nr 9603).
Anmärkning 2 e

Anmärkning 2 e

e) maskiner och apparater för mekanisk
bearbetning i vilka en temperaturändring, även
om den är nödvändig, är av underordnad
betydelse.

e) maskiner, apparater och
laboratorieutrustning för mekanisk bearbetning
i vilka en temperaturändring, även om den är
nödvändig, är av underordnad betydelse.

Anmärkning 9 A

Anmärkning 9 A

9. A) Anmärkningarna 8 a och 8 b till kapitel 85
ska tillämpas även med avseende på uttrycken
”halvledarkomponenter eller halvledarelement”
och ”elektroniska integrerade kretsar” såsom
dessa används i den här anmärkningen och i nr
8486. Vid tillämpning av den här anmärkningen
och nr 8486 ska uttrycket
”halvledarkomponenter eller halvledarelement”

9. A) Anmärkningarna 9 a och 9 b till kapitel 85
ska tillämpas även med avseende på uttrycken
”halvledarkomponenter eller halvledarelement”
och ”elektroniska integrerade kretsar” såsom
dessa används i den här anmärkningen och i nr
8486. Vid tillämpning av den här anmärkningen
och nr 8486 ska uttrycket
”halvledarkomponenter eller halvledarelement”

En anpassning av anmärkningen till rubriktexten
till HS-nummer 8419.

Redaktionella ändringar dels för att anpassa till
en omnumrering av anmärkning 8 till kapitel 85
och dels för att införa (LED) för lysdioder.
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dock även gälla ljuskänsliga
halvledarkomponenter eller halvledarelement
samt lysdioder.

dock även gälla ljuskänsliga
halvledarkomponenter eller halvledarelement
samt lysdioder (LED).

Anmärkningar 1 och 2 till undernummer

Anmärkningar 1 till 4 till undernummer
1. För nr 8465 20 ska uttrycket
”fleroperationsmaskiner” tillämpas endast för
verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork,
ben, hårdgummi, hårdplast och liknande hårda
material, som i enlighet med ett
bearbetningsprogram kan utföra olika slags
bearbetningar genom automatisk växling
mellan olika verktyg som är placerade i ett
magasin e.d.

1. Vid tillämpning av nr 8471 49 ska med
”system” förstås maskiner för automatisk
databehandling vars enheter uppfyller villkoren
i anmärkning 5 C till kapitel 84 och som består
av minst en central processor, ett inorgan (t.ex.
ett tangentbord eller en scanner) och ett
utorgan (t.ex. en bildskärm eller en skrivare).

En definition av ”fleroperationsmaskiner” enligt
HS-undernummer 8465 20 införs i nya
anmärkning 1 till undernummer till kapitel 84.
I anmärkning 3 till undernummer till kapitel 84
definieras ”ventiler för oljehydrauliska eller
pneumatiska transmissioner” enligt HSundernummer 8481 20.
De tidigare anmärkningarna 1 och 2 till
undernummer numreras om till 2 respektive 4.

2. Vid tillämpning av nr 8471 49 ska med
”system” förstås maskiner för automatisk
databehandling vars enheter uppfyller villkoren
i anmärkning 5 C till kapitel 84 och som består
av minst en central processor, ett inorgan (t.ex.
ett tangentbord eller en scanner) och ett
utorgan (t.ex. en bildskärm eller en skrivare).

3. För nr 8481 20 ska med uttrycket ”ventiler för
oljehydrauliska eller pneumatiska
transmissioner" avses ventiler som används
specifikt i överföringen av ”fluid energi” i ett
hydrauliskt eller pneumatiskt system, om
energin tillförs i form av trycksatta fluider
(vätskor eller gaser). Ventilerna kan vara av alla
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olika typer (t.ex. reducerventil, backventil). Nr
8481 20 har företräde framför alla andra
varunummer under nr 8481.
4. Nr 8482 40 tillämpas enbart för lager med
cylindriska rullar med en konstant diameter av
2. Nr 8482 40 tillämpas enbart för lager med
cylindriska rullar med en konstant diameter av
högst 5 mm och med en längd av minst tre
gånger diametern. Rullarnas ändar får vara
rundade.

4. Nr 8482 40 tillämpas enbart för lager med
cylindriska rullar med en konstant diameter av
högst 5 mm och med en längd av minst tre
gånger diametern. Rullarnas ändar får vara
rundade.

8415 10 – Apparater av fönster- eller väggtyp,
hopbyggda till en enhet eller av typen
”splitsystem” (system bestående av separata
komponenter)

8415 10 – Av sådana slag som är avsedda att
fästas vid ett fönster, en vägg, ett innertak eller
ett golv, hopbyggda till en enhet eller av typen
”split-system” (system bestående av separata
komponenter)

En ändring i rubriktexten till HS-undernummer
8415 10 för att klargöra att även anläggningar
som fästs på ett innertak eller ett golv omfattas
av numret.

– Sprutor för jordbruk och trädgårdsskötsel
8424 41 – – Bärbara sprutor
8424 49 – – Andra
– Andra apparater
8424 82 – – För jordbruk eller trädgårdsskötsel
8424 89 – – Andra slag

Nya HS-undernummer för sprutor för jordbruk
och trädgårdsskötsel där bärbara sprutor skiljs
från övriga. Det tidigare HS-numret 8424 81 har
därför numrerats om till 8424 82.

