
BILAGA 22-03 

Inledande anmärkningar och förteckning över behandling eller bearbetning som ger ursprungsstatus 

DEL I 

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR 

Anmärkning 1 – Allmän inledning 

1.1 I denna bilaga anges regler för samtliga produkter, men det faktum att en produkt har tagits med i bilagan innebär 
inte att den nödvändigtvis omfattas av det allmänna preferenssystemet. Förteckningen över de produkter som 
omfattas av det allmänna preferenssystemet, räckvidden för det systemets förmåner och de undantag som gäller 
för vissa förmånsländer fastställs i förordning (EU) nr 978/2012 (för perioden 1 januari 2014–31 december 2023). 

1.2 I denna bilaga fastställs villkoren enligt artikel 45 för att produkter ska anses ha ursprung i det berörda förmåns
landet. Det finns fyra olika typer av regler, som varierar beroende på produkten: 

a) Behandling eller bearbetning som gör att det maximala innehållet av icke-ursprungsmaterial inte överskrids.

b) Behandling eller bearbetning som gör att de tillverkade produkternas fyrställiga HS-nummer eller sexställiga HS-
undernummer blir ett annat än de använda materialens fyrställiga HS-nummer eller sexställiga HS-undernummer.

c) En särskild behandlings- eller bearbetningsprocess som utförs.

d) Behandling eller bearbetning som utförs på vissa helt framställda material.

Anmärkning 2 – Förteckningens struktur 

2.1 I kolumnerna 1 och 2 beskrivs den framställda produkten. I kolumn 1 anges det kapitelnummer, det fyrställiga 
nummer eller det sexställiga undernummer som används i Harmoniserade systemet. I kolumn 2 anges den varube
skrivning som används i det systemet för det numret eller kapitlet. För varje post i kolumn 1 och 2 anges en eller 
flera regler (”åtgärder som medför ursprung”) i kolumn 3, med förbehåll för vad som sägs i anmärkning 2.4. Dessa 
åtgärder som medför ursprung avser enbart icke-ursprungsmaterial. Om en post i kolumn 1 föregås av ordet ”ex”, 
betyder detta att regeln i kolumn 3 endast gäller för den del av numret som anges i kolumn 2. 

2.2 Om flera HS-nummer eller HS-undernummer är grupperade tillsammans i kolumn 1 eller ett kapitelnummer anges 
och beskrivningen av produkterna i kolumn 2 därför gjorts i allmänna ordalag, gäller den motsvarande regeln i 
kolumn 3 för alla de produkter som enligt Harmoniserade systemet klassificeras enligt de olika numren i kapitlet 
eller enligt något av de nummer eller undernummer som är grupperade i kolumn 1. 

2.3 Om olika regler i förteckningen gäller för olika produkter inom samma nummer, innehåller varje strecksats beskriv
ningen av den del av numret för vilken motsvarande regel i kolumn 3 gäller. 

2.4 När två alternativa regler anges i kolumn 3, separerade med ordet ”eller”, kan exportören välja vilken regel som ska 
användas. 

2.5 I de flesta fall ska de regler som anges i kolumn 3 gälla för samtliga förmånsländer som anges i förteckningen i 
bilaga II till förordning (EU) nr 978/2012. För vissa produkter med ursprung i ett förmånsland inom den särskilda 
ordningen för de minst utvecklade länderna enligt bilaga IV till förordning (EU) nr 978/2012 (nedan kallade minst 
utvecklade förmånsländer) ska dock en mindre strikt regel gälla. I dessa fall är kolumn 3 uppdelad i kolumn a och 
kolumn b, där kolumn a anger den regel som gäller för de minst utvecklade förmånsländerna och kolumn b anger 
den regel som gäller för alla övriga förmånsländer samt för export från Europeiska unionen till ett förmånsland för 
tillämpning av bilateral kumulation.
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Anmärkning 3 – Exempel på hur reglerna ska tillämpas 

3.1 Artikel 45.2 ska, vad gäller produkter som har fått ursprungsstatus och som används i tillverkningen av andra 
produkter, gälla oavsett om denna status erhållits i den fabrik där dessa produkter används eller i en annan fabrik i 
förmånslandet eller i Europeiska unionen. 

3.2 Enligt artikel 47 ska den bearbetning eller behandling som utförs vara mer omfattande än de åtgärder som beskrivs i 
den artikeln. Om detta inte är fallet ska varorna inte omfattas av förmånlig tullbehandling, även om villkoren i 
förteckningen nedan är uppfyllda. 

Om inte annat följer av den bestämmelse som avses i första stycket, anger reglerna i förteckningen den minsta 
behandling eller bearbetning som fordras, och ytterligare behandling eller bearbetning ger också ursprungsstatus. 
Utförandet av mindre behandling eller bearbetning kan däremot inte ge ursprungsstatus. Om det i en regel fastslås 
att icke-ursprungsmaterial får användas på ett visst tillverkningsstadium, är alltså användning av sådant material i ett 
tidigare tillverkningsstadium tillåten, medan användning av sådant material i ett längre framskridet tillverknings
stadium inte är tillåten. 

3.3 Utan att det påverkar tillämpningen av anmärkning 3.2 får, om det i en regel anges ”Tillverkning utgående från 
material enligt vilket nummer som helst”, material enligt vilket nummer som helst användas (även material med 
samma varubeskrivning och nummer som produkten), dock med förbehåll för alla särskilda begränsningar som 
också kan ingå i regeln. 

Uttrycken ”Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt nummer 
…” och ”Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt samma 
nummer som produkten” innebär däremot att material enligt vilket nummer som helst får användas, utom material 
med samma varubeskrivning som den som anges för produkten i kolumn 2. 

3.4 Om en regel i förteckningen anger att en produkt får tillverkas av mer än ett material, innebär detta att vilket eller 
vilka som helst av dessa material får användas. Det krävs inte att alla material används. 

3.5 Om en regel i förteckningen anger att en produkt måste tillverkas av ett visst material, hindrar regeln inte använd
ning även av andra material som på grund av sin beskaffenhet inte kan uppfylla det villkoret. 

Anmärkning 4 – Allmänna bestämmelser om vissa jordbruksvaror 

4.1 Jordbruksvaror enligt kapitlen 6, 7, 8, 9, 10, 12 och HS-nummer 2401 som har odlats eller skördats på ett 
förmånslands territorium ska anses ha ursprung i det landets territorium, även om de har odlats från fröer, lökar, 
rotstockar, sticklingar, ympkvistar, skott, knoppar eller andra levande delar av växter som importerats från ett annat 
land. 

4.2 I de fall innehållet av socker utan ursprungsstatus i en viss produkt är föremål för begränsningar ska vikten av det 
socker enligt HS-nummer 1701 (sackaros) och 1702 (fruktos, glukos, laktos, maltos, isoglukos eller invertsocker) 
som används vid tillverkningen av slutprodukten och som används i tillverkningen av icke-ursprungsprodukter som 
införlivats i slutprodukten beaktas vid beräkningen av dessa begränsningar. 

Anmärkning 5 – Terminologi som används för vissa textilprodukter 

5.1 Begreppet ”naturfibrer” används i förteckningen för att ange andra fibrer än regenat- eller syntetfibrer. Det är 
begränsat till stadiet innan spinningen äger rum, inklusive avfall, och inbegriper, om inte annat anges, även sådana 
fibrer som har kardats, kammats eller behandlats på annat sätt, men inte spunnits. 

5.2 Begreppet ”naturfibrer” inbegriper tagel enligt nummer 0503, natursilke enligt nummer 5002 och 5003 samt 
ullfibrer och fina eller grova djurhår enligt nummer 5101–5105, bomullsfibrer enligt nummer 5201–5203 och 
andra vegetabiliska fibrer enligt nummer 5301–5305.

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-03 2 

Uppdaterad: 



5.3 Med begreppen ”textilmassa”, ”kemiska material” och ”material för papperstillverkning” avses i förteckningen de 
material som inte klassificeras enligt kapitlen 50–63 och som kan användas för tillverkning av regenat-, syntet- 
eller pappersfibrer eller regenat-, syntet- eller pappersgarn. 

5.4 Begreppet ”konststapelfibrer” används i förteckningen för att ange fiberkabel av syntetfilament eller regenatfilament, 
syntet- eller regenatstapelfibrer eller avfall av syntet- eller regenatfibrer enligt nummer 5501–5507. 

Anmärkning 6 – Toleranser som gäller för produkter tillverkade av en blandning av textilmaterial 

6.1 Om det i fråga om en viss produkt i förteckningen hänvisas till denna anmärkning, ska villkoren i kolumn 3 inte 
tillämpas på bastextilmaterial som används vid tillverkning av denna produkt och som sammanlagt utgör högst 10 % 
av den sammanlagda vikten av alla de bastextilmaterial som har använts. (se även anmärkningarna 6.3 och 6.4.) 

6.2 Den tolerans som nämns i anmärkning 6.1 gäller emellertid endast för blandprodukter som har tillverkats av två 
eller flera bastextilmaterial. 

Följande är bastextilmaterial: 

Natursilke. 

Ull. 

Grova djurhår. 

Fina djurhår. 

Tagel. 

Bomull. 

Material för papperstillverkning och papper. 

Lin. 

Mjukhampa. 

Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål 

Sisal eller andra textilfibrer av släktet Agave. 

Kokosfibrer, abaca, rami och andra vegetabiliska textilfibrer. 

Syntetkonstfilament. 

Regenatkonstfilament. 

Elektriskt ledande fibrer. 

Syntetkonststapelfibrer av polypropen. 

Syntetkonststapelfibrer av polyester. 

Syntetkonststapelfibrer av polyamid. 

Syntetkonststapelfibrer av polyakrylnitril. 

Syntetkonststapelfibrer av polyimid. 

Syntetkonststapelfibrer av polytetrafluoreten. 

Syntetkonststapelfibrer av polyfenylensulfid. 

Syntetkonststapelfibrer av polyvinylklorid.
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Andra syntetkonststapelfibrer. 

Regenatkonststapelfibrer av viskos. 

Andra regenatkonststapelfibrer. 

Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet. 

Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyester, även överspunnet. 

Produkter enligt nr 5605 (metalliserat garn) som innehåller remsor som utgörs av en kärna, bestående av antingen 
aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd av högst 5 mm, och 
som är infogad mellan två plastfilmer med hjälp av genomskinligt eller färgat klister. 

Andra produkter enligt nummer 5605. 

Glasfibrer. 

Metallfiber. 

Exempel: 

Ett garn enligt nr 5205 tillverkat av bomullsfibrer enligt nr 5203 och syntetstapelfibrer enligt nr 5506 är ett 
blandgarn. Syntetstapelfibrer som inte uppfyller ursprungsreglerna får därför användas, om deras sammanlagda 
vikt utgör högst 10 % av garnets vikt. 

Exempel: 

En vävnad av ull enligt nr 5112 tillverkad av ullgarn enligt nr 5107 och syntetiskt garn av stapelfibrer enligt nr 
5509 är en blandväv. Syntetiskt garn som inte uppfyller ursprungsreglerna eller garn av ull som inte uppfyller 
ursprungsreglerna, eller en kombination av båda, får därför användas, om deras sammanlagda vikt utgör högst 10 % 
av tygets vikt. 

Exempel: 

En tuftad dukvara av textilmaterial enligt nummer 5802 tillverkad av bomullsgarn enligt nummer 5205 och bom
ullsvävnader enligt nummer 5210 är en blandprodukt endast om bomullsväven själv är en blandväv tillverkad av 
garn som klassificeras enligt två skilda nummer, eller om de använda bomullsgarnerna själva är blandningar. 

Exempel: 

Om den tuftade dukvaran av textilmaterial vore tillverkad av bomullsgarn enligt nr 5205 och syntetiska vävnader 
enligt nr 5407 är de använda garnerna självklart två skilda bastextilmaterial och den tuftade dukvaran av textil
material är följaktligen en blandprodukt. 

6.3 I fråga om produkter som innehåller ”garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även 
överspunnet” är denna tolerans 20 % för sådant garn. 

6.4 I fråga om produkter som innehåller ”remsor som utgörs av en kärna bestående av antingen aluminiumfolie eller av 
plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd av högst 5 mm, och som är infogad mellan två 
plastfilmer med hjälp av genomskinligt eller färgat klister” är denna tolerans 30 % för sådana remsor. 

Anmärkning 7 – Andra toleranser som gäller för vissa textilprodukter 

7.1 När det i förteckningen hänvisas till denna anmärkning får textilmaterial som inte uppfyller regeln i kolumn 3 i 
förteckningen för de berörda konfektionsprodukterna användas, om de klassificeras enligt ett annat nummer än 
produkten och deras värde inte överstiger 8 % av produktens pris fritt fabrik.
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7.2 Utan att det påverkar tillämpningen av anmärkning 7.3 får material som inte klassificeras enligt kapitlen 50–63 
användas fritt vid tillverkning av textilprodukter, oavsett om de innehåller textilmaterial. 

Exempel: 

Om en regel i förteckningen föreskriver att garn måste användas för en viss textilprodukt, t.ex. byxor, hindrar inte 
detta användning av metallföremål som t.ex. knappar, eftersom knappar inte klassificeras enligt kapitel 50–63. Av 
samma skäl får blixtlås användas, även om blixtlås normalt innehåller textilmaterial. 

7.3 Då en procentregel gäller, måste hänsyn tas till värdet av de material som inte är klassificerade enligt kapitel 50–63 
vid beräkningen av värdet av ingående icke-ursprungsmaterial. 

Anmärkning 8 – Definition av särskilda processer och enkla åtgärder som utförs beträffande vissa produkter 
enligt kapitel 27 

8.1 Med ”särskilda processer” avses i samband med nummer ex 2707 och 2713 följande: 

a) Vakuumdestillation. 

b) Omfattande fraktionerad omdestillation ( 1 ); 

c) Krackning. 

d) Reformering. 

e) Extraktion med selektiva lösningsmedel. 

f) Den process som omfattar alla följande behandlingar: behandling med koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande 
svavelsyra) eller svaveltrioxid och efterföljande neutralisering med alkali samt blekning och rening med naturligt 
aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller bauxit. 

g) Polymerisering. 

h) Alkylering. 

i) Isomerisering. 

8.2 Med ”särskilda processer” avses i samband med nummer 2710, 2711 och 2712 följande: 

a) Vakuumdestillation. 

b) Omfattande fraktionerad omdestillation ( 2 ); 

c) Krackning. 

d) Reformering. 

e) Extraktion med selektiva lösningsmedel. 

f) Den process som omfattar alla följande behandlingar: behandling med koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande 
svavelsyra) eller svaveltrioxid och efterföljande neutralisering med alkali samt blekning och rening med naturligt 
aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller bauxit. 

g) Polymerisering. 

h) Alkylering. 

ij) Isomerisering. 

k) Endast för tungoljor enligt nummer ex 2710: avsvavling med väte om de bearbetade produkternas svavelinnehåll 
reduceras med minst 85 % (ASTM D 1266–59 T-metoden). 

l) Endast för produkter enligt nr 2710: avparaffinering på annat sätt än genom enkel filtrering.

( 1 ) Se kompletterande anmärkning 5 b till kapitel 27 i Kombinerade nomenklaturen. 
( 2 ) Se kompletterande anmärkning 5 b till kapitel 27 i Kombinerade nomenklaturen.
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m) Endast för tungoljor enligt nummer ex 2710: vätebehandling, annan än avsvavling, vid vilken väte vid ett tryck 
över 20 bar och en temperatur över 250 °C aktivt deltar i en kemisk reaktion med hjälp av en katalysator. 
Efterföljande hydrering av smörjoljor enligt nummer ex 2710 (t.ex. hydrofinishing eller avfärgning) för att 
framför allt förbättra färg eller stabilitet ska emellertid inte räknas som en särskild process. 

n) Endast för eldningsoljor enligt nummer ex 2710: atmosfärisk destillation, om mindre än 30 volymprocent des
tillat (inklusive destillationsförluster) erhålls vid 300 °C enligt ASTM D 86-metoden. 

o) Endast för andra tungoljor än gasoljor (dieselbrännoljor) och eldningsoljor enligt nummer ex 2710: bearbetning 
vid elektrisk högfrekvensurladdning. 

p) Endast för råa produkter (andra än vaselin, ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax eller paraffin innehållande 
mindre än 0,75 viktprocent olja) enligt nummer ex 2712: oljeavskiljning genom fraktionerad kristallisation. 

8.3 I fråga om nummer ex 2707 och 2713 ska enkla åtgärder såsom rengöring, dekantering, avsaltning, vattensepare
ring, filtrering, färgning, märkning eller erhållande av ett visst svavelinnehåll genom blandningav produkter med 
olika svavelinnehåll, eller någon kombination av dessa eller liknande åtgärder, inte medföra ursprungsstatus. 

DEL II 

FÖRTECKNING ÖVER PRODUKTER OCH BEHANDLING ELLER BEARBETNING SOM GER URSPRUNGSSTATUS 

HS-nummer Produktbeskrivning Åtgärd som medför ursprung (behandling eller bearbetning av icke-ursprungs
material som ger ursprungsstatus) 

(1) (2) (3) 

Kapitel 1 Levande djur Alla djur enligt kapitel 1 är helt framställda 

Kapitel 2 Kött och ätbara slaktbipro
dukter 

Tillverkning vid vilken allt kött och alla ätbara slaktbiprodukter i pro
dukter enligt detta kapitel är helt framställda 

ex kapitel 3 Fisk samt kräftdjur, blötdjur 
och andra ryggradslösa vat
tendjur; med undantag av 
följande: 

Alla fiskar, kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur är helt 
framställda 

0304 Fiskfiléer och annat fiskkött 
(även hackat eller malet), 
färska, kylda eller frysta 

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 ska vara helt 
framställt 

0305 Fisk, torkad, saltad eller i 
saltlake; rökt (även varm
rökt) fisk; mjöl och pelletar 
av fisk, lämpliga som livs
medel 

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 ska vara helt 
framställt 

ex 0306 Kräftdjur, även utan skal, 
torkade, saltade eller i saltla
ke; kräftdjur med skal, ång
kokta eller kokta i vatten, 
även kylda, frysta, torkade, 
saltade eller i saltlake; mjöl 
och pelletar av kräftdjur, 
lämpliga som livsmedel 

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 ska vara helt 
framställt
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HS-nummer Produktbeskrivning Åtgärd som medför ursprung (behandling eller bearbetning av icke-ursprungs
material som ger ursprungsstatus) 

(1) (2) (3) 

ex 0307 Blötdjur, även utan skal, tor
kade, saltade eller i saltlake; 
ryggradslösa vattendjur, an
dra än kräftdjur och blöt
djur, torkade, saltade eller i 
saltlake; mjöl och pelletar av 
kräftdjur, lämpliga som livs
medel 

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 ska vara helt 
framställt 

Kapitel 4 Mejeriprodukter; fågelägg; 
naturlig honung; ätbara pro
dukter av animaliskt ur
sprung, inte nämnda eller 
inbegripna någon annan
stans 

Tillverkning där 

— allt använt material enligt kapitel 4 är helt framställt, och 

— det använda sockrets vikt ( 1 ) inte överstiger 40 % av slutproduktens 
vikt 

ex Kapitel 5 Produkter av animaliskt ur
sprung, inte nämnda eller 
inbegripna någon annan
stans; med undantag av föl
jande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst 

ex 0511 91 Oätlig rom och mjölke All rom och mjölke är helt framställd 

Kapitel 6 Levande träd och andra le
vande växter; lökar, rötter 
o.d.; snittblommor och 
snittgrönt 

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 6 ska vara helt 
framställt 

Kapitel 7 Grönsaker samt vissa ätbara 
rötter och stam- eller rot
knölar 

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 7 ska vara helt 
framställt 

Kapitel 8 Ätbar frukt samt ätbara bär 
och nötter; skal av citrus
frukter eller meloner 

Tillverkning där 

— all använd frukt och alla använda bär, nötter och skal av citrusfrukter 
eller meloner enligt kapitel 8 är helt framställda, och 

— det använda sockrets vikt ( 1 ) inte överstiger 40 % av slutproduktens 
vikt 

Kapitel 9 Kaffe, te, matte och kryddor; Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst 

Kapitel 10 Spannmål Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 10 ska vara helt 
framställt 

ex Kapitel 11 Produkter från kvarnindu
strin; malt; stärkelse; inulin; 
vetegluten; med undantag av 
följande: 

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 10 och 11, nr 
0701 och 2303 och undernummer 0710 10 är helt framställt
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HS-nummer Produktbeskrivning Åtgärd som medför ursprung (behandling eller bearbetning av icke-ursprungs
material som ger ursprungsstatus) 

(1) (2) (3) 

ex 1106 Mjöl och pulver av torkade 
och spritade baljväxtfrön en
ligt nr 0713 

Torkning och malning av baljväxtfrön enligt nr 0708 

Kapitel 12 Oljeväxtfrön och oljehaltiga 
frukter; diverse andra frön 
och frukter; växter för indu
striellt eller medicinskt bruk; 
halm och foderväxter 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

Kapitel 13 Schellack o.d.; naturliga 
gummiarter och hartser 
samt andra växtsafter och 
växtextrakter 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst och 
vid vilken det använda sockrets vikt ( 1 ) inte överstiger 40 % av slutpro
duktens vikt 

Kapitel 14 Vegetabiliska flätningsmate
rial; vegetabiliska produkter, 
inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst 

ex Kapitel 15 Animaliska och vegetabiliska 
fetter och oljor samt spalt
ningsprodukter av sådana 
fetter och oljor; beredda ät
bara fetter; animaliska och 
vegetabiliska vaxer; med un
dantag av följande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket undernummer som 
helst, utom material enligt samma undernummer som produkten 

1501–1504 Ister, annat svinfett och fjä
derfäfett, fetter av nötkrea
tur, andra oxdjur, får, getter, 
fisk osv. 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

1505, 1506 
och 1520 

Ullfett och fettartade ämnen 
erhållna ur ullfett (inbegripet 
lanolin) Andra animaliska 
fetter och oljor samt fraktio
ner av sådana fetter eller ol
jor, även raffinerade men 
inte kemiskt modifierade 
Glycerol, rå; glycerolvatten 
och glycerollut 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst 

1509 och 
1510 

Olivolja och fraktioner av 
denna olja 

Tillverkning vid vilken allt använt vegetabiliskt material ska vara helt 
framställt. 

1516 och 
1517 

Animaliska och vegetabiliska 
fetter och oljor samt fraktio
ner av sådana fetter eller ol
jor, som helt eller delvis 
hydrerats, omförestrats 
(även internt) eller elaidini
serats, även raffinerade men 
inte vidare bearbetade 

Margarin; ätbara bland
ningar och beredningar av 
animaliska eller vegetabiliska 
fetter eller oljor eller av frak
tioner av olika fetter eller 
oljor enligt detta kapitel, an
dra än ätbara fetter och ol
jor samt fraktioner av så
dana fetter eller oljor enligt 
nr 1516 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken 
vikten av allt använt material enligt kapitel 4 inte överstiger 40 % av 
slutproduktens vikt

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-03 8 

Uppdaterad: 



HS-nummer Produktbeskrivning Åtgärd som medför ursprung (behandling eller bearbetning av icke-ursprungs
material som ger ursprungsstatus) 

(1) (2) (3) 

Kapitel 16 Beredningar av kött, fisk, 
kräftdjur, blötdjur eller an
dra ryggradslösa vattendjur 

Tillverkning 

— utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom kött 
och ätbara slaktbiprodukter enligt kapitel 2 och material enligt ka
pitel 16 som framställts av kött och ätbara slaktbiprodukter enligt 
kapitel 2, och 

— vid vilken allt använt material enligt kapitel 3 och allt använt mate
rial enligt kapitel 16 som framställts av fisk, kräftdjur, blötdjur och 
andra ryggradslösa vattendjur enligt kapitel 3 är helt framställt 

ex Kapitel 17 Socker och sockerkonfekty
rer; med undantag av följan
de: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

ex 1702 Annat socker, inbegripet ke
miskt ren laktos och glukos, 
i fast form; sirap och andra 
sockerlösningar; konstgjord 
honung, även blandad med 
naturlig honung; sockerku
lör 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken 
vikten av allt använt material enligt nummer 1101–1108, 1701 och 
1703 inte överstiger 30 % av slutproduktens vikt 

ex 1702 Kemiskt ren maltos och 
fruktos 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även 
annat material enligt nummer 1702 

1704 Sockerkonfektyrer (inbegri
pet vit choklad), inte inne
hållande kakao 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten, vid vilken 

— sockrets individuella vikt ( 1 ) eller den individuella vikten av allt an
vänt material enligt kapitel 4 inte överstiger 40 % av slutproduktens 
vikt, och 

— den sammanlagda vikten av socker ( 1 ) och använt material enligt 
kapitel 4 inte överstiger 60 % av slutproduktens vikt 

Kapitel 18 Kakao och kakaoberedning
ar 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten, vid vilken 

— sockrets individuella vikt ( 1 ) eller den individuella vikten av allt an
vänt material enligt kapitel 4 inte överstiger 40 % av slutproduktens 
vikt, och 

— den sammanlagda vikten av socker ( 1 ) och använt material enligt 
kapitel 4 inte överstiger 60 % av slutproduktens vikt 

Kapitel 19 Beredningar av spannmål, 
mjöl, stärkelse eller mjölk; 
bakverk 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten, vid vilken 

— vikten av använt material enligt kapitlen 2, 3 och 16 inte överstiger 
20 % av slutproduktens vikt, 

— vikten av använt material enligt nummer 1006 och 1101–1108 inte 
överstiger 20 % av slutproduktens vikt,
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HS-nummer Produktbeskrivning Åtgärd som medför ursprung (behandling eller bearbetning av icke-ursprungs
material som ger ursprungsstatus) 

(1) (2) (3) 

— sockrets individuella vikt ( 1 ) eller den individuella vikten av allt an
vänt material enligt kapitel 4 inte överstiger 40 % av slutproduktens 
vikt, och 

— den sammanlagda vikten av socker ( 1 ) och använt material enligt 
kapitel 4 inte överstiger 60 % av slutproduktens vikt 

ex Kapitel 20 Beredningar av grönsaker, 
frukt, bär, nötter eller andra 
växtdelar; med undantag av 
följande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken 
det använda sockrets vikt ( 1 ) inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt 

2002 och 
2003 

Tomater, svampar och tryf
fel, beredda eller konserve
rade på annat sätt än med 
ättika eller ättiksyra 

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 7 och 8 ska 
vara helt framställt 

ex Kapitel 21 Diverse ätbara beredningar; 
med undantag av föjande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten, vid vilken 

— sockrets individuella vikt ( 1 ) eller den individuella vikten av allt an
vänt material enligt kapitel 4 inte överstiger 40 % av slutproduktens 
vikt, och 

— den sammanlagda vikten av socker ( 1 ) och använt material enligt 
kapitel 4 inte överstiger 60 % av slutproduktens vikt 

2103 Såser samt beredningar för 
tillredning av såser; bland
ningar för smaksättnings
ändamål; senapspulver och 
beredd senap 

- Såser samt beredningar för 
tillredning av såser; bland
ningar för smaksättnings
ändamål 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten. Senapspulver 
och beredd senap får dock användas 

- Senapspulver och beredd 
senap 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst 

Kapitel 22 Drycker, sprit och ättika Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten eller enligt num
mer 2207 och 2208, vid vilken 

— allt använt material enligt undernummer 0806 10, 2009 61 och 
2009 69 är helt framställt, 

— sockrets individuella vikt eller den individuella vikten av allt använt 
material enligt kapitel 4 inte överstiger 40 % av slutproduktens vikt, 
och 

— den sammanlagda vikten av socker och använt material enligt kapitel 
4 inte överstiger 60 % av slutproduktens vikt
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ex Kapitel 23 Återstoder och avfall från 
livsmedelsindustrin; beredda 
fodermedel; med undantag 
av följande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

ex 2303 Återstoder från stärkelsef
ramställning 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken 
vikten av allt använt material enligt kapitel 10 inte överstiger 20 % av 
slutproduktens vikt 

2309 Beredningar av sådana slag 
som används vid utfodring 
av djur 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten, vid vilken 

— allt använt material enligt kapitlen 2 och 3 ska vara helt framställt, 
och 

— vikten av använt material enligt kapitlen 10 och 11 och HS-nummer 
2302 och 2303 inte överstiger 20 % av slutproduktens vikt, 

— sockrets individuella vikt ( 1 ) eller den individuella vikten av allt an
vänt material enligt kapitel 4 inte överstiger 40 % av slutproduktens 
vikt, och 

— den sammanlagda vikten av socker och använt material enligt kapitel 
4 inte överstiger 60 % av slutproduktens vikt 

ex Kapitel 24 Tobak samt varor tillverkade 
av tobaksersättning; med 
undantag av följande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, och 
vid vilken vikten av använt material enligt kapitel 24 inte överstiger 
30 % av den totala vikten av använt material enligt kapitel 24 

2401 Råtobak; tobaksavfall All råtobak och allt tobaksavfall enligt kapitel 24 är helt framställt 

2402 Cigarrer, cigariller och ciga
retter av tobak eller tobaks
ersättning 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten eller nummer 
2403, och vid vilken vikten av använt material enligt nummer 2401 
inte överstiger 50 % av den totala vikten av använt material enligt num
mer 2401 

ex Kapitel 25 Salt; svavel; jord och sten; 
gips, kalk och cement; med 
undantag av följande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik 

ex 2519 Krossat naturligt magnesi
umkarbonat (magnesit) i 
hermetiskt förslutna behål
lare och magnesiumoxid, 
även rent, annat än smält 
magnesia eller dödbränd 
(sintrad) magnesia 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten. Naturligt magne
siumkarbonat (magnesit) får dock användas
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Kapitel 26 Malm, slagg och aska Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

ex Kapitel 27 Mineraliska bränslen, mine
raloljor och destillationspro
dukter av dessa; bituminösa 
ämnen; mineralvaxer; med 
undantag av följande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik 

ex 2707 Oljor som liknar mineralol
jor och i vilka de aromatiska 
beståndsdelarnas vikt över
stiger de icke-aromatiska be
ståndsdelarnas vikt, fram
ställda genom destillation 
av högtemperatur-tjära från 
stenkol, som ger mer än 
65 volymprocent destillat 
vid en temperatur på upp 
till 250 °C (inklusive bland
ningar av bensin [petroleum 
spirit] och bensen), avsedda 
att användas som drivmedel 
eller bränsle 

Raffinering och/eller någon eller några andra särskilda processer ( 2 ) 

eller 

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett 
annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som pro
dukten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 
50 % av produktens pris fritt fabrik 

2710 Oljor erhållna ur petroleum 
eller ur bituminösa mineral, 
andra än råolja; produkter, 
inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans, innehål
lande som karaktärsgivande 
beståndsdel minst 70 vikt
procent oljor erhållna ur pe
troleum eller ur bituminösa 
mineral; avfallsoljor 

Raffinering och/eller någon eller några andra särskilda processer ( 3 ) 

eller 

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett 
annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som pro
dukten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 
50 % av produktens pris fritt fabrik 

2711 Petroleumgaser och andra 
gasformiga kolväten 

Raffinering och/eller någon eller några andra särskilda processer ( 3 ) 

eller 

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett 
annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som pro
dukten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 
50 % av produktens pris fritt fabrik
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2712 Vaselin; paraffin, mikrovax, 
”slack wax”, ozokerit, mon
tanvax (lignitvax), torvvax, 
andra mineralvaxer och lik
nande produkter erhållna 
genom syntes eller genom 
andra processer, även färga
de 

Raffinering och/eller någon eller några andra särskilda processer ( 3 ) 

eller 

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett 
annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som pro
dukten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 
50 % av produktens pris fritt fabrik 

2713 Petroleumkoks, petroleum
bitumen, (asfalt) och andra 
återstoder från oljor erhållna 
ur petroleum eller ur bitu
minösa mineral 

Raffinering och/eller någon eller några andra särskilda processer ( 2 ) 

eller 

andra förfaranden vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett 
annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som pro
dukten får dock användas, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 
50 % av produktens pris fritt fabrik 

ex Kapitel 28 Oorganiska kemikalier; or
ganiska och oorganiska för
eningar av ädla metaller, av 
sällsynta jordartsmetaller, av 
radioaktiva grundämnen och 
av isotoper; med undantag 
av följande: 

(a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten. Material enligt 
samma tulltaxenummer som pro
dukten får dock användas, förutsatt 
att dess totala värde inte överstiger 
20 % av produktens pris fritt fabrik 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten. Material enligt 
samma tulltaxenummer som pro
dukten får dock användas, förutsatt 
att dess totala värde inte överstiger 
20 % av produktens pris fritt fabrik 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

ex 2811 Svaveltrioxid a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från svavel
dioxid 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från svavel
dioxid 

eller 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

ex 2840 Natriumperborat a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från dinatri
umtetraboratpentahydrat 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från dinatri
umtetraboratpentahydrat 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik
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2843 Ädla metaller i kolloidal 
form; oorganiska och orga
niska föreningar av ädla me
taller, även inte kemiskt de
finierade; amalgamer av ädla 
metaller 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även 
annat material enligt nummer 2843 

ex 2852 - Kvicksilverföreningar av 
inre etrar samt halogen-, 
sulfo-, nitro- och nitroso
derivat av sådana för
eningar 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 
Värdet av allt använt material enligt 
nr 2909 får dock inte överstiga 
20 % av produktens pris fritt fabrik 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 
Värdet av allt använt material enligt 
nr 2909 får dock inte överstiga 
20 % av produktens pris fritt fabrik 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

- Kvicksilverföreningar av 
nukleinsyror och salter, 
även inte kemiskt definie
rade; andra heterocykliska 
föreningar 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 
Värdet av allt använt material enligt 
nr 2852, 2932, 2933 och 2934 får 
dock inte överstiga 20 % av pro
duktens pris fritt fabrik, 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 
Värdet av allt använt material enligt 
nr 2852, 2932, 2933 och 2934 får 
dock inte överstiga 20 % av pro
duktens pris fritt fabrik, 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

ex Kapitel 29 Organiska kemikalier; med 
undantag av följande: 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten. Material enligt 
samma nummer som produkten får 
dock användas, förutsatt att dess 
totala värde inte överstiger 20 % 
av produktens pris fritt fabrik 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten. Material enligt 
samma nummer som produkten får 
dock användas, förutsatt att dess 
totala värde inte överstiger 20 % av 
produktens pris fritt fabrik 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik
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ex 2905 Metallalkoholater av alkoho
ler enligt detta HS-nummer 
och av etanol; med undan
tag av följande: 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
även annat material enligt nummer 
2905. Metallalkoholater enligt detta 
nummer får dock användas, om de
ras totala värde inte överstiger 
20 % av produktens pris fritt fa
brik, 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
även annat material enligt nummer 
2905. Metallalkoholater enligt detta 
nummer får dock användas, om 
deras totala värde inte överstiger 
20 % av produktens pris fritt fabrik, 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

2905 43; 

2905 44; 

2905 45 

Mannitol; D-glucitol (sorbi
tol); glycerol 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket undernummer som 
helst, utom material enligt samma 
undernummer som produkten. Ma
terial enligt samma undernummer 
som produkten får dock användas, 
om dess totala värde inte överstiger 
20 % av produktens pris fritt fa
brik, 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket undernummer som 
helst, utom material enligt samma 
undernummer som produkten. Ma
terial enligt samma undernummer 
som produkten får dock användas, 
om dess totala värde inte överstiger 
20 % av produktens pris fritt fabrik, 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

2915 Mättade acykliska monokar
boxylsyror samt deras an
hydrider, halogenider, pe
roxider och peroxisyror; ha
logen-, sulfo-, nitro- och nit
rosoderivat av sådana för
eningar 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 
Värdet av allt använt material enligt 
nr 2915 och 2916 får dock inte 
överstiga 20 % av produktens pris 
fritt fabrik 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 
Värdet av allt använt material enligt 
nr 2915 och 2916 får dock inte 
överstiga 20 % av produktens pris 
fritt fabrik 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
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HS-nummer Produktbeskrivning Åtgärd som medför ursprung (behandling eller bearbetning av icke-ursprungs
material som ger ursprungsstatus) 

(1) (2) (3) 

ex 2932 - Inre etrar samt halogen-, 
sulfo-, nitro- och nitroso
derivat av sådana för
eningar 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 
Värdet av allt använt material enligt 
nr 2909 får dock inte överstiga 
20 % av produktens pris fritt fabrik 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 
Värdet av allt använt material enligt 
nr 2909 får dock inte överstiga 
20 % av produktens pris fritt fabrik 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

- Cykliska acetaler och inre 
hemiacetaler, samt halo
gen-, sulfo-, nitro- och nit
rosoderivat av sådana för
eningar 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

2933 Heterocykliska föreningar 
med enbart kväve som hete
roatom(er) 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 
Värdet av allt använt material enligt 
nr 2932 och 2933 får dock inte 
överstiga 20 % av produktens pris 
fritt fabrik 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 
Värdet av allt använt material enligt 
nr 2932 och 2933 får dock inte 
överstiga 20 % av produktens pris 
fritt fabrik 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

2934 Nukleinsyror och salter av 
nukleinsyror, även inte ke
miskt definierade; andra he
terocykliska föreningar 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 
Värdet av allt använt material enligt 
nr 2932, 2933 och 2934 får dock 
inte överstiga 20 % av produktens 
pris fritt fabrik 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst 
Värdet av allt använt material enligt 
nr 2932, 2933 och 2934 får dock 
inte överstiga 20 % av produktens 
pris fritt fabrik 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik
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Kapitel 30 Farmaceutiska produkter Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst 

Kapitel 31 Gödselmedel a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten. Material enligt 
samma nummer som produkten får 
dock användas, förutsatt att dess 
totala värde inte överstiger 20 % 
av produktens pris fritt fabrik 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten. Material enligt 
samma nummer som produkten får 
dock användas, förutsatt att dess 
totala värde inte överstiger 20 % av 
produktens pris fritt fabrik 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

Kapitel 32 Garvämnes- och färgämnes
extrakter; garvsyror och 
garvsyraderivat; pigment 
och andra färgämnen; lacker 
och andra målningsfärger; 
kitt och andra tätnings- 
och utfyllningsmedel; tryck
färger, bläck och tusch 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten. Material enligt 
samma nummer som produkten får 
dock användas, förutsatt att dess 
totala värde inte överstiger 20 % 
av produktens pris fritt fabrik 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten. Material enligt 
samma nummer som produkten får 
dock användas, förutsatt att dess 
totala värde inte överstiger 20 % av 
produktens pris fritt fabrik 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

ex Kapitel 33 Eteriska oljor och resinoider; 
parfymerings-, skönhets- 
och kroppsvårdsmedel; med 
undantag av följande: 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten. Material enligt 
samma nummer som produkten får 
dock användas, förutsatt att dess 
totala värde inte överstiger 20 % 
av produktens pris fritt fabrik 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten. Material enligt 
samma nummer som produkten får 
dock användas, förutsatt att dess 
totala värde inte överstiger 20 % av 
produktens pris fritt fabrik 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
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HS-nummer Produktbeskrivning Åtgärd som medför ursprung (behandling eller bearbetning av icke-ursprungs
material som ger ursprungsstatus) 

(1) (2) (3) 

3301 Eteriska oljor (även avterpe
niserade), inbegripet 
”concretes” och ”absolutes”; 
resinoider; extraherade oleo
resiner; koncentrat av ete
riska oljor i fett, icke flyktig 
olja, vax e.d., erhållna ge
nom så kallad enfleurage el
ler maceration; terpenhaltiga 
biprodukter erhållna vid av
terpenisering av eteriska ol
jor; vatten från destillation 
av eteriska oljor och vatten
lösningar av sådana oljor 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
även material ur en annan 
”grupp” ( 4 ) enligt detta nummer. 
Material enligt samma grupp som 
produkten får dock användas, för
utsatt att dess totala värde inte 
överstiger 20 % av produktens pris 
fritt fabrik 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten. Material enligt 
samma nummer som produkten får 
dock användas, förutsatt att dess 
totala värde inte överstiger 20 % av 
produktens pris fritt fabrik 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

ex Kapitel 34 Tvål och såpa, organiska yt
aktiva ämnen, tvättmedel, 
smörjmedel, konstgjorda 
vaxer, beredda vaxer, puts- 
och skurmedel, ljus och lik
nande artiklar, modellerings
pastor, så kallad dentalvax 
samt dentalpreparat på basis 
av gips; med undantag av 
följande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt 
samma nummer som produkten får dock användas, förutsatt att dess 
totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik 

ex 3404 Konstgjorda vaxer och be
redda vaxer 

- - Baserade på paraffin, pe
troleumvax, vaxer er
hållna ur bituminösa mi
neral, ”slack wax” eller 
”scalewax” 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst 

Kapitel 35 Proteiner; modifierad stär
kelse; lim och klister; en
zymer 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten, och vid vilken 
värdet av allt använt material inte 
överstiger 70 % av produktens pris 
fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten, och vid vilken 
värdet av allt använt material inte 
överstiger 50 % av produktens pris 
fritt fabrik
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Kapitel 36 Krut och sprängämnen; py
rotekniska produkter; tänds
tickor; pyrofora legeringar; 
vissa brännbara produkter 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten. Material enligt 
samma nummer som produkten får 
dock användas, förutsatt att dess 
totala värde inte överstiger 20 % 
av produktens pris fritt fabrik 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten. Material enligt 
samma nummer som produkten får 
dock användas, förutsatt att dess 
totala värde inte överstiger 20 % av 
produktens pris fritt fabrik 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

Kapitel 37 Varor för foto- eller kinob
ruk 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten. Material enligt 
samma nummer som produkten får 
dock användas, förutsatt att dess 
totala värde inte överstiger 20 % 
av produktens pris fritt fabrik 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten. Material enligt 
samma nummer som produkten får 
dock användas, förutsatt att dess 
totala värde inte överstiger 20 % av 
produktens pris fritt fabrik 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

ex Kapitel 38 Diverse kemiska produkter; 
med undantag av följande: 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten. Material enligt 
samma nummer som produkten får 
dock användas, förutsatt att dess 
totala värde inte överstiger 20 % 
av produktens pris fritt fabrik 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten. Material enligt 
samma nummer som produkten får 
dock användas, förutsatt att dess 
totala värde inte överstiger 20 % av 
produktens pris fritt fabrik 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

ex 3803 Raffinerad tallolja a) Minst utvecklade länder 

Raffinering av rå tallolja 

b) Andra förmånsländer 

Raffinering av rå tallolja

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
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eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

ex 3805 Sulfatterpentin, renad a) Minst utvecklade länder 

Rening genom destillation eller raf
finering av rå sulfatterpentin 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Rening genom destillation eller raf
finering av rå sulfatterpentin 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

3806 30 Estrar bildade av hartssyror 
och glycerol eller annan po
lyol 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från harts
syror 

eller 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från harts
syror 

eller 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

ex 3807 Trätjära (vegetabiliskt beck) a) Minst utvecklade länder 

Destillation av trätjära 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Destillation av trätjära 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

3809 10 Appreturmedel, preparat för 
påskyndande av färgning el
ler för fixering av färgämnen 
samt andra produkter och 
preparat (t.ex. glättmedel 
och betmedel), av sådana 
slag som används inom tex
til-, pappers- eller läderindu
strin eller inom liknande in
dustrier, inte nämnda eller 
inbegripna någon annan
stans På basis av stärkelse 
eller stärkelseprodukter 

a) Minst utveckladeländer 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik
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3823 Tekniska enbasiska fettsyror; 
sura oljor från raffinering; 
tekniska fettalkoholer 

a) Minst utveckladeländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
även annat material enligt nummer 
3823 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
även annat material enligt nummer 
3823 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

3824 60 Sorbitol, annan än sorbitol 
enligt nr 2905 44 

a) Minst utveckladeländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket undernummer som 
helst, utom material enligt samma 
undernummer som produkten eller 
enligt undernummer 2905 44. Ma
terial enligt samma undernummer 
som produkten får dock användas, 
om dess totala värde inte överstiger 
20 % av produktens pris fritt fa
brik, 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket undernummer som 
helst, utom material enligt samma 
undernummer som produkten eller 
enligt undernummer 2905 44. Ma
terial enligt samma undernummer 
som produkten får dock användas, 
om dess totala värde inte överstiger 
20 % av produktens pris fritt fabrik, 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

ex Kapitel 39 Plast och plastvaror; med 
undantag av följande: 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten. 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten. 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

ex 3907 - Sampolymerer, framställda 
från polykarbonater samt 
av akrylnitril, butadien 
och styren (ABS) 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten. Material enligt 
samma nummer som produkten får 
dock användas, förutsatt att dess 
totala värde inte överstiger 50 % 
av produktens pris fritt fabrik ( 5 ) 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten. Material enligt 
samma tulltaxenummer som pro
dukten får dock användas, förutsatt 
att dess totala värde inte överstiger 
50 % av produktens pris fritt fa
brik ( 5 ) 

eller 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik
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- Polyester a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten 

eller 

tillverkning utgående från polykar
bonat av tetrabrombifenol A, 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten 

eller 

tillverkning utgående från polykar
bonat av tetrabrombifenol A, 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

ex 3920 Duk eller film av jonomer a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från ett ter
moplastiskt partiellt salt utgörande 
en sampolymer av eten och metak
rylsyra delvis neutraliserad med 
metalljoner, huvudsakligen zink 
och natrium 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från ett ter
moplastiskt partiellt salt utgörande 
en sampolymer av eten och me
takrylsyra delvis neutraliserad med 
metalljoner, huvudsakligen zink och 
natrium 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

ex 3921 Metallbelagda folier av plast
material 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från hög
transparenta folier av polyester 
med en tjocklek på mindre än 23 
my ( 6 ) 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från hög
transparenta folier av polyester med 
en tjocklek på mindre än 23 my ( 6 ) 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

ex Kapitel 40 Gummi och gummivaror; 
med undantag av följande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik 

4012 Regummerade eller begag
nade däck, andra än massiv
däck, av gummi; massiv
däck, slitbanor samt fälg
band, av gummi:
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- Regummerade däck (även 
massivdäck och s.k. slang
lösa däck) av gummi 

Regummering av begagnade däck 

- Andra Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt nummer 4011 och 4012 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik 

ex Kapitel 41 Oberedda hudar och skinn 
(andra än pälsskinn) samt lä
der; med undantag av föl
jande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

4101–4103 Oberedda hudar och skinn 
av nötkreatur och andra ox
djur (inbegripet buffel) samt 
av hästdjur (färska eller sal
tade, torkade, kalkade, pick
lade eller på annat sätt kon
serverade, men inte garvade, 
beredda till pergament eller 
vidare beredda), även avhå
rade eller spaltade; oberedda 
skinn av får och lamm 
(färska eller saltade, torkade, 
kalkade, picklade eller på 
annat sätt konserverade, 
men inte garvade, beredda 
till pergament eller vidare 
beredda), även avhårade eller 
spaltade, med undantag av 
sådana som enligt anmärk
ning 1 c inte omfattas av 
anmärkning 1c till kapitel 
41; andra oberedda hudar 
och skinn (färska eller salta
de, torkade, kalkade, pick
lade eller på annat sätt kon
serverade, men inte garvade, 
beredda till pergament eller 
vidare beredda), även avhå
rade eller spaltade, med un
dantag av sådana som enligt 
anmärkning 1 b eller 1 c 
inte omfattas av anmärkning 
1b eller 1c till kapitel 41. 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst 

4104–4106 Hudar och skinn, garvade el
ler som crust, utan kvarsit
tande ull eller hår, även 
spaltade men inte vidare be
redda 

Återgarvning av garvade eller förgarvade hudar och skinn enligt under
nummer 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 eller 
4106 91, 

eller 

tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom 
material enligt samma nummer som produkten
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4107, 4112, 
4113 

Läder, vidare berett efter 
garvning eller crustning 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten. Material enligt 
undernummer 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 och 
4106 92 får dock bara använda som återgarvning görs av torra hudar 
och skinn som är garvade eller som crust 

Kapitel 42 Lädervaror; sadelmakeriarbe
ten; reseffekter, handväskor 
och liknande artiklar; varor 
av tarmar 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik 

ex Kapitel 43 Pälsskinn och konstgjord 
päls; varor av dessa material; 
med undantag av följande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik 

4301 Oberedda pälsskinn (inbegri
pet huvuden, svansar, tassar 
och andra delar eller av
klipp, lämpliga för körsnärs
bruk), andra än oberedda 
hudar och skinn enligt nr 
4101, 4102 eller 4103 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst 

ex 4302 Garvade eller på annat sätt 
beredda pälsskinn, hopfoga
de 

- Tavlor, kors och liknande 
former 

Blekning eller färgning, förutom tillskärning och hopfogning av lösa 
garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn 

- Andra Tillverkning från lösa, garvade eller på annat sätt bearbetade pälsskinn 

4303 Kläder och tillbehör till klä
der samt andra varor av 
pälsskinn 

Tillverkning utgående från lösa garvade eller på annat sätt beredda päls
skinn enligt nr 4302 

ex Kapitel 44 Trä och varor av trä; träkol; 
med undantag av följande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik
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ex 4407 Virke, sågat eller kluvet i 
längdriktningen, skuret eller 
svarvat till skivor, med en 
tjocklek av mer än 6 mm, 
hyvlat, slipat eller längdskar
vat 

Hyvling, slipning eller längdskarvning 

ex 4408 Skivor för fanering (inbegri
pet sådana som erhållits ge
nom skärning av laminerat 
virke) och skivor för ply
wood, med en tjocklek av 
högst 6 mm, kantskarvade, 
och annat virke, sågat i 
längdriktningen eller skuret 
eller svarvat till skivor, med 
en tjocklek av högst 6 mm, 
hyvlat, slipat eller längdskar
vat 

Kantskarvning, hyvling, slipning eller längdskarvning 

ex 4410– 
ex 4413 

Profilerade lister, inbegripet 
profilerade socklar och an
dra profilerade skivor 

Profilering av virke 

ex 4415 Packlådor, förpacknings
askar, häckar, tunnor och 
liknande förpackningar, av 
trä 

Tillverkning utgående från bräder eller skivor i icke avpassade dimensio
ner 

ex 4418 - Byggnadssnickerier och 
timmermansarbeten av trä 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten. Cellplattor och 
vissa takspån (”shingles”och”shakes”) får dock användas 

- Profilerat virke Profilering av virke 

ex 4421 Ämnen till tändstickor; träp
ligg till skodon 

Tillverkning utgående från virke enligt vilket nummer som helst, utom 
trätråd enligt nr 4409 

Kapitel 45 Kork och varor av kork Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik
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Kapitel 46 Varor av halm, esparto eller 
andra flätningsmaterial; 
korgmakeriarbeten 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik 

Kapitel 47 Massa av ved eller andra 
fibrösa cellulosahaltiga ma
terial; papper eller papp för 
återvinning (avfall och för
brukade varor) 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik 

Kapitel 48 Papper och papp; varor av 
pappersmassa, papper eller 
papp 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik 

Kapitel 49 Tryckta böcker, tidningar, 
bilder och andra produkter 
från den grafiska industrin; 
handskrifter, maskinskrivna 
texter samt ritningar 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik 

ex Kapitel 50 Natursilke; med undantag av 
följande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

ex 5003 Avfall av natursilke (inbegri
pet silkeskokonger, inte 
lämpliga för avhaspling, 
garnavfall samt rivet avfall 
och riven lump), kardat eller 
kammat 

Kardning eller kamning av avfall av natursilke 

ex 5004– 
ex 5006 

Garn av natursilke och garn 
spunnet av avfall av natur
silke 

Spinning av naturfibrer eller sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning 
eller snoddning ( 7 ) 

5007 Vävnader av natursilke eller 
av avfall av natursilke 

a) Minst utvecklade länder 

Vävning ( 7 ) 

eller 

tryckning samt minst två förbere
dande eller avslutande behandlingar 
(t.ex. tvättning, blekning, mercerise
ring, värmefixering, uppruggning, 
kalandrering, krympfribehandling, 
appretering, dekatering, impregne
ring, stoppning eller noppning), 
om värdet av den använda otryckta 
textilvävnaden inte överstiger 
47,5 % av produktens pris fritt fa
brik 

b) Andra förmånsländer 

Spinning av naturfibrer och/eller 
konststapelfibrer eller sprutning av 
konstfilamentgarn eller snoddning, i 
varje enskilt fall åtföljd av vävning, 

eller 

vävning åtföljd av färgning, 

eller 

färgning av garner åtföljd av väv
ning, 

eller
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tryckning samt minst två förbere
dande eller avslutande behandlingar 
(t.ex. tvättning, blekning, merceri
sering, värmefixering, uppruggning, 
kalandrering, krympfribehandling, 
appretering, dekatering, impregne
ring, stoppning eller noppning), om 
värdet av den använda otryckta 
textilvävnaden inte överstiger 
47,5 % av produktens pris fritt fa
brik ( 7 ) 

ex Kapitel 51 Ull samt fina eller grova 
djurhår; garn och vävnader 
av tagel; med undantag av 
följande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

5106–5110 Garn av ull eller fina eller 
grova djurhår eller av tagel 

Spinning av naturfibrer eller sprutning av konstfibrer åtföljd av spin
ning ( 7 ) 

5111–5113 Vävnader av ull eller fina el
ler grova djurhår eller av ta
gel: 

a) Minst utvecklade länder 

Vävning ( 7 ) 

eller 

tryckning samt minst två förbere
dande eller avslutande behandlingar 
(t.ex. tvättning, blekning, mercerise
ring, värmefixering, uppruggning, 
kalandrering, krympfribehandling, 
appretering, dekatering, impregne
ring, stoppning eller noppning), 
om värdet av den använda otryckta 
textilvävnaden inte överstiger 
47,5 % av produktens pris fritt fa
brik 

b) Andra förmånsländer 

Spinning av naturfibrer och/eller 
konststapelfibrer eller sprutning av 
konstfilamentgarn, i varje enskilt 
fall åtföljd av vävning, 

eller 

vävning åtföljd av färgning, 

eller 

färgning av garner åtföljd av väv
ning, 

eller 

tryckning samt minst två förbere
dande eller avslutande behandlingar 
(t.ex. tvättning, blekning, merceri
sering, värmefixering, uppruggning, 
kalandrering, krympfribehandling, 
appretering, dekatering, impregne
ring, stoppning eller noppning), om 
värdet av den använda otryckta 
textilvävnaden inte överstiger 
47,5 % av produktens pris fritt fa
brik ( 7 )
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ex Kapitel 52 Bomull; med undantag av 
följande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

5204–5207 Garn och sytråd av bomull Spinning av naturfibrer eller sprutning av konstfibrer åtföljd av spin
ning ( 7 ) 

5208–5212 Vävnader av bomull: a) Minst utvecklade länder 

Vävning ( 7 ) 

eller 

tryckning samt minst två förbere
dande eller avslutande behandlingar 
(t.ex. tvättning, blekning, mercerise
ring, värmefixering, uppruggning, 
kalandrering, krympfribehandling, 
appretering, dekatering, impregne
ring, stoppning eller noppning), 
om värdet av den använda otryckta 
textilvävnaden inte överstiger 
47,5 % av produktens pris fritt fa
brik 

b) Andra förmånsländer 

Spinning av naturfibrer och/eller 
konststapelfibrer eller sprutning av 
konstfilamentgarn, i varje enskilt 
fall åtföljd av vävning, 

eller 

vävning åtföljd av färgning eller av 
överdragning. 

eller 

färgning av garner åtföljd av väv
ning, 

eller 

tryckning samt minst två förbere
dande eller avslutande behandlingar 
(t.ex. tvättning, blekning, merceri
sering, värmefixering, uppruggning, 
kalandrering, krympfribehandling, 
appretering, dekatering, impregne
ring, stoppning eller noppning), om 
värdet av den använda otryckta 
textilvävnaden inte överstiger 
47,5 % av produktens pris fritt fa
brik ( 7 ) 

ex Kapitel 53 Andra vegetabiliska textil
fibrer; pappersgarn och väv
nader av pappersgarn; med 
undantag av följande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

5306–5308 Garn av andra vegetabiliska 
textilfibrer; pappersgarn 

Spinning av naturfibrer eller sprutning av konstfibrer åtföljd av spin
ning ( 7 )
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5309–5311 Vävnader av andra vegetabi
liska textilfibrer; vävnader av 
pappersgarn: 

a) Minst utvecklade länder 

Vävning ( 7 ) 

eller 

tryckning samt minst två förbere
dande eller avslutande behandlingar 
(t.ex. tvättning, blekning, mercerise
ring, värmefixering, uppruggning, 
kalandrering, krympfribehandling, 
appretering, dekatering, impregne
ring, stoppning eller noppning), 
om värdet av den använda otryckta 
textilvävnaden inte överstiger 
47,5 % av produktens pris fritt fa
brik 

b) Andra förmånsländer 

Spinning av naturfibrer och/eller 
konststapelfibrer eller sprutning av 
konstfilamentgarn, i varje enskilt 
fall åtföljd av vävning, 

eller 

vävning åtföljd av färgning eller av 
överdragning. 

eller 

färgning av garner åtföljd av väv
ning, 

eller 

tryckning samt minst två förbere
dande eller avslutande behandlingar 
(t.ex. tvättning, blekning, merceri
sering, värmefixering, uppruggning, 
kalandrering, krympfribehandling, 
appretering, dekatering, impregne
ring, stoppning eller noppning), om 
värdet av den använda otryckta 
textilvävnaden inte överstiger 
47,5 % av produktens pris fritt fa
brik ( 7 ) 

5401–5406 Garn, monofilamentgarn 
och sytråd av konstfilament 

Sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning eller spinning av natur
fibrer ( 7 ) 

5407 och 
5408 

Vävnader av garn av konst
filament: 

a) Minst utvecklade länder 

Vävning ( 7 ) 

eller 

tryckning samt minst två förbere
dande eller avslutande behandlingar 
(t.ex. tvättning, blekning, mercerise
ring, värmefixering, uppruggning, 
kalandrering, krympfribehandling, 
appretering, dekatering, impregne
ring, stoppning eller noppning), 
om värdet av den använda otryckta 
textilvävnaden inte överstiger 
47,5 % av produktens pris fritt fa
brik 

b) Andra förmånsländer 

Spinning av naturfibrer och/eller 
konststapelfibrer eller sprutning av 
konstfilamentgarn, i varje enskilt 
fall åtföljd av vävning, 

eller 

vävning åtföljd av färgning eller av 
överdragning. 

eller 

snoddning eller texturering åtföljd 
av vävning, om värdet av använda 
icke-snodda/icke-texturerade garner 
inte överstiger 47,5 % av produk
tens pris fritt fabrik,
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eller 

tryckning samt minst två förbere
dande eller avslutande behandlingar 
(t.ex. tvättning, blekning, merceri
sering, värmefixering, uppruggning, 
kalandrering, krympfribehandling, 
appretering, dekatering, impregne
ring, stoppning eller noppning), om 
värdet av den använda otryckta 
textilvävnaden inte överstiger 
47,5 % av produktens pris fritt fa
brik ( 7 ) 

5501–5507 Konststabelfibrer Sprutning av konstfibrer 

5508–5511 Sytråd och annat garn av
konststapelfibrer 

Spinning av naturfibrer eller sprutning av konstfibrer åtföljd av spin
ning ( 7 ) 

5512–5516 Vävnader av konststapel
fibrer: 

a) Minst utvecklade länder 

Vävning ( 7 ) 

eller 

tryckning samt minst två förbere
dande eller avslutande behandlingar 
(t.ex. tvättning, blekning, mercerise
ring, värmefixering, uppruggning, 
kalandrering, krympfribehandling, 
appretering, dekatering, impregne
ring, stoppning eller noppning), 
om värdet av den använda otryckta 
textilvävnaden inte överstiger 
47,5 % av produktens pris fritt fa
brik 

b) Andra förmånsländer 

Spinning av naturfibrer och/eller 
konststapelfibrer eller sprutning av 
konstfilamentgarn, i varje enskilt 
fall åtföljd av vävning, 

eller 

vävning åtföljd av färgning eller av 
överdragning. 

eller 

färgning av garner åtföljd av väv
ning, 

eller 

tryckning samt minst två förbere
dande eller avslutande behandlingar 
(t.ex. tvättning, blekning, merceri
sering, värmefixering, uppruggning, 
kalandrering, krympfribehandling, 
appretering, dekatering, impregne
ring, stoppning eller noppning), om 
värdet av den använda otryckta 
textilvävnaden inte överstiger 
47,5 % av produktens pris fritt fa
brik ( 7 )

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
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ex Kapitel 56 Vadd, filt och bondad duk; 
specialgarner; surrningsgarn 
och tågvirke samt varor av 
sådana produkter; med un
dantag av följande: 

Sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning eller spinning av naturfibrer 

eller 

stoftning åtföljd av färgning eller tryckning ( 7 ) 

5602 Filt, även impregnerad, över
dragen, belagd eller lamine
rad: 

- Nålfilt Sprutning av konstfibrer åtföljd av framställning av textilvaror, 

Emellertid får 

— garn av polypropenfilament enligt 5402, 

— stapelfibrer av polypropen enligt nr 5503 eller 5506, eller 

— fiberkabel av polypropenfilament enligt nr 5501, 

om varje enskilt filament eller varje enskild fiber har en längdvikt av 
mindre än 9 decitex, 

och om det totala värdet av dessa material inte överstiger 40 % av 
produktens pris fritt fabrik, 

eller 

enbart framställning av textilvaror, om filten har tillverkats av natur
fibrer ( 7 ) 

- Andra Sprutning av konstfibrer åtföljd av framställning av textilvaror, 

eller 

enbart framställning av textilvaror, när det gäller annan filt som har 
tillverkats av naturfibrer ( 7 ) 

5603 Bondad duk, även impreg
nerad, överdragen, belagd el
ler laminerad 

a) Minst utvecklade länder 

Varje typ av bondning inbegripet 
nålfiltning 

b) Andra förmånsländer 

Sprutning av konstfibrer, eller an
vändning av naturfibrer, åtföljd av 
bondningsmetoder inbegripet nål
filtning 

5604 Tråd och rep av gummi, tex
tilöverdragna; textilgarn 
samt remsor o.d. enligt nr 
5404 eller 5405, impregne
rade, överdragna eller be
lagda med gummi eller plast 
eller försedda med hölje av 
gummi eller plast: 

- Tråd och rep av gummi, 
textilöverdragna 

Tillverkning från tråd och rep av gummi, inte textilöverdragna

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
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- Andra Sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning eller spinning av natur
fibrer ( 7 ) 

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

Sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning eller spinning av naturfibrer 
och/eller konststapelfibrer ( 7 ) 

5606 Överspunnet garn samt 
remsor o.d. enligt nr 5404 
eller 5405, överspunna 
(dock inte garn enligt nr 
5605 och överspunnet ta
gelgarn); sniljgarn (inbegri
pet sniljgarn framställt av 
textilflock); chainettegarn 

Sprutning av konstfibrer åtföljd av spinning eller spinning av naturfibrer 
och/eller konststapelfibrer, 

eller 

spinning åtföljd av stoftning, 

eller 

stoftning åtföljd av färgning ( 7 ) 

Kapitel 57 Mattor och annan golvbe
läggning av textilmaterial: 

Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av 
konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av vävning, 

eller 

tillverkning utgående från garn av kokosfibrer, garn av sisal eller garn av 
jute, 

eller 

stoftning åtföljd av färgning eller av tryckning 

eller 

Tuftning åtföljd av färgning eller av tryckning 

Sprutning av konstfibrer, åtföljd av bondningsmetoder inbegripet nålfilt
ning ( 7 ) 

Emellertid får 

— garn av polypropenfilament enligt 5402, 

— stapelfibrer av polypropen enligt nr 5503 eller 5506 

— fiberkabel av polypropenfilament enligt nr 5501, 

användas förutsatt att varje enskilt filament eller varje enskild fiber har 
en längdvikt av mindre än 9 decitex, och förutsatt att totala värdet av 
dessa material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik 

Vävnader av jute får dock användas som bas
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ex Kapitel 58 Speciella vävnader; tuftade 
dukvaror av textilmaterial; 
spetsar; tapisserier; snörma
keriarbeten; broderier; med 
undantag av följande: 

a) Minst utvecklade länder 

Vävning ( 7 ) 

eller 

tryckning samt minst två förbere
dande eller avslutande behandlingar 
(t.ex. tvättning, blekning, mercerise
ring, värmefixering, uppruggning, 
kalandrering, krympfribehandling, 
appretering, dekatering, impregne
ring, stoppning eller noppning), 
om värdet av den använda otryckta 
textilvävnaden inte överstiger 
47,5 % av produktens pris fritt fa
brik 

b) Andra förmånsländer 

Spinning av naturfibrer och/eller 
konststapelfibrer eller sprutning av 
konstfilamentgarn, i varje enskilt 
fall åtföljd av vävning, 

eller 

vävning åtföljd av färgning eller 
stoftning eller överdragning, 

eller 

stoftning åtföljd av färgning eller av 
tryckning 

eller 

färgning av garner åtföljd av väv
ning, 

eller 

tryckning samt minst två förbere
dande eller avslutande behandlingar 
(t.ex. tvättning, blekning, merceri
sering, värmefixering, uppruggning, 
kalandrering, krympfribehandling, 
appretering, dekatering, impregne
ring, stoppning eller noppning), om 
värdet av den använda otryckta 
textilvävnaden inte överstiger 
47,5 % av produktens pris fritt fa
brik ( 7 ) 

5805 Handvävda tapisserier av ty
perna Gobelins, Flandern, 
Aubusson, Beauvais och lik
nande samt handbroderade 
tapisserier (t.ex. med petits 
points eller korsstygn), även 
konfektionerade 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

5810 Broderier som längdvara, 
remsor eller i form av motiv 

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

5901 Textilvävnader överdragna 
med gummi arabicum e.d. 
eller med stärkelseprodukter, 
av sådana slag som används 
till bokpärmar o.d.; kalker
väv; preparerad målarduk; 
kanfas och liknande styva 
textilvävnader av sådana 
slag som används till hatts
tommar 

Vävning åtföljd av färgning eller av stoftning eller av överdragning, 

eller 

stoftning åtföljd av färgning eller av tryckning

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
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5902 Kordväv av högstyrkegarn 
av nylon eller andra polya
mider, polyestrar eller vis
kos: 

- Innehållande högst 
90 viktprocent textilmate
rial 

Vävning 

- Andra Sprutning av konstfibrer åtföljd av vävning 

5903 Textilvävnader, impregnera
de, överdragna, belagda eller 
laminerade med plast, andra 
än vävnader enligt nr 5902 

vävning åtföljd av färgning eller av överdragning. 

eller 

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar 
(t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, ka
landrering, krympfri-behandling, appretering, dekatering, impregnering, 
stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta 
textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik 

5904 Linoleum, även i tillskurna 
stycken; golvbeläggning be
stående av en textilbotten 
med överdrag eller belägg
ning, även i tillskurna styc
ken 

vävning åtföljd av färgning eller av överdragning ( 7 ) 

5905 Textiltapeter 

- Impregnerade, överdragna, 
belagda eller laminerade 
med gummi, plast eller 
annat material 

vävning åtföljd av färgning eller av överdragning. 

- Andra Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av 
konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av vävning, 

eller 

vävning åtföljd av färgning eller av överdragning. 

eller
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tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar 
(t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, ka
landrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, 
stoppning eller noppning), om värdet av den använda otryckta textilväv
naden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik ( 7 ) 

5906 Gummibehandlade textilväv
nader, andra än vävnader 
enligt nr 5902 

- Dukvaror av trikå Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av 
konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av stickning, 

eller 

stickning åtföljd av färgning eller av överdragning, 

eller 

färgning av garn av naturfibrer åtföljd av stickning ( 7 ) 

- Andra vävnader gjorda av 
garn av syntetfilament, in
nehållande mer än 
90 viktprocent textilmate
rial 

Sprutning av konstfibrer åtföljd av vävning 

- Andra vävning åtföljd av färgning eller av överdragning. 

eller 

färgning av garn av naturfibrer åtföljd av vävning 

5907 Textilvävnader med annan 
impregnering, annat över
drag eller annan beläggning; 
målade teaterkulisser, ateljé
fonder o.d., av textilvävnad 

Vävning åtföljd av färgning eller av stoftning eller av överdragning, 

eller 

stoftning åtföljd av färgning eller av tryckning 

eller 

tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar 
(t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, ka
landrering, krympfri-behandling, appretering, dekatering, impregnering, 
stoppning eller noppning), förutsatt att värdet av den använda otryckta 
textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik
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5908 Vekar av vävt, flätat eller 
stickat textilmaterial, för 
lampor, kaminer, tändare, 
ljus e.d.; glödstrumpor och 
rundstickad glödstrumpsväv, 
även impregnerade 

- Glödstrumpor, impregne
rade 

Tillverkning utgående från rundstickad glödstrumpsväv 

- Andra Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

5909–5911 Produkter och artiklar av 
textilmaterial av sådana slag 
som lämpar sig för tekniskt 
bruk: 

- Polerskivor eller ringar, 
andra än av filt enligt nr 
5911 

Vävning 

- Vävnader, även filtade, av 
sådana slag som används i 
pappersmaskiner eller för 
annat tekniskt bruk, även 
impregnerade eller belag
da, tubformade eller änd
lösa, med ett eller flera 
varp- och/eller väftsystem, 
eller flatvävda med flera 
varp- och/eller väftsystem 
enligt nr 5911 

a) Minst utvecklade länder 

Vävning ( 7 ) 

b) Andra förmånsländer 

Sprutