Översikt KN-ändringar till KN 2017
OBS! De ändringar som görs med anledning av HS 2017 beskrivs i ett annat dokument.
Denna text är endast vägledande. För klassificering hänvisas till KN och Tulltaxan.

Genom hela KN har justeringar gjorts för att hänvisa till den nya tullkodexen, Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 952/2013.
ITA 2 – WTO:s avtal om tullnedsättning för ytterligare IT-produkter, Information Technology
Agreement 2.

Särskilda bestämmelser B
– Civila luftfartyg och varor avsedda att användas i civila luftfartyg
En uppdatering görs i KN-numren för att anpassa dessa till KN 2017. Eftersom vissa av KN-numren
numera är tullfria finns ingen anledning att ansöka om tullbefrielse enligt den här punkten. Dessa KNnummer har därför plockats bort från listorna.

Kapitel 3

Flera KN-nummer byts ut eftersom ändringarna i HS innebär att fler eller färre arter ryms under
numren.
Kompletterande anmärkning 2 c – segelfiskar läggs till som en följd av ändringarna i HS.
Kompletterande anmärkning 2 d – KN-numren för pelagiska fiskar anpassas till KN 2017.
0302 49 – ett nytt HS-undernummer för ”andra” eftersom fler arter lagts till under 0302 4 ger tre nya
KN-nummer. Arten kawakawa, som flyttats hit från 0302 8, får egna KN-nummer uppdelat mellan
industriell framställning och annan. Motsvarande ändring görs på flera ställen i kapitlet.
0302 81 15 – Pigghaj och rödhaj slås samman under detta KN-nummer. Motsvarande ändring görs på
flera ställen i kapitlet.
0302 81 40 – Blåhaj får ett eget KN-nummer.
0303 42 – Storleksuppdelningen för gulfenad tonfisk tas bort.
0303 59 10 - Ansjovis har flyttats hit från 0303 89 45. Motsvarande ändring görs på flera ställen i
kapitlet.

0303 90 – Eftersom HS-undernumret utökats med flera fiskdelar har KN-numren bytts ut för lever,
rom och mjölke. Motsvarande ändring görs på flera ställen i kapitlet.
0304 47 – Det nya HS-undernumret för färska eller kylda filéer från haj delas upp i fyra KN-nummer
för pigghaj och rödhaj, håbrand, blåhaj respektive annan. Motsvarande ändring görs på flera ställen i
kapitlet.
0305 54 – Nya KN-nummer för sill och strömming, ansjovis respektive annan vilka flyttats hit från
0305 59.
0305 71 – Hajfenor delas inte längre upp i rökta och andra.
0306 – Omstrukturering av underuppdelningen för skaldjur. Dessa delas nu upp i ”frysta”, ”levande,
färska eller kylda” respektive ”andra”. Alla rökta varor som är färska eller kylda samlas under ”andra”
medan frysta rökta skaldjur klassificeras under ”frysta”. Denna ändring innebär ett stort antal
ändrade KN-nummer.
0307 – HS-nummer för frysta blötdjur har införts vilket ger en uppdelning mellan ”levande, färska
eller kylda”, ”frysta” och ”andra”. Detta innebär att de särskilda KN-numren för rökta kan tas bort.
Färska eller kylda blötdjur som också är rökta hamnar nu under ”andra” medan frysta rökta blötdjur
klassificeras under ”frysta”.
0308 – Andra ryggradslösa vattendjur – underuppdelningen för rökta produkter tas bort. Dessa
klassificeras nu i stället som ”andra”.

Kapitel 4

Kompletterande anmärkningar 3 och 4 - Två nya kompletterande anmärkningar, nr 3 och 4, har
börjat gälla under 2016. Dessa förs nu även in i den samlade versionen av KN.

Kapitel 8

0805 10 – Utöver de ändringar som redan gjorts i HS för citrusfrukter har KN delats upp ytterligare
för apelsiner. Det tillkommer KN-nummer för navelapelsiner och blonda apelsiner.
0805 20 – Även 0805 20 för småcitrus får en ny struktur utöver vad som föreslås i HS. Den nya
uppdelningen innebär för 0805 21 att satsumas får eget KN-nummer under ”mandariner (inbegripet
tangeriner och satsumas)” medan övriga arter samlas under ”andra”. Monreales och wilkings som
tidigare nämnts i speciella KN-nummer klassificeras nu under ”klementiner” respektive ”andra”.

Kapitel 10

Kompletterande anmärkning 1 – Uppdatering i de KN-nummer som hänvisas till på grund av
ändringar i KN-numrens omfattning, se nedan.
1006 10 – En omstrukturering med nya KN-nummer för samtliga varuslag. Det har visat sig att det
inte handlas med förvällt och ångbehandlat ris med ytterskal, KN-nummer 1006 10 21–27, och dessa
KN-nummer har tagits bort. Skulle sådant ris ändå deklareras klassificeras det under 1006 10 30-79
som ”annat”. Övriga nummer under 1006 10, utom för utsäde, har numrerats om.

Kapitel 12

1211 90 20 – KN-numret för ”efedra” har tagits bort eftersom växten nu klassificeras enligt HSundernummer 1211 50.

Kapitel 13

1302 19 20 - KN-numret för ”av efedra” har tagits bort eftersom saft och extrakter av växten nu
klassificeras enligt HS-undernummer 1302 14.

Kapitel 15

Kompletterande anmärkning 2 har uppdaterats under året och förs nu även in i den samlade
versionen av KN.
1509 10 – ett nytt KN-nummer har skapats för ”extra jungfruolja”, 1509 10 80. Det innebär att KNnummer 1509 10 90 numrerats om då omfattningen av numret ändrats.
Det har även tagits fram nya Taricnummer för olivolja. Dessa finns uppräknade i bilaga 10 till KN men
kommer även att framgå i Tulltaxan.

Kapitel 22

Kompletterande anmärkning 4 till 6 – justering i KN-nummer med anledning av nedanstående
ändringar.
Kompletterande anmärkning 13 – En ny kompletterande anmärkning har publicerats under året.
Den förs nu in i den samlade KN-versionen.
2202 90 – Införandet av det nya HS-undernumret 2202 91 för alkoholfri öl innebär att 2202 90
numreras om till 2202 99 för övriga varor under numret.

2204 10 – Nya KN-nummer skapas för Cava och Prosecco.
2204 2 – Detta HS-undernummer har delats upp i tre i stället för som tidigare två undernummer;
2204 21 ”på kärl rymmande högst 2 liter”; 2204 22 ”på kärl rymmande mer än 2 liter men högst 10
liter”; 2204 29 ”andra”. Detta innebär ett stort antal ändringar strukturen och i numreringen.
2204 21 31 – Ett nytt KN-nummer för vita Sicilia-viner. Motsvarande ändringar görs för röda Siciliaviner och i de andra storleksintervallen.
2204 21 85-92 – Uppdelningen i alkoholhalt med ”överstigande 15 men inte 22 volymprocent”
respektive ”överstigande 22 volymprocent” tas bort och dessa viner slås ihop under KN-numren 2204
21 85-91.
2204 22 – Ett helt nytt storleksintervall ”på kärl rymmande mer än 2 liter men högst 10 liter”.
Strukturen har förenklats något jämfört med den under 2204 21, t.ex. finns ingen uppdelning mellan
röda och vita viner med skyddad ursprungsbeteckning med en alkoholhalt av högst 15 volymprocent.
2204 29 – Strukturen under detta nummer har ändrats för att minimera antalet KN-nummer för vin.
Strukturen speglar den under 2904 22.
2204 29 87 – Det särskilda KN-numret för Marsala har tagits bort. Marsalavin ska nu klassificeras
under KN-nummer 2204 22 90 eller 2204 29 90 beroende på förpackningsstorlek. KN-numret för
Marsala i kärl om högst 2 liter finns kvar.
2204 29 89 –Det särskilda KN-numret för portvin har tagits bort. Portvin ska nu klassificeras under
KN-nummer 2204 22 90 eller 2204 29 90 beroende på förpackningsstorlek. KN-numret för portvin i
kärl om högst 2 liter finns kvar.

Kapitel 28

2811 19 20 – KN-numret för ”vätecyanid” tas bort eftersom ämnet nu klassificeras enligt HSundernummer 2811 12.
2812 10 – Underuppdelningen struktureras om helt pga. ändringar i HS. De nuvarande KN-numren
under 2812 10 ges nya nummer.
2853 00 10 – KN-numret för ”destillerat vatten och ledningsförmågevatten samt vatten av
motsvarande renhetsgrad” ändras eftersom 2853 00 har delats upp i 2853 10 och 2853 90. Det nya
KN-numret är 2853 90 30.
2853 00 30 – KN-numret för ”flytande luft (även med ädelgaserna avlägsnade; komprimerad luft”
ändras eftersom 2853 00 har delats upp i 2853 10 och 2853 90. Det nya KN-numret är 2853 90 10.
2853 00 50 – KN-numret för ”cyanklorid” tas bort eftersom ämnet nu klassificeras enligt HSundernummer 2853 10.

2853 00 90 – KN-numret för ”andra slag ” ändras eftersom 2853 00 har delats upp i 2853 10 och 2853
90. Det nya KN-numret är 2853 90 90.

Kapitel 29

2903 89 90 – andra halogenderivat av cyklaner, cyklener och cykloterpener har fått nytt KN-nummer
2903 89 80 pga. ändrad omfattning. (Ändrad omfattning = varor har flyttats till/från varukoden.)
2903 99 90 – andra halogenderivat av aromatiska kolväten har fått nytt KN-nummer 2903 99 80 pga.
ändrad omfattning.
2904 90 40 – KN-numret för ”triklornitrometan (klorpikrin)” tas bort eftersom ämnet nu klassificeras
enligt HS-undernummer 2904 91.
2904 90 95 – KN-numret för andra sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även halogenerade
ändras eftersom 2904 90 delats upp i 2904 91 och 2904 99. Det nya KN-numret är 2904 99 00.
Numret har också fått ändrad omfattning eftersom flera ämnen som tidigare ingick har fått egna HSundernummer.
2914 69 90 – andra kinoner har fått nytt KN-nummer 2914 69 80 pga. ändrad omfattning.
2914 70 00 – KN-numret för ”andra” ändras eftersom 2914 70 har delats upp i 2914 71 och 2914 79.
Det nya KN-numret är 2914 79.
2918 19 50 – KN-numret för ”bensilsyra” tas bort eftersom ämnet nu klassificeras enligt HSundernummer 2918 17.
2920 – Nya HS-undernummer har skapats under 2920 2 för fosfitestrar vilket leder till att flera KNnummer under 2920 90 tas bort. Samtidigt ändras KN-numret för ”andra”, 2920 90 85, eftersom
omfattningen av numret ändras. Det nya numret är 2920 90 70.
2921 19 60 – KN-numret tas bort eftersom ämnena nu klassificeras enligt HS-undernumren 2921 12
till 2921 14.
2922 13 10 och 2922 13 90 – KN-numren för ”trietanolamin” och ”salter av trietanolamin” tas bort
eftersom dessa nu klassificeras enligt HS-undernumren 2922 15 respektive 2922 19.
2922 19 10 och 2922 19 20 – KN-numren för ”metyldietanolamin” och ”etyldietanolamin” tas bort
eftersom ämnena båda nu klassificeras enligt HS-undernummer 2922 17.
2922 19 30 – KN-numret tas bort eftersom ämnet nu klassificeras enligt HS-undernummer 2922 18.
2922 19 85 – andra aminoföreningar med syrefunktion har fått nytt KN-nummer 2922 19 00 pga.
ändrad omfattning och att det inte längre finns någon underuppdelning.
2924 29 98 – andra föreningar med karboxamidfunktion har fått nytt KN-nummer 2924 29 70 pga.
ändrad omfattning.

2926 90 95 – andra föreningar med nitrilfunktion har fått nytt KN-nummer 2926 90 70 pga. ändrad
omfattning.

2930 90 20 – KN-numret för ”tiodiglykol” tas bort eftersom ämnet nu klassificeras enligt HSundernummer 2930 70.
2930 90 60 – KN-numret för ”2-(N,N-dietylamino)etantiol” tas bort eftersom ämnet nu klassificeras
enligt HS-undernummer 2930 60.
2930 90 99 – andra svavelorganiska föreningar har fått nytt KN-nummer 2930 90 98 pga. ändrad
omfattning.
2931 – Nya HS-undernummer har skapats för vissa organiska fosforderivat vilket leder till att flera
KN-nummer under 2931 90 tas bort. Samtidigt ändras KN-numret för ”andra” eftersom omfattningen
av numret ändras och det inte längre finns en underuppdelning. Det nya KN-numret är 2931 90 00.
2935 – Sulfonamider har delats upp på HS-nivå vilket innebär att strukturen under numret ändras
helt även på KN-nivå.

Kapitel 30

3002 10 10 – KN-numret tas bort. Immunsera klassificeras nu enligt HS-undernummer 3002 12.
3002 10 91 – KN-numret för ”hemoglobin, blodglobuliner och serumglobuliner” tas bort eftersom
blodfraktioner nu klassificeras enligt HS-undernummer 3002 12.
3002 10 98 – ”andra” har fått nytt KN-nummer 3002 19 00 pga. ändrad omfattning och ändring i
strukturen under 3002 1.
3003 40 20 till 3003 40 40 – tas bort eftersom medikamenter innehållande dessa ämnen nu
klassificeras enligt HS-undernummer 3003 41 till 3003 43.
3003 40 80 – ”andra” har fått nytt KN-nummer 3003 49 00 pga. ändrad omfattning och ändrad
struktur under 3003 4.
3004 40 20 till 3004 40 40 – tas bort eftersom medikamenter innehållande dessa ämnen nu
klassificeras enligt HS-undernummer 3004 41 till 3004 43.
3004 40 80 – ”andra” har fått nytt KN-nummer 3004 49 00 pga. ändrad omfattning och ändrad
struktur under 3004 4.

Kapitel 31

3101 10 10 – KN-numret tas bort. varan klassificeras nu enligt HS-undernummer 3103 11.
3103 10 90 – andra superfosfater har fått ändrat KN-nummer pga. ändrad HS-struktur. Det nya KNnumret är 3103 19 00.

Kapitel 32

3215 – Nya KN-nummer har lagts till för vissa bläckpatroner pga. tullsatssänkning i ITA 2. Dessa nya
nummer innebär att hela strukturen under numret ändras, dvs. alla KN-nummer är nya. OBS!
Varubeskrivningen för de utvalda bläckpatronerna är olycklig. Den här ändringen innebär inte någon
förändrad klassificeringspraxis för patroner med mekaniska eller elektroniska komponenter även om
det kan se ut så här. Vi är bundna av texten från ITA 2 och där behandlas bläckpatroner enligt kapitel
32 och kapitel 84 gemensamt.

Kapitel 35

3506 91 00 – numret delas upp i två KN-nummer pga. ändrad tullsats för vissa lim och klister för
användning vid tillverkning av platta bildskärmar och pekskärmar. Nya KN-nummer är 3506 91 10 och
3506 91 90.

Kapitel 37

3705 10 00 – KN-numret för film för offsetreproduktion ändras pga. att underuppdelning på HS-nivå
tas bort för nummer 3705. Det nya KN-numret är nu 3705 00 10.
3705 90 10 och 3705 90 90 – Båda dessa KN-nummer har nu tullsats ”fri”. Det särskilda KN-numret
för ”mikrofilm” tas därför bort och varan ingår nu under ”andra”. Numret för ”andra” ändras pga. att
underuppdelningen på HS-nivå tas bort. Nytt KN-nummer för båda är 3705 00 90.
3707 90 20 – framkallare och fixeringsmedel. KN-numret delas upp i två nya KN-nummer med
anledning av att termoplastiska eller elektrostatiska tonerkassetter blir tullfria i ITA 2. De nya KNnumren blir 3707 90 21 och 3707 90 29.

Kapitel 38

3812 30 21 – KN-numret tas bort, varan klassificeras nu under HS-undernummer 3812 31.

3812 30 29 och 3812 30 80 – för andra antioxidanter och andra har fått nya KN-nummer, 3812 39 10
respektive 3812 39 90, eftersom underuppdelningen ändrats på HS-nivå.
3824 90 – det samlande HS-undernumret för kemikalier har ändrats till 3824 99 vilket innebär
ändring i klassificering för en hel del varor. Alla KN-nummer under 3824 90 är därför ändrade.
3824 90 87 – tas bort och innehållet delas upp i två delar. Den första varan i rubriken klassificeras
under HS-undernummer 3824 91 medan den andra varan klassificeras under KN-nummer 3824 99
86..
3824 90 92 till 3824 90 96 – KN-numren har ändrats pga. ändringen i HS-undernummer men det har
även plockats varor från numren till HS-undernumren 3824 84 till 3824 88.

Kapitel 39

3901 90 90 - andra har fått ändrat KN-nummer pga. ändrad omfattning, KN-nummer 3901 90 80.
3907 60 20 – KN-numret tas bort eftersom varan nu klassificeras under HS-undernummer 3907 61.
3907 60 80 – ändrad struktur under 3907 6 innebär att numret för andra ändras till KN 3907 69 00.
3907 99 05 – ett nytt KN-nummer för termoplastiska, flytande kristallsampolymerer av aromatisk
polyester vilka fått lägre tullsats i ITA 2.
3907 99 90 – KN-numret för andra ändras eftersom numret fått minskad omfattning. Nytt KNnummer är 3907 99 80.
3919 90 00 – andra slag, delas upp i två nummer eftersom självhäftande, runda polerdynor fått
tullfrihet i ITA 2. De nya KN-numren är 3919 90 20 och 3919 90 80.
3923 10 00 – askar, lådor osv. delas upp i två nummer eftersom askar för halvledarplattor ,
arbetsmasker eller modermasker fått tullfrihet i ITA 2. De nya KN-numren är 3923 10 10 och 3923 10
90.

Kapitel 44

Kompletterande anmärkning 2 – Uppdatering i de KN-nummer som hänvisas till på grund av
ändringar i numreringen, se nedan.
4401 39 20 – agglomererat (t.ex. briketter), KN-numret tas bort. Dessa klassificeras nu under HSundernummer 4401 39 00. OBS! Rubriken till nummer har blivit fel i KN, ska vara ”Sågspån och annat
träavfall, agglomererat till …”.
4401 39 30 och 4401 39 80 – ej agglomererade sågspån och annat träavfall har samlats ihop under
HS-undernummer 4401 40. Dessa får nu nya KN-nummer 4401 40 10 respektive 4401 40 90.

4403 2 - strukturen i detta nummer har ändrats i och med att ett storlekskriterium har förts in på HSnivå. Det innebär att de flesta KN-numren kommer att ändras. ”med en största diameter på minst 15
cm” ska tolkas som att det räcker att timret någonstans i dess längd har en diameter på minst 15 cm.
Det krävs inte att hela längden har en diameter som är minst 15 cm. Eftersom vårt krav för
sågtimmer innehåller mer än storleken som krav kommer den underuppdelningen att finnas kvar på
KN-nivå.
4403 49 95 – KN-numret har ändrats då omfattningen utökats med ett stort antal nya träslag. Det
nya KN-numret är 4403 49 85. OBS! Listan över tropiska träslag finns nu i Förklarande anmärkningar
till HS, inte som tidigare i en anmärkning till undernummer.
4403 91 10 och 4403 91 90 – av ek, numren för sågtimmer och annat slås samman för ek. Det nya
KN-numret är 4403 91 00.
4403 92 10 och 4403 92 90 – av bok. Dessa KN-nummer tas bort när ett storlekskriterium införs för
bok men utan underuppdelning för sågtimmer. De nya KN-numren är 4403 93 00 och 4403 94 00.
4403 99 10 och 4403 99 30 - av poppel respektive asp. Dessa KN-nummer tas bort då träslagen nu
klassificeras under HS-undernumren 4403 97 respektive 4403 98.
4403 99 51 och 4403 99 59 – KN-numren för björk tas bort eftersom klassificeringen ändrats till HSundernumren 4403 95 och 4403 96 beroende på storlek. En uppdelning görs mellan sågtimmer och
annat med KN-nummer 4403 95 10 respektive 4403 95 90.
4403 99 95 – annat. Eftersom underuppdelningen tagits bort och omfattningen ändrats ändras KNnumret till 4403 99 00.
4407 – strukturen under detta nummer har ändrats på HS-undernummernivå. Detta innebär att stora
ändringar måste göras i underliggande KN-nummer. I samband med dessa ändringar har även
strukturen på KN-nivå justerats. Ändringarna är för många för att återges i detalj här, en kontroll bör i
stället göras i KN och i korrelationslistorna.
4412 32 10 – KN-numret har tagits bort då dessa nu klassificeras enligt HS-undernummer 4412 33
eller 4412 34.
4412 32 90 – Som en följd av omstruktureringen under 4412 3 tas detta KN-nummer bort och ersätts
med KN-nummer 4412 34. Omfattningen av numret är ändrad, t.ex. har många tropiska träslag
flyttats bort.
4418 7 – ny struktur för sammansatta golvskivor, vilket innebär nya KN-nummer för samtliga varor.
4418 9 – ny struktur för andra slag av byggnadssnickerier m.m., vilket innebär nya KN-nummer för
samtliga varor.
4419 – ny HS-struktur för bords- och köksartiklar av trä. Samtliga KN-nummer har ändrats.
4421 - ny HS-struktur för andra varor av trä. Samtliga KN-nummer har ändrats.

Kapitel 54

5402 59 10 – KN-numret har tagits bort, annat enkelt garn av polypropen klassificeras nu under HSundernummer 5402 53.
5402 59 90 – KN-numret har ändrats till 5402 59 00 eftersom det inte finns någon underuppdelning.
5402 69 10 - KN-numret har tagits bort, annat tvinnat garn av polypropen klassificeras nu under HSundernummer 5402 63.
5402 69 90 – KN-numret har ändrats till 5402 69 00 eftersom det inte finns någon underuppdelning.

Kapitel 55

5502 – en ny HS-struktur med HS-undernummer för cellulosaacetat- respektive annan fiberkabel av
regenatfilament. Tidigare KN-nummer tas bort och ersätts med KN-numren 5502 10 00 respektive
5502 90 00.

Kapitel 57

5702 32 10 och 5702 32 90 – KN-numret för axminstermattor av syntet eller regenatmaterial har
tagits bort och de två numren har slagits ihop till KN-nummer 5702 32 00.
5702 42 10 och 5702 42 90 – KN-numret för axminstermattor av syntet eller regenatmaterial har
tagits bort och de två numren har slagits ihop till KN-nummer 5702 42 00.

Kapitel 58

5804 21 10 och 5804 21 90 – KN-numret för maskingjorda spetsar tillverkade på mekaniska maskiner
med bobiner har tagits bort och de två numren har slagits ihop till 5804 21 00.
5804 29 10 och 5804 29 90 – KN-numret för maskingjorda spetsar tillverkade på mekaniska maskiner
med bobiner har tagits bort och de två numren har slagits ihop till 5804 29 00.

Kapitel 59

5911 90 90 – KN-numret har fått delas upp i två med ett nytt KN-nummer för självhäftande, runda
polerdynor för tillverkning av halvledarplattor. Dessa har fått tullsatsen ”fri” i ITA 2. KN-numret för
andra är nu 5911 90 99.

Kapitel 60

6005 3 – Ny HS-struktur för varptrikå av syntetfibrer innebär att alla tidigare KN-nummer tas bort.
Underuppdelningen för gardintyger, raschelspetsar och andra tas bort i de olika kategorierna. Nya
KN-nummer är 6005 35 00, 6005 36 00, 6005 37 00, 6005 38 00 och 6005 39 00.
6006 3 – Ny HS-struktur för andra dukvaror av syntetfibrer innebär att alla tidigare KN-nummer tas
bort. Underuppdelningen för gardintyger och andra tas bort i de olika kategorierna. Nya KN-nummer
är 6006 31 00, 6006 32 00, 6006 33 00 och 6006 34 00.

Kapitel 69

6907 och 6908 – har slagits samman under HS-nummer 6907. Inget återstår av den gamla strukturen.

Kapitel 73

7318 15 10 – KN-numret för andra skruvar m.m. svarvade av massivt material tas bort. Dessa varor
fördelas till övriga KN-nummer under 7318 15 vilket får till följd att samtliga dessa får ny numrering
pga. ändrad omfattning.
7318 16 10 – KN-numret för muttrar svarvade av massivt material tas bort. Dessa varor fördelas till
övriga KN-nummer under 7318 16 vilket får till följd att samtliga dessa får ny numrering pga. ändrad
omfattning.
7318 16 31 och 7318 16 40 – två nya KN-nummer för rostfria respektive andra blindnitmuttrar.

Kapitel 84

8414 10 10 – Ett nytt KN-nummer för vakuumpumpar som används vid tillverkning av halvledare eller
platta bildskärmar. Dessa har fått tullsats ”fri” i ITA 2.
8414 59 15 – Ett nytt KN-nummer för fläktar som används för kylning av mikroprocessorer m.m.
Dessa har fått tullsats ”fri” i ITA 2.
8414 59 20, 8414 59 40 och 8414 59 80 – KN-numren under 8514 59 har fått ny numrering pga. att
det nya KN-numret införts. De nya numren är 8414 59 25, 8414 59 35 respektive 8514 59 95.
8419 50 00 – har delats upp i två nummer med ett nytt KN-nummer för vissa värmeväxlare av
fluorhaltiga polymerer vilka är tullfria i ITA 2. De två KN-numren är 8519 50 20 och 8519 50 80.

8420 10 80 - har delats upp i två nummer med ett nytt KN-nummer för vissa valslaminatorer för
tillverkning av substrat för tryckta kretsar eller av tryckta kretsar. Dessa laminatorer har tullsats ”fri” i
ITA 2. De nya KN-numren är 8420 10 81 och 8421 10 89.
8421 29 00 – har delats upp i två nummer med ett nytt KN-nummer för viss filtrerings- och
reningsutrustning vilken är tullfri i ITA 2. De två KN-numren är 8421 29 20 och 8421 29 80.
8421 3 – omstrukturering under numret med anledning av ett nytt KN-nummer för vissa maskiner
och apparater för filtrering eller rening av gaser. Denna utrustning är tullfri i ITA 2. Den kan vara
avsedd för luft eller för andra gaser och det nya KN-numret påverkar därför hela strukturen. Samtliga
KN-nummer får ny numrering.
8421 99 00 – har delats upp i två nummer med ett nytt KN-nummer för delar till maskiner och
apparater enligt KN-numren 8421 29 20 eller 8421 39 15. De två numren är 8421 99 10 och 8421 99
90.
8423 20 00 – har delats upp i två nummer med ett nytt KN-nummer för vissa vågar med användning
av elektroniska medel för att mäta vikter. Dessa vågar har tullsats ”fri” i ITA 2. De två KN-numren är
8423 20 10 och 8423 20 90.
8423 30 00 – har delats upp i två nummer med ett nytt KN-nummer för vissa toleransvågar med
användning av elektroniska medel för att mäta vikter. Dessa vågar har tullsats ”fri” i ITA 2. De två KNnumren är 8423 30 10 och 8423 30 90.
8423 8 – omstrukturering under detta nummer för att anpassa uppdelningen till de tullsatser som
gäller i ITA 2. Samtliga KN-nummer ändras under numret.
8424 4 – ett helt nytt HS-undernummer för sprutor för jordbruk och trädgårdsskötsel. Numret delas
upp i två nummer med ett nytt KN-nummer för bärbara sprutor, 8424 41 00. ”Andra” delas upp i två
nummer beroende på om apparaten ska monteras på eller dras av traktorer eller inte, 8424 49 0
respektive 8424 49 90.
8424 81 30 – bärbara apparater, KN-numret tas bort eftersom bärbara sprutor nu klassificeras enligt
HS-undernummer 8424 41 00. Resterande varor klassificeras nu enligt KN-nummer 8424 82 90.
8424 81 91 – KN-numret tas bort och varorna klassificeras i stället under KN-numren 8424 49 10 eller
8424 82 90.
8424 81 99 – KN-numret numreras om till 8424 82 90 för att passa in i strukturen och för att det fått
ändrad omfattning, vissa av varorna klassificeras nu enligt KN-nummer 8424 49 90.
8424 89 00 – delas upp i två delar med ett nytt KN-nummer för mekaniska apparater som används
för tillverkning av tryckta kretsar eller tryckta kretskort, vilka är tullfria i ITA 2. De två KN-numren är
8424 89 40 och 8424 89 70.
8424 90 00 – delas upp i två delar med ett nytt KN-nummer för delar till mekaniska apparater enligt
nr 8424 89 40. De två KN-numren är 8424 90 20 och 8424 90 80.

8432 3 – ett nytt HS-undernummer för ”direktsåmaskiner, planteringsmaskiner och
omplanteringsmaskiner utan jordbearbetning” medför att samtliga KN-nummer under 8432 3 måste
numreras om för att passa in i den nya strukturen.
8432 40 10 och 8432 40 90 – båda KN-numren för gödselspridare tas bort eftersom varorna nu
klassificeras under KN-numren 8432 41 00 och 8432 42 00.
8442 30 10, 8442 30 91 och 8442 30 99 - underuppdelningen under 8442 30 tas bort eftersom alla
varor blir tullfria i ITA 2. Det nya KN-numret är 8442 30 00.
8442 50 20 och 8442 50 80 – underuppdelningen under 8442 50 tas bort eftersom alla varor blir
tullfria i ITA 2. Det nya KN-numret är 8442 50 00.
8442 31 20 och 8443 31 80 - underuppdelningen under 8443 31 tas bort eftersom alla varor blir
tullfria i ITA 2. Det nya KN-numret är 8443 31 00.
8443 32 30 – KN-numret för telefaxapparater tas bort, dessa klassificeras nu under ”andra”, KNnummer 8443 32 80.
8443 32 91, 8443 32 93 och 8443 32 99 - underuppdelningen under 8443 32 tas bort eftersom alla
varor blir tullfria i ITA 2. Det nya KN-numret är 8443 32 80.
8443 39 10, 8443 39 39 och 8443 39 90 - underuppdelningen under 8443 39 tas bort eftersom alla
varor blir tullfria i ITA 2. Det nya KN-numret är 8443 39 00.
8456 10 - delas upp i flera nummer dels pga. uppdelning på HS-nivå. Under de nya HS-undernumren
görs en ytterligare uppdelning för maskiner som används för tillverkning av tryckta kretsar, tryckta
kretskort m.m. , dessa är tullfria i ITA 2. De nya KN-numren är 8456 11 10, 8456 11 90, 8456 12 10
och 8456 12 90.
8456 90 20 – KN-numret för vattenskärmaskiner tas bort eftersom dessa nu klassificeras enligt HSundernummer 8456 50.
8456 90 80 – KN-numret ändras till 8456 90 00 eftersom det inte längre finns någon
underuppdelning.
8459 40 10 – KN-numret för numeriskt styrda maskiner för arborrning tas bort eftersom dessa nu
klassificeras enligt HS-undernummer 8459 41.
8459 40 90 – KN-numret ändras till 8459 49 00 eftersom det inte längre finns någon
underuppdelning.
8460 21 – underuppdelningen för andra slipmaskiner struktureras om pga. ändringar på HS-nivå, alla
KN-nummer ersätts med nya nummer.
8460 90 10 och 8460 90 90 - andra slag av verktygsmaskiner enligt HS-nummer 8460. KN-numren
slås ihop som en följd av att noggrannhetskravet tas bort för övriga maskiner under numret. Det nya
KN-numret är 8460 90 00.

8466 93 – underuppdelningen ändras dels pga. ändringar på HS-nivån men också för att vissa delar
och tillbehör är tullfria i ITA 2. Alla KN-nummer är nya.
8469 – HS-numret har tömts helt på HS-nivån. Varorna har flyttats till HS-nummer 8472.
8473 90 40 – ett nytt KN-nummer för ordbehandlingsmaskiner som flyttats hit från HS-nummer 8469.
8472 90 90 – KN-numret har ändrats pga. varor flyttats hit från HS-nummer 8469. Det nya KN-numret
är 8472 90 90.
8473 10 – numret har tagits bort eftersom det inte längre finns något nummer 8469.
8473 40 11 och 8473 40 18 - KN-numren har slagits ihop eftersom alla varorna är tullfria i ITA 2. Det
nya KN-numret är 8473 40 10.
8475 90 00 – Numret delas upp med ett nytt KN-nummer för delar till maskiner enligt nr 8475 21 00.
Dessa delar är tullfria i ITA 2. Övriga delar klassificeras under ”andra. De nya KN-numren är 8475 90
10 och 8475 90 90.
8476 89 – Numret delas upp med ett nytt KN-nummer för växlingsautomater, vilka är tullfria i ITA 2.
Numret för andra numreras om. De nya KN-numren är 8776 89 10 och 8476 89 90.
8476 90 00 – Numret delas upp med ett nytt KN-nummer för delar till växlingsautomater, vilka är
tullfria i ITA 2. Numret för andra numreras om. De nya KN-numren är 8476 90 10 och 8476 90 90.
8479 89 70 – ett nytt KN-nummer för vissa automatiserade maskiner för tillverkning av tryckta
kretskort vilka är tullfria i ITA 2.
8479 90 15 - ett nytt KN-nummer fördelar till vissa automatiserade maskiner för tillverkning av
tryckta kretskort vilka är tullfria i ITA 2.
8979 90 80 – KN-numret ändras eftersom vissa delar flyttats bort. Det nya KN-numret är 8979 90 70.
8486 20 – underuppdelningen tas bort eftersom alla varor nu är tullfria. Nytt KN-nummer är 8486 20
00.
8486 30 – underuppdelningen tas bort eftersom alla varor nu är tullfria. Nytt KN-nummer är 8486 30
00.
8486 90 – underuppdelningen tas bort eftersom alla varor nu är tullfria. Nytt KN-nummer är 8486 90
00.

Kapitel 85

Kompletterande anmärkning 1 och 2 – De uppräknade KN-numren justeras till KN 2017.

8505 90 20 – Numret delas upp i två delar med ett KN-nummer för elektromagneter för
bildåtergivning genom magnetresonans, vilka är tullfria i ITA 2. De nya KN-numren är 8505 90 21 och
8505 90 29.
8514 30 - Numret delas upp i två delar med ett KN-nummer för andra ugnar för tillverkning av tryckta
kretsar eller tryckta kretskort, vilka fått sänkt tullsats i ITA 2. De nya KN-numren är 8514 30 20 och
8514 30 80.
8514 90 - Numret delas upp i två delar med ett KN-nummer för delar till andra ugnar för tillverkning
av tryckta kretsar eller tryckta kretskort, vilka fått sänkt tullsats i ITA 2. De nya KN-numren är 8514 90
30 och 8514 90 70.
8515 19 - Numret delas upp i två delar med ett KN-nummer för våglödmaskiner för tillverkning av
tryckta kretskort, vilka fått sänkt tullsats i ITA 2. De nya KN-numren är 8515 19 10 och 8515 19 90.
8515 90 - Numret delas upp i två delar med ett KN-nummer för delar till våglödmaskiner för
tillverkning av tryckta kretskort, vilka fått sänkt tullsats i ITA 2. De nya KN-numren är 8515 90 20 och
8515 90 80.
8517 69 31 och 8517 69 39 – underuppdelningen tas bort eftersom alla varor nu är tullfria. Nytt KNnummer är 8517 69 30.
8517 70 – underuppdelningen tas bort eftersom alla varor nu är tullfria. Nytt KN-nummer är 8517 70
00.
8519 81 55 – 8519 81 85 – dessa KN-nummer för kassettbandspelare m.m. tas bort och ersätts av ett
nytt samlande KN-nummer för andra bandspelare, KN-nummer 8519 81 70.
8519 89 11 – 8519 89 90 - dessa KN-nummer för andra apparater tas bort och ersätts av ett nytt
samlande KN-nummer för andra, KN-nummer 8519 89 00.
8522 90 20 – ett nytt KN-numer för vissa LED-moduler för bakgrundsbelysning. Dessa är tullfria i ITA
2.
8523 29 31 – 8523 29 39 - dessa KN-nummer för vissa magnetband och magnetskivor tas bort och
ersätts av ett samlande KN-nummer 8523 29 19.
8523 49 – strukturen under detta nummer ändras. Alla KN-nummer tas bort och ersätts med nya
8523 49 10, 8523 49 20 och 8523 49 90.
8523 51 91, 8523 51 93 och 8523 51 99 – underuppdelningen under 8523 51 tas bort eftersom alla
varor blir tullfria i ITA 2. Det nya KN-numret är 8523 51 90.
8523 52 10 och 8523 52 90 – underuppdelningen under 8523 52 tas bort eftersom alla varor blir
tullfria i ITA 2. Det nya KN-numret är 8523 52 00.
8523 59 91, 8523 59 93 och 8523 59 99 – underuppdelningen under 8523 89 tas bort eftersom alla
varor blir tullfria i ITA 2. Det nya KN-numret är 8523 59 90.

8523 80 91, 8523 80 93 och 8523 80 99 – underuppdelningen under 8523 80 tas bort eftersom alla
varor blir tullfria i ITA 2. Det nya KN-numret är 8523 80 90.
8528 49 10 och 8528 49 90 – uppdelningen för enfärgad och färgmottagning har tagits bort. Nytt KNnummer 8528 49 00.
8528 51 – numret har ändrats till det nya HS-undernumret 8528 52. Samtidigt så påverkas det av
tullsatsändringar i ITA 2 och har därför fått en ny underuppdelning. Nya KN-nummer är 8528 52 10,
8528 52 91 och 8528 52 99.
8528 59 20, 8528 59 31, 8528 59 39 och 8528 59 70 - underuppdelningen under 8528 59 tas bort
eftersom alla varor blir tullfria i ITA 2. Det nya KN-numret är 8528 59 00.
8528 69 –strukturen under numret ändras till att bara dela upp mellan ”för enfärgad mottagning”
och ”andra”. De nya KN-numren är 8528 69 20 och 8528 69 80.
8529 90 15 – ett nytt KN-nummer för vissa OLED-moduler och OLED-paneler.
8529 90 20 – de uppräknade KN-numren anpassas till KN 2017.
8529 90 91 –ett nytt KN-nummer för LED-moduler för bakgrundsbelysning. Dessa är tullfria i IITA 2.
8531 80 20 – KN-numret för flata panelskärmar tas bort och varan flyttas till KN-nummer 8531 80 70.
8531 80 40 - ett nytt KN-nummer för ringklockor, sumrar dörrklockor och liknande. Till skillnad från
övriga varor under nummer 8531 80 är dessa inte tullfria.
8531 80 95 – numret numreras om eftersom varor flyttats hit. Nytt KN-nummer 8531 80 70.
8531 90 20 och 8531 90 85 - underuppdelningen för delar tas bort eftersom alla dessa blir tullfria i
ITA 2. Det nya KN-numret är 8531 90 00.
8536 90 85 – andra, numret har delats upp i två pga. olika tullsatser i ITA 2. Ett nytt nummer skapas
för batterihållare till motorfordon. De nya KN-numren är 8536 90 40 och 8536 90 95.
8537 10 95 – ett nytt KN-nummer för vissa tryckkänsliga inenheter vilka är tullfria i ITA 2.
8537 10 99 – numret för ”andra” numreras om eftersom vissa varor flyttats bort. Nytt KN-nummer är
8537 10 98.
8539 39 – numret delas upp med ett nytt KN-nummer för kallkatodlampor för bakgrundsbelysning av
platta bildskärmar. Dessa har annan tullsats än övriga varor som klassificeras under ”andra”. De nya
KN-numren är 8539 39 20 och 8539 39 80.
8542 31 10 – numret har delats upp med ett KN-nummer för integrerade multikomponentkretsar. De
nya KN-numren är 8542 31 11 och 8542 31 19.
8542 32 10 – numret har delats upp med ett KN-nummer för integrerade multikomponentkretsar. De
nya KN-numren är 8542 32 11 och 8542 32 19.

8542 39 10 – numret har delats upp med ett KN-nummer för integrerade multikomponentkretsar. De
nya KN-numren är 8542 39 11 och 8542 39 19.
8543 30 00 – numret har delats upp med ett KN-nummer för maskiner för tillverkning av tryckta
kretsar vilka är tullfria i ITA 2. De nya KN-numren är 8543 30 40 och 8543 30 70.
8543 70 – nya nummer har skapats för maskiner och apparater som särskilt nämns i ITA 2, KNnummer 8543 70 01 – 8543 70 09.
8548 90 30 – ett nytt KN-nummer för LED-moduler för bakgrundsbelysning, vilka är tullfria i ITA 2.

Kapitel 87

8701 9 – strukturen under numret har ändrats helt, alla KN-nummer har bytts ut pga. ändringar på
HS-nivån.
8702 20 och 8702 30 – dessa båda nya HS-undernummer för hybridfordon har delats upp baserat på
cylindervolymen. De nya KN-numren är 8702 20 10 och 8702 20 90 samt 8702 30 10 och 8703 30 90.
8703 40, 8703 60 och 8703 80 - de olika HS-undernumren har delats upp i nya och begagnade
fordon. De nya KN-numren är 8703 40 10 och 8703 40 90, 8703 60 10 och 8703 60 90 samt 8703 80
10 och 8703 80 90.
8703 90 10 – KN-numret för fordon med elmotor har tagits bort, dessa klassificeras nu enligt KNnumren 8703 80 10 och 8703 80 90.
8703 90 90 – KN-numret har ändrats eftersom det inte längre finns någon underuppdelning. Det nya
KN-numret är 8703 90 00.
8711 60 – numret har delats upp i två med ett KN-nummer för vissa pedalassisterade cyklar med
elektrisk hjälpmotor. De nya KN-numren är 8711 60 10 och 8711 60 90.
8711 90 10 – KN-numret för cyklar med elektrisk hjälpmotor har tagits bort eftersom dessa nu
klassificeras enligt KN-nummer 8711 60 10 och 8711 60 90.
8711 90 90 – KN-numret har ändrats eftersom det inte längre finns någon underuppdelning. Det nya
KN-numret är 8711 90 00.

Kapitel 88

8802 60 10 – KN-numret har delats upp i två med ett KN-nummer för telekommunikationssatelliter.
Dessa har en lägre tullsats i ITA 2. De nya KN-numren är 8802 60 11 och 8802 60 19.

8803 90 20 – KN-numret har delats upp i två med ett KN-nummer för delar till
telekommunikationssatelliter. Dessa är tullfria i ITA 2. De nya KN-numren är 8803 90 21 och 8803 90
29.

Kapitel 90

Kompletterande anmärkning 1 – hänvisningarna till KN-nummer har anpassats till KN 2017.
9010 90 00 – numret har delats upp i två med ett KN-nummer för delar och tillbehör till apparater
och utrustning enligt nr 9010 50 00 och 9010 60 00. Dessa delar är tullfria i ITA 2. De nya KN-numren
är 9010 90 20 och 9010 90 80.
9013 10 00 – numret har delats upp i två med ett KN-nummer för kikare utformade för att monteras
på vissa maskiner m.m. Dessa har lägre tullsats i ITA 2. De nya KN-numren är 9013 10 10 och 9013 10
90.
9013 90 05 – ett nytt KN-nummer för delar och tillbehör för kikarsikten för montering på vapen eller
till periskop. Dessa har högre tullsats än andra delar och tillbehör enligt numret.
9013 90 90 – andra, KN-numret har omnumrerats eftersom det flyttas varor från numret. Det nya
KN-numret är 9013 90 80.
9015 80 – uppdelningen mellan elektroniska och andra har tagits bort för andra instrument och
apparater. Nya KN-nummer är 9015 80 20, 9015 80 40 och 9015 80 80.
9022 90 00 –numret har delats upp i två delar med ett KN-nummer för delar och tillbehör till
apparater baserade på utnyttjandet av röntgensstrålar. Dessa delar och tillbehör är tullfria i ITA 2. De
nya KN-numren är 9022 90 20 och 9022 90 80.
9024 10 – uppdelningen mellan elektroniska och andra har tagits bort för maskiner och apparater för
provning av metaller. De nya KN-numren är 9024 10 20, 9024 10 40 och 9024 10 80.
9030 20 – underuppdelningen för oscilloskop och oscillografer har tagits bort helt. Det nya samlande
KN-numret är 9030 20 00.
9030 33 20 – nytt KN-nummer för instrument för mätning av resistans.
9030 33 91 – KN-numret för voltmetrar tas bort. Dessa ska nu klassificeras enligt KN-nummer 9030
33 80.
9030 33 – med anledning av ovanstående ändringar ändras även de återstående KN-numren. Dessa
numreras om till 9030 33 30 och 9030 33 80.
9030 90 20 och 9030 90 85 – KN-numren slås ihop då båda nu är tullfria. Det nya KN-numret är 9030
90 00.
9031 80 – strukturen under numret ändras helt. Alla varor under numret är tullfria. Endast två KNnummer återstår, 9031 80 20 och 9031 80 80.

9031 90 20, 9031 90 30 och 9031 90 85 – KN-numren slås ihop till ett eftersom alla nu är tullfria. Det
nya numret är 9031 90 00.
9032 10 20 – ett nytt KN-nummer för elektroniska termostater. Detta KN-nummer anses vara
likvärdigt med KN-nummer 9032 10 81 som omfattar termostater med elektrisk utlösningsanordning.
9032 10 81 och 9032 10 89 – KN-numren slås ihop till ett. Eftersom det förstnämnda anses motsvara
nya KN-numret 9032 10 20 så finns inte längre någon underuppdelning. Det nya KN-numret för
”andra” är 9032 10 80.
9033 00 00 – numret delas upp i två delar med ett nytt KN-nummer för LED-moduler för
bakgrundsbelysning. Dessa är tullfria i ITA 2. De nya KN-numren är 9033 00 10 och 9033 00 90.

Kapitel 94

9406 – Som en följd av det nya HS-undernumret för träbyggnader så ändras hela strukturen under
numret. Alla KN-nummer byts ut.

Kapitel 95

9503 00 87 – ett nytt KN-nummer för bärbar, interaktiv, elektronisk pedagogisk utrustning för barn.
Den är tullfri i ITA 2.

Kapitel 96

9620 00 – Ett helt nytt HS-nummer som fått underuppdelning på KN-nivå. De nya KN-numren är 9620
00 10, 9620 00 91 och 9620 00 99.

Bilaga 1

En ny text har införts för förklaring av hur sockerandelen ska beräknas.

Bilaga 2

Justeringar har gjorts i tabellen för de KN-nummer som ändrats i nomenklaturen. Det gäller
citrusfrukter under HS-nummer 0805.

Bilaga 3 och 6

Justeringar har gjorts i tabellen för de KN-nummer som ändrats i nomenklaturen.

Bilaga 10

Nya Taricnummer har lagts till i tabellen. De nya numren gäller för aromatiskt ris och
extra jungfruolja