– Såmaskiner, planteringsmaskiner och
omplanteringsmaskiner
8432 31 – – Direktsåmaskiner,
planteringsmaskiner och
omplanteringsmaskiner utan jordbearbetning

HS-undernummer 8432 3 har delats upp för att
särskilja maskiner som kräver jordbearbetning
eller inte.

– Andra apparater
8424 81 – – För jordbruk eller trädgårdsskötsel
8424 89 – – Andra slag

8432 30 – Såmaskiner, planteringsmaskiner och
omplanteringsmaskiner

Ett förslag från FAO för att få bättre statistik
över handel med och användning av
jordbruksmaskiner.

Samtidigt har HS-undernummer 8432 4 delats
52

8432 39 – – Andra
– Gödselspridare
8432 41 – – Stallgödselspridare
8432 42 – – Konstgödselspridare

upp för stall- respektive konstgödselspridare.

8442 Maskiner, apparater och redskap (andra
än verktygsmaskiner enligt nr 8456–8465) för
preparering eller tillverkning av klichéer,
tryckplåtar, tryckcylindrar eller andra
tryckformar; klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar
och andra tryckformar; plåtar, cylindrar och
litografiska stenar, preparerade för grafiskt
ändamål (t.ex. slipade, kornade eller polerade)

8442 Maskiner, apparater och redskap (andra
än maskiner enligt nr 8456–8465) för
preparering eller tillverkning av klichéer,
tryckplåtar, tryckcylindrar eller andra
tryckformar; klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar
och andra tryckformar; plåtar, cylindrar och
litografiska stenar, preparerade för grafiskt
ändamål (t.ex. slipade, kornade eller polerade)

En ändring med anledning av att HS-nummer
8456 utökades med vattenskärmaskiner i HS
2012.

8456 10 – Arbetande med laser eller annan ljuseller fotonstråle

–Arbetande med laser eller annan ljus- eller
fotonstråle
8456 11 – – Arbetande med laser
8456 12 – – Arbetande med annan ljus- eller
fotonstråle
8456 20 – Arbetande med ultraljud
8456 30 – Arbetande med elektroerosion
8456 40 – Arbetande med plasmaljusbåge
8456 50 – Vattenskärmaskiner
8456 90 – Andra slag

HS-undernummer 8456 10 har delats upp för
maskiner arbetande med laser respektive annan
ljus- eller fotonstråle.

8459 40 – Andra maskiner för arborrning

–Andra maskiner för arborrning:
8459 41 – – Numeriskt styrda
8459 49 – – Andra

Ny underuppdelning för numeriskt styrda
arborrningsmaskiner. Den här
underuppdelningen finns sedan tidigare i KN
där den nu tas bort.

– Planslipmaskiner, i vilka varje axels läge kan
ställas in med en noggrannhet av 0,01 mm

– Planslipmaskiner

En anpassning av HS-undernummer 8460 1 –
8460 29 till dagens teknologi och

8432 40 – Gödselspridare

8456 20 – Arbetande med ultraljud
8456 30 – Arbetande med elektroerosion

8456 90 – – Andra

Ett förslag från FAO för att få bättre statistik
över handel med och användning av
jordbruksmaskiner.

Nya HS-undernummer har skapats för maskiner
arbetande med plasmaljusbåge och
vattenskärmaskiner.
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8460 11 – – Numeriskt styrda
8460 19 – – Andra
– Andra slipmaskiner, i vilka varje axels läge kan
ställas in med en noggrannhet av 0,01 mm
8460 21 – – Numeriskt styrda

8460 12 – – Numeriskt styrda
8460 19 – – Andra
– Andra slipmaskiner

handelstrenderna för dessa varor.
Samtidigt har nya HS-undernummer skapats för
vissa centerlesslipmaskiner respektive andra
cylindriska slipmaskiner.

8460 29 – – Andra

8460 22 – – Centerlesslipmaskiner, numeriskt
styrda
8460 23 – – Andra cylindriska slipmaskiner,
numeriskt styrda
8460 24 – – Andra, numeriskt styrda
8460 29 – – Andra

– Andra slag:
8465 91 – – Sågmaskiner
8465 92 – – Maskiner för hyvling, fräsning eller
gradning (genom utskärning)
8465 93 – – Slip-, puts- eller polermaskiner
8465 94 – – Bockningsmaskiner och
sammansättningsmaskiner
8465 95 – – Borrmaskiner och tapphålsmaskiner
8465 96 – – Maskiner för klyvning, knivskärning
eller fanersvarvning
8465 99 – – Andra

8465 20 – Fleroperationsmaskiner
– Andra slag
8465 91 – – Sågmaskiner
8465 92 – – Maskiner för hyvling, fräsning eller
gradning (genom utskärning)
8465 93 – – Slip-, puts- eller polermaskiner
8465 94 – – Bockningsmaskiner och
sammansättningsmaskiner
8465 95 – – Borrmaskiner och tapphålsmaskiner
8465 96 – – Maskiner för klyvning, knivskärning
eller fanersvarvning
8465 99 – – Andra

Ett nytt HS-undernummer för vissa
fleroperationsmaskiner, som kan utföra olika
slags bearbetningar genom automatisk växling
mellan olika verktyg som är placerade i ett
magasin e.d., enligt definitionen i anmärkning 1
till undernummer till kapitel 84.

8466 Delar och tillbehör som är lämpliga att
användas uteslutande eller huvudsakligen till
maskiner enligt nr 8456–8465, inbegripet
hållare för arbetsstycken eller verktyg,
självöppnande gänghuvuden, delningsdockor
och annan speciell utrustning för maskiner;
verktygshållare till alla slags handverktyg

Ett förtydligande med anledning av att HSnummer 8456 utökades med
vattenskärmaskiner i HS 2012.

8466 Delar och tillbehör som är lämpliga att
användas uteslutande eller huvudsakligen till
maskiner enligt nr 8456–8465, inbegripet
hållare för arbetsstycken eller verktyg,
självöppnande gänghuvuden, delningsdockor
och annan speciell utrustning för
verktygsmaskiner; verktygshållare till alla slags
handverktyg
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8466 30 – Delningsdockor och annan speciell
utrustning för verktygsmaskiner

8466 30 – Delningsdockor och annan speciell
utrustning för maskiner

Ett förtydligande med anledning av att HSnummer 8456 utökades med
vattenskärmaskiner i HS 2012.

8469 Skrivmaskiner, andra än skrivare enligt nr
8443; ordbehandlingsmaskiner

[8469]

HS-nummer 8469 har tagits bort på grund av
låga handelsvolymer. Innehållet i detta nummer
har flyttats till HS-nummer 8472.

8473 Delar och tillbehör (andra än överdrag,
fodral, väskor o.d.) som är lämpliga
att användas uteslutande eller huvudsakligen
till maskiner enligt nr 8469–8472

8473 Delar och tillbehör (andra än överdrag,
fodral, väskor o.d.) som är lämpliga
att användas uteslutande eller huvudsakligen
till maskiner enligt nr 8470–8472

En ändring med anledning av att HS-nummer
8469 tagits bort.

8473 10 – Delar och tillbehör till maskiner enligt
nr 8469

[borttaget]

En ändring med anledning av att HS-nummer
8469 tagits bort. Innehållet i detta nummer har
flyttats till HS-undernummer 8473 40.

8473 50 – Delar och tillbehör som är lämpade
att användas för maskiner enligt två eller
flera av numren 8469–8472

8473 50 – Delar och tillbehör som är lämpade
att användas för maskiner enligt två eller flera
av numren 8470–8472

En ändring med anledning av att HS-nummer
8469 tagits bort.

KAPITEL 85
Anmärkningar 3 till 9

Anmärkningar 3 till 10

En ny anmärkning 3 för att klargöra
klassificeringen av ackumulatorer som
presenteras med hjälpkomponenter, s.k.
battery packs.

3. För nr 8507 ska uttrycket ”elektriska
ackumulatorer” inkludera även sådana som
föreligger tillsammans med hjälpkomponenter
som bidrar till ackumulatorns funktion att lagra
och leverera energi eller som skyddar den mot
skador, såsom elektriska kopplingsanordningar,
temperaturregulatorer (t.ex. termistorer) och
anordningar för kretsskydd. De får också
inkludera en del av det skyddande höljet till de

Som en följd numreras de tidigare
anmärkningarna 3-9 om till 4-10.
Samtidigt införs en ny anmärkning 9 b) 4 för att
definiera integrerade multikomponentkretsar
(MCO). Denna innebär en utökning av
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varor i vilka de ska användas.

3. Nr 8509 omfattar endast följande
elektromekaniska maskiner och apparater av
sådana slag som vanligen används för
hushållsbruk:
a) Golvbonare, maskiner för malning eller
blandning av livsmedel samt frukt- eller
köksväxtsaftpressar, oavsett vikten.
b) Andra maskiner och apparater, under
förutsättning att vikten inte överstiger 20 kg per
styck. Numret tillämpas dock inte för fläktar
eller för ventilations- eller cirkulationskåpor
med inbyggd fläkt, med eller utan filter (nr
8414), torkcentrifuger (nr 8421), diskmaskiner
(nr 8422), hushållstvättmaskiner (nr 8450),
manglar och strykmaskiner (nr 8420 och 8451),
symaskiner (nr 8452), elektriska saxar (nr 8467)
samt elektriska värmeapparater (nr 8516).

4. Nr 8509 omfattar endast följande
elektromekaniska maskiner och apparater av
sådana slag som vanligen används för
hushållsbruk:
a) Golvbonare, maskiner för malning eller
blandning av livsmedel samt frukt- eller
köksväxtsaftpressar, oavsett vikten.
b) Andra maskiner och apparater, under
förutsättning att vikten inte överstiger 20 kg per
styck. Numret tillämpas dock inte för fläktar
eller för ventilations- eller cirkulationskåpor
med inbyggd fläkt, med eller utan filter (nr
8414), torkcentrifuger (nr 8421), diskmaskiner
(nr 8422), hushållstvättmaskiner (nr 8450),
manglar och strykmaskiner (nr 8420 och 8451),
symaskiner (nr 8452), elektriska saxar (nr 8467)
samt elektriska värmeapparater (nr 8516).

4. För tillämpning av nr 8523 gäller följande:
a) Med ”icke-flyktiga halvledarminnen” (solidstate non-volatile storage devices, t.ex.
flashminneskort eller flashelektroniska
minneskort) förstås minnen med
anslutningsdon vilka i ett och samma hölje
innehåller ett eller flera flashminnen (t.ex.
”Flash E2PROM”) i form av integrerade kretsar
monterade på tryckta kretskort. De kan omfatta
en styrenhet i form av en integrerad krets samt
diskreta passiva komponenter såsom

5. För tillämpning av nr 8523 gäller följande:
a) Med ”icke-flyktiga halvledarminnen” (solidstate non-volatile storage devices, t.ex.
flashminneskort eller flashelektroniska
minneskort) förstås minnen med
anslutningsdon vilka i ett och samma hölje
innehåller ett eller flera flashminnen (t.ex.
”Flash E²PROM”) i form av integrerade kretsar
monterade på tryckta kretskort. De kan omfatta
en styrenhet i form av en integrerad krets samt
diskreta passiva komponenter såsom

innehållet i HS-nummer 8542 med de produkter
som definieras i den nya anmärkningen.
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kondensatorer och motstånd.
b) Med ”smartkort” förstås kort i vilka
inbäddats en eller flera elektroniska integrerade
kretsar (mikroprocessor, direktminne [RAM]
eller läsminne [ROM]) i form av chips. Dessa
kort kan innehålla kontakter, magnetremsa eller
inbäddad antenn men innehåller inte några
andra aktiva eller passiva kretselement.

kondensatorer och motstånd.
b) Med ”smartkort” förstås kort i vilka
inbäddats en eller flera elektroniska integrerade
kretsar (mikroprocessor, direktminne [RAM]
eller läsminne [ROM]) i form av chips. Dessa
kort kan innehålla kontakter, magnetremsa eller
inbäddad antenn men innehåller inte några
andra aktiva eller passiva kretselement.

5. Med tryckta kretsar i nr 8534 förstås kretsar,
som med något tryckningsförfarande (t.ex.
prägling, plätering eller etsning) eller med
filmkretsteknik erhållits genom att man på ett
isolerande underlag utformat ledande element,
kontakter eller andra tryckta komponenter
(t.ex. induktansspolar, motstånd och
kondensatorer), ensamma eller sammanbundna
enligt ett förutbestämt mönster, andra än
element som kan alstra, likrikta, modulera eller
förstärka en elektrisk signal (t.ex.
halvledarelement).
Med tryckta kretsar avses inte kretsar i förening
med andra element än sådana som erhållits
under tryckningsprocessen och inte heller
ensamma, skilda motstånd, kondensatorer och
induktansspolar. Tryckta kretsar kan dock vara
försedda med icke tryckta förbindningselement.
Tunn- eller tjockfilmskretsar som innehåller
passiva och aktiva element som erhållits under
samma tekniska process ska klassificeras enligt
nr 8542.

6. Med tryckta kretsar i nr 8534 förstås kretsar,
som med något tryckningsförfarande (t.ex.
prägling, plätering eller etsning) eller med
filmkretsteknik erhållits genom att man på ett
isolerande underlag utformat ledande element,
kontakter eller andra tryckta komponenter
(t.ex. induktansspolar, motstånd och
kondensatorer), ensamma eller sammanbundna
enligt ett förutbestämt mönster, andra än
element som kan alstra, likrikta, modulera eller
förstärka en elektrisk signal (t.ex.
halvledarelement).
Med tryckta kretsar avses inte kretsar i förening
med andra element än sådana som erhållits
under tryckningsprocessen och inte heller
ensamma, skilda motstånd, kondensatorer och
induktansspolar. Tryckta kretsar kan dock vara
försedda med icke tryckta förbindningselement.
Tunn- eller tjockfilmskretsar som innehåller
passiva och aktiva element som erhållits under
samma tekniska process ska klassificeras enligt
nr 8542.
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6. Med ”kopplingsdon för optiska fibrer eller för
knippen eller kablar av optiska fibrer” i nr 8536
förstås kopplingsdon som används enbart för
att mekaniskt koppla optiska fibrer ände mot
ände i ett digitalt trådsystem. De har ingen
annan funktion (såsom förstärkning,
regenerering eller modifiering av en signal).

7. Med ”kopplingsdon för optiska fibrer eller för
knippen eller kablar av optiska fibrer” i nr 8536
förstås kopplingsdon som används enbart för
att mekaniskt koppla optiska fibrer ände mot
ände i ett digitalt trådsystem. De har ingen
annan funktion (såsom förstärkning,
regenerering eller modifiering av en signal).

7. Nr 8537 omfattar inte trådlösa anordningar
med infrarött ljus vilka används för fjärrkontroll
av televisionsmottagare eller av annan elektrisk
utrustning (nr 8543).

8. Nr 8537 omfattar inte trådlösa anordningar
med infrarött ljus vilka används för fjärrkontroll
av televisionsmottagare eller av annan elektrisk
utrustning (nr 8543).

8. För tillämpning av nr 8541 och 8542 gäller
följande:
a) Med dioder, transistorer och liknande
halvledarkomponenter eller halvledarelement
förstås sådana komponenter eller element vars
funktion är beroende av förändringar i
resistiviteten under inverkan av ett elektriskt
fält.
b) Med elektroniska integrerade kretsar förstås
följande:
1. Integrerade monolitkretsar i vilka
kretselementen (dioder, transistorer, motstånd,
kondensatorer, induktansspolar, etc.)
framställts i massan (huvudsakligen) och på
ytan av ett halvledarmaterial eller sammansatt
halvledarmaterial (t.ex. dopad kisel,
galliumarsenid, kiselgermanium eller

9. För tillämpning av nr 8541 och 8542 gäller
följande:
a) Med dioder, transistorer och liknande
halvledarkomponenter eller halvledarelement
förstås sådana komponenter eller element vars
funktion är beroende av förändringar i
resistiviteten under inverkan av ett elektriskt
fält.
b) Med elektroniska integrerade kretsar förstås
följande:
Integrerade monolitkretsar i vilka
kretselementen (dioder, transistorer, motstånd,
kondensatorer, induktansspolar, etc.)
framställts i massan (huvudsakligen) och på
ytan av ett halvledarmaterial eller sammansatt
halvledarmaterial (t.ex. dopad kisel,
galliumarsenid, kiselgermanium eller
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indiumfosfid) och är oskiljaktigt förbundna med
varandra.
2. Integrerade hybridkretsar i vilka passiva
element (motstånd, kondensatorer,
induktansspolar, etc.) som erhållits med hjälp
av tunn- eller tjockfilmsteknik och aktiva
element (dioder, transistorer, integrerade
monolitkretsar, etc.) som erhållits med hjälp av
halvledarteknik kombinerats praktiskt taget
odelbart med hjälp av förbindelser eller
förbindelseledningar på ett enda isolerande
underlag (glas, keramik, etc.). Dessa kretsar kan
också innehålla diskreta komponenter.
3. Integrerade multichipkretsar bestående av
två eller flera förbundna integrerade
monolitkretsar som kombinerats praktiskt taget
odelbart, även på ett eller flera isolerande
substrat och med ledningsbanor (leadframes)
men utan några andra aktiva eller passiva
kretselement.

indiumfosfid) och är oskiljaktigt förbundna med
varandra.
2. Integrerade hybridkretsar i vilka passiva
element (motstånd, kondensatorer,
induktansspolar, etc.) som erhållits med hjälp
av tunn- eller tjockfilmsteknik och aktiva
element (dioder, transistorer, integrerade
monolitkretsar, etc.) som erhållits med hjälp av
halvledarteknik kombinerats praktiskt taget
odelbart med hjälp av förbindelser eller
förbindelseledningar på ett enda isolerande
underlag (glas, keramik, etc.). Dessa kretsar kan
också innehålla diskreta komponenter.
3. Integrerade multichipkretsar bestående av
två eller flera förbundna integrerade
monolitkretsar som kombinerats praktiskt taget
odelbart, även på ett eller flera isolerande
substrat och med ledningsbanor (leadframes)
men utan några andra aktiva eller passiva
kretselement.
4. Integrerade multikomponentkretsar: en
kombination av en eller flera monolit-, hybrideller multichipkretsar och minst en av följande
komponenter: kiselbaserade sensorer, styrdon,
oscillatorer, resonatorer eller kombinationer av
dessa, eller komponenter med funktionerna hos
varor som klassificeras enligt nr 8532, 8533,
8541, eller induktorer som klassificeras enligt nr
8504, formade praktiskt taget odelbart till en
enhet, t.ex. en integrerad krets, som en
komponent av ett slag som används för
montering på ett kretskort eller annat underlag,
genom anslutning av stift, ledningsbanor,
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pärlor, anslutningsytor, bulor eller mellanlägg.
I denna definition används följande termer:
1) komponenter: kan vara fristående, tillverkade
oberoende och därefter monterade på resten
av den integrerade multikomponentkretsen,
eller integrerade i andra komponenter.
2) kiselbaserad: byggd på ett kiselsubstrat, eller
gjord av kiselmaterial, eller tillverkad på en
naken integrerad krets (die).
3) a) kiselbaserade sensorer: består av
mikroelektroniska eller mekaniska strukturer
som skapas i massan eller på ytan av en
halvledare och vars funktion är att upptäcka
fysiska eller kemiska storheter och omvandla
dessa till elektriska signaler, orsakade av de
variationer i elektriska egenskaper eller den
förflyttning av en mekanisk struktur som
uppstår. fysiska eller kemiska storheter: avser
verkliga företeelser, t.ex. tryck, akustiska vågor,
acceleration, vibration, rörelse, orientering,
töjning, magnetisk fältstyrka, elektrisk
fältstyrka, ljus, radioaktivitet, fuktighet, flöde,
kemikaliekoncentration osv.
b) kiselbaserade styrdon: består av
mikroelektroniska och mekaniska strukturer
som skapas i massan eller på ytan av en
halvledare och vars funktion är att omvandla
elektriska signaler till fysiska rörelser.
c) kiselbaserade resonatorer: komponenter som
består av mikroelektroniska eller mekaniska
strukturer som skapas i massan eller på ytan av
en halvledare och vars funktion är att generera
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en mekanisk eller elektrisk svängning med en
förbestämd frekvens som beror på den
fysikaliska geometrin hos dessa strukturer som
reaktion på en extern påverkan.
d) kiselbaserade oscillatorer: aktiva
komponenter som består av mikroelektroniska
eller mekaniska strukturer som skapas i massan
eller på ytan av en halvledare och vars funktion
är att generera en mekanisk eller elektrisk
svängning med en förbestämd frekvens som
beror på den fysikaliska geometrin hos dessa
strukturer.
Vid klassificering av de artiklar som definieras i
denna anmärkning ska nr 8541 och 8542 ha
företräde framför varje annat nummer (med
undantag av nr 8523) som skulle kunna komma
i fråga särskilt med hänsyn till artiklarnas
funktion.

Vid klassificering av de artiklar som definieras i
denna anmärkning ska nr 8541 och 8542 ha
företräde framför varje annat nummer (med
undantag av nr 8523) som skulle kunna komma
i fråga särskilt med hänsyn till artiklarnas
funktion.

9. För tillämpning av nr 8548 ska med
”förbrukade galvaniska element, batterier och
elektriska ackumulatorer” avses sådana som
inte är användbara för avsett bruk på grund av
att de är trasiga eller sådana som inte kan
laddas upp igen.

10. För tillämpning av nr 8548 ska med
”förbrukade galvaniska element, batterier och
elektriska ackumulatorer” avses sådana som
inte är användbara för avsett bruk på grund av
att de är trasiga eller sådana som inte kan
laddas upp igen.

– Katodstrålerörsmonitorer
8528 41 – – Av sådana slag som uteslutande
eller huvudsakligen används i ett system för
automatisk databehandling enligt nr 8471

–Katodstrålerörsmonitorer
8528 42 – – Av sådana slag som kan anslutas
direkt till och är avsedda att användas
tillsammans med en maskin för automatisk
databehandling enligt nr 8471

HS-undernumren 8528 41, 8528 51 och 8528 61
har omformulerats och omnumrerats för att
omfatta monitorer och projektorer som kan
anslutas direkt till och är avsedda att användas
tillsammans med en maskin för automatisk
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8528 49 – – Andra
– Andra monitorer
8528 51 – – Av sådana slag som uteslutande
eller huvudsakligen används i ett system för
automatisk databehandling enligt nr 8471

8528 49 – – Andra
–Andra monitorer
8528 52 – – Av sådana slag som kan anslutas
direkt till och är avsedda att användas
tillsammans med en maskin för automatisk
databehandling enligt nr 8471
8528 59 – – Andra
–Projektorer
8528 62 – – Av sådana slag som kan anslutas
direkt till och är avsedda att användas
tillsammans med en maskin för automatisk
databehandling enligt nr 8471
8528 69 – – Andra

databehandling enligt nr 8471.

8539 Elektriska glödlampor och
gasurladdningslampor, inbegripet s.k. sealed
beam lamp units, samt lampor för ultraviolett
eller infrarött ljus; båglampor; lysdiodlampor
(LED-lampor)

En utökning i omfattningen under HS-nummer
8539 där lysdiodlampor (LED-lampor)
tillkommer.

8539 90 – Delar

8539 50 – Lysdiodlampor (LED-lampor)
8539 90 – Delar

Nytt HS-undernummer för lysdiodlampor (LEDlampor).

8451 Dioder, transistorer och liknande
halvledarkomponenter eller halvledarelement;
ljuskänsliga halvledarkomponenter eller
halvledarelement, inbegripet
fotoelektromotoriska celler, även
sammanfogade till moduler eller monterade i
paneler; lysdioder; monterade piezoelektriska
kristaller

8541 Dioder, transistorer och liknande
halvledarkomponenter eller halvledarelement;
ljuskänsliga halvledarkomponenter eller
halvledarelement, inbegripet
fotoelektromotoriska celler, även
sammanfogade till moduler eller monterade i
paneler; lysdioder (LED); monterade
piezoelektriska kristaller

Redaktionell ändring.

8541 10 – Dioder, andra än ljuskänsliga dioder

8541 10 – Dioder, andra än ljuskänsliga dioder

Redaktionell ändring.

8528 59 – – Andra
– Projektorer
8528 61 – – Av sådana slag som uteslutande
eller huvudsakligen används i ett system för
automatisk databehandling enligt nr 8471
8528 69 – – Andra
8539 Elektriska glödlampor och
gasurladdningslampor, inbegripet s.k. sealed
beam lamp units, samt lampor för ultraviolett
eller infrarött ljus; båglampor

Vissa produkter kommer därför att flyttas från
HS-undernumren 8528 49, 8528 59 och 8528 69
till de nya HS-undernumren 8528 42, 8528 52
respektive 8528 62.
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och lysdioder

och lysdioder (LED)

8541 40 – Ljuskänsliga halvledarkomponenter
eller halvledarelement, inbegripet
fotoelektromotoriska celler, även
sammanfogade till moduler eller monterade i
paneler; lysdioder

8541 40 – Ljuskänsliga halvledarkomponenter
eller halvledarelement, inbegripet
fotoelektromotoriska celler, även
sammanfogade till moduler eller monterade i
paneler; lysdioder (LED)

Redaktionell ändring.

AVDELNING XVII
Anmärkning 2 e

Anmärkning 2 e

Förtydligande av klassificeringen av kylare till
motorfordon.

e) Maskiner och apparater enligt nr 8401–8479
samt delar till sådana; artiklar enligt nr 8481 och
8482 samt, under förutsättning att de utgör
integrerande delar till motorer, artiklar enligt nr
8483.

KAPITEL 87
8701 10 – Traktorer som framförs av gående

2 e) Maskiner och apparater enligt nr 8401–
8479 samt delar till sådana, med undantag av
kylare till artiklar enligt denna avdelning;
artiklar enligt nr 8481 och 8482 samt, under
förutsättning att de utgör integrerande delar till
motorer, artiklar enligt nr 8483.

8701 10 – Enaxlade traktorer

Ett förslag med avsikt att förtydliga
omfattningen av HS-undernummer 8701 10.
Ett förslag från FAO för att få bättre statistik
över handel med och användning av
jordbruksmaskiner.

8701 90 – Andra slag

– Andra
8701 91 – – Med en motoreffekt av högst 18
kW
8701 92 – – Med en motoreffekt av mer än 18
kW men högst 37 kW
8701 93 – – Med en motoreffekt av mer än 37
kW men högst 75 kW

HS-undernummer 8701 90 har delats upp för
att ge tydligare statistik i förhållande till
traktorernas motoreffekt.
Ett förslag från FAO för att få bättre statistik
över handel med och användning av
jordbruksmaskiner.
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8701 94 – – Med en motoreffekt av mer än 75
kW men högst 130 kW
8701 95 – – Med en motoreffekt av mer än 130
kW
8702 10 – Med förbränningskolvmotor med
kompressionständning (diesel- eller
semidieselmotor)

8702 10 – Med enbart förbränningskolvmotor
med kompressionständning (diesel- eller
semidieselmotor)
8702 20 – Med både förbränningskolvmotor
med kompressionständning (diesel- eller
semidieselmotor) och elmotor som
framdrivningsmotorer
8702 30 – Med både förbränningskolvmotor
med gnisttändning och fram– och återgående
kolvar och elmotor som framdrivningsmotorer
8702 40 – Med enbart elmotor för framdrivning
8702 90 – Andra

HS-nummer 8702 har strukturerats om för att
ge undernummer för hybrid- och elfordon.

8703 2
– Andra fordon, med förbränningskolvmotor
med gnisttändning och fram- och återgående
kolvar samt med en cylindervolym av

8703 2
– Andra fordon, med enbart
förbränningskolvmotor med gnisttändning och
fram- och återgående kolvar samt med en
cylindervolym av

Ett tillägg av ordet ”enbart” för att möjliggöra
de nya HS-undernumren för hybrid- och
elfordon.

8703 3
– Andra fordon, med förbränningskolvmotor
med kompressionständning (diesel och
semidieselmotor) samt med en cylindervolym
av

8703 3
– Andra fordon, med enbart
förbränningskolvmotor med
kompressionständning(diesel- och
semidieselmotor) samt med en cylindervolym
av

Ett tillägg av ordet ”enbart” för att möjliggöra
de nya HS-undernumren för hybrid- och
elfordon.

8703 40 – Andra fordon, med både
förbränningskolvmotor med gnisttändning och

Nya HS-undernummer för hybrid- och elfordon.

8702 90 – Andra
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8703 90 – Andra slag

fram- och återgående kolvar och elmotor som
framdrivningsmotorer, utom sådana som kan
laddas genom anslutning till en extern elkälla
8703 50 – Andra fordon, med både
förbränningskolvmotor med
kompressionständning (diesel eller
semidieselmotor) och elmotor som
framdrivningsmotorer, utom sådana som kan
laddas genom anslutning till en extern elkälla
8703 60 – Andra fordon, med både
förbränningskolvmotor med gnisttändning och
fram- och återgående kolvar och elmotor som
framdrivningsmotorer, som kan laddas genom
anslutning till en extern elkälla
8703 70 – Andra fordon, med både
förbränningskolvmotor med
kompressionständning (diesel eller
semidieselmotor) och elmotor som
framdrivningsmotorer, som kan laddas genom
anslutning till en extern elkälla
8703 80 – Andra fordon, med enbart elmotor
för framdrivning
8703 90 – Andra slag

8711 90 – Andra slag

8711 60 – Med elmotor för framdrivning
8711 90 – Andra slag

KAPITEL 90
Anmärkning 1 g

Anmärkning 1 g

g) pumpar försedda med mätanordning, enligt
nr 8413; räkne- och kontrollvågar samt särskilt
föreliggande vikter för vågar (nr 8423);

g) pumpar försedda med mätanordning, enligt
nr 8413; räkne- och kontrollvågar samt särskilt
föreliggande vikter för vågar (nr 8423);

Ett förtydligande med anledning av att HSnummer 8456 utökades med
vattenskärmaskiner i HS 2012.
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maskiner och apparater för lyftning eller annan
hantering (nr 8425–8428); skärmaskiner av alla
slag för papper eller papp (nr 8441);
hjälputrustning för inställning av arbetsstycken
eller verktyg i verktygsmaskiner, enligt nr 8466,
inbegripet hjälputrustning med optiska
skalavläsningsanordningar (t.ex. optiska
delningsdockor), dock med undantag av sådana
som i sig själva huvudsakligen utgör optiska
instrument (t.ex. inställningsteleskop);
räknemaskiner (nr 8470); ventiler och andra
artiklar enligt nr 8481; maskiner och apparater
(inbegripet apparater för projicering eller
ritning av ledningsmönster på strålningskänsliga
halvledarmaterial), enligt nr 8486,

maskiner och apparater för lyftning eller annan
hantering (nr 8425–8428); skärmaskiner av alla
slag för papper eller papp (nr 8441);
hjälputrustning för inställning av arbetsstycken
eller verktyg i verktygsmaskiner eller
vattenskärmaskiner, enligt nr 8466, inbegripet
hjälputrustning med optiska
skalavläsningsanordningar (t.ex. optiska
delningsdockor), dock med undantag av sådana
som i sig själva huvudsakligen utgör optiska
instrument (t.ex. inställningsteleskop);
räknemaskiner (nr 8470); ventiler och andra
artiklar enligt nr 8481; maskiner och apparater
(inbegripet apparater för projicering eller
ritning av ledningsmönster på strålningskänsliga
halvledarmaterial), enligt nr 8486;

Anmärkningar 1 l och m

Anmärkningar 1 l till n
l) enbens-, tvåbens- och trebensstativ och
liknande artiklar enligt nr9620;

l) mätkärl, vilka ska klassificeras efter
materialets beskaffenhet,

m) mätkärl, vilka ska klassificeras efter
materialets beskaffenhet,

m) spolar, rullar och liknande artiklar (vilka ska
klassificeras efter materialets beskaffenhet,
t.ex. enligt nr 3923 eller avdelning XV).

n) spolar, rullar och liknande artiklar (vilka ska
klassificeras efter materialets beskaffenhet,
t.ex. enligt nr 3923 eller avdelning XV).

9006 10 – Stillbildskameror av sådana slag som
används vid framställning av klichéer eller
andra tryckformar

[borttaget]

Som en följd skapandet av HS-nummer 9620 för
enbens-, tvåbens- och trebensstativ och
liknande artiklar utesluts dessa från kapitlet.
De tidigare anmärkningarna 1 l och 1 m
numreras om till 1 m respektive 1n.

HS-undernummer 9006 10 har tagits bort på
grund av låga handelsvolymer.
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KAPITEL 92
Anmärkning 1 d
d) borstar för rengöring av musikinstrument (nr
9603),

Anmärkning 1 d
d) borstar för rengöring av musikinstrument (nr
9603) eller enbens-, tvåbens- och trebensstativ
och liknande artiklar (nr 9620),

KAPITEL 94
Anmärkning 1 l

Anmärkningar 1 l till m

l) leksaksmöbler samt belysningsarmatur och
andra belysningsartiklar, av leksakskaraktär (nr
9503), biljardbord och andra möbler som är
speciellt konstruerade för spel (nr 9504),
möbler för trollerikonster samt dekorationer
(andra än elektriska girlander), såsom s.k.
kulörta lyktor (nr 9505).

l) leksaksmöbler samt belysningsarmatur och
andra belysningsartiklar, av leksakskaraktär (nr
9503), biljardbord och andra möbler som är
speciellt konstruerade för spel (nr 9504),
möbler för trollerikonster samt dekorationer
(andra än elektriska girlander), såsom s.k.
kulörta lyktor (nr 9505),

Som en följd skapandet av HS-nummer 9620 för
enbens-, tvåbens- och trebensstativ och
liknande artiklar utesluts dessa från kapitlet.

En ny anmärkning 1 m som en följd skapandet
av HS-nummer 9620 för enbens-, tvåbens- och
trebensstativ och liknande artiklar utesluts
dessa från kapitlet.

m) enbens-, tvåbens- och trebensstativ och
liknande artiklar (nr 9620).
9401 51 – – Av bambu eller rotting
9401 52 – – Av bambu
9401 53 – – Av rotting

HS-undernummer 9401 51 delas upp i
sittmöbler av bambu respektive rotting.
Ändringarna är resultatet av ett förslag från
INBAR som önskar kunna följa handeln med
bambu och rotting.

9403 81 – – Av bambu eller rotting
9403 82 – – Av bambu
9403 83 – – Av rotting

HS-undernummer 9403 81 delas upp i möbler
av bambu respektive rotting.
Ändringarna är resultatet av ett förslag från
INBAR som önskar kunna följa handeln med
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bambu och rotting.
9406
9406 00 Monterade eller monteringsfärdiga
byggnader

9406 Monterade eller monteringsfärdiga
byggnader
9406 10 – Av trä
9406 90 – Andra

KAPITEL 95
Anmärkning 1 e

Anmärkning 1 e

e) sport- och idrottsdräkter samt
maskeraddräkter o.d. av textilvara, enligt
kapitel 61 eller 62,

e) maskeraddräkter o.d. av textilvara, enligt
kapitel 61 eller 62; sport- och idrottsdräkter och
specialkläder av textilvara, enligt kapitel 61 eller
62, även sådana som innehåller komponenter
såsom kuddar eller stoppning som vid behov
ger skydd i armbågs-, knä- eller
ljumskområdena (t.ex. fäktningskläder eller
fotbollsmålvaktströjor),

Anmärkningar 1 u och v

Anmärkningar 1 u till w
u) enbens-, tvåbens- och trebensstativ och
liknande artiklar (nr 9620),

u) racketsträngar samt tält och andra
campingartiklar samt handskar, halvhandskar
och vantar (klassificeras efter materialets
beskaffenhet),

v) racketsträngar samt tält och andra
campingartiklar samt handskar, halvhandskar
och vantar (klassificeras efter materialets
beskaffenhet),

v) bords-, köks- och toalettartiklar, mattor och
annan golvbeläggning av textilmaterial, kläder,
säng- och bordslinne, toalett- och

w) bords-, köks- och toalettartiklar, mattor och
annan golvbeläggning av textilmaterial, kläder,
säng- och bordslinne, toalett- och

HS-nummer 9406 delas upp för att ge ett HSundernummer för byggnader av trä. Ett KNnummer har funnits för samma vara men det
numret tas nu bort.

Förtydligande av klassificeringen av sport- och
idrottskläder med vissa skyddsanordningar.

Som en följd skapandet av HS-nummer 9620 för
enbens-, tvåbens- och trebensstativ och
liknande artiklar utesluts dessa från kapitlet.
De tidigare anmärkningarna 1 u och 1 v
numreras om till 1 v respektive 1w.
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kökshanddukar och liknande artiklar med
nyttofunktion (klassificeras efter materialets
beskaffenhet).

kökshanddukar och liknande artiklar med
nyttofunktion (klassificeras efter materialets
beskaffenhet).

KAPITEL 96
Nytt HS-nummer 9620

Ett nytt HS-nummer för enbens-, tvåbens- och
trebensstativ och liknande artiklar.

9620 Enbens-, tvåbens- och trebensstativ och
liknande artiklar
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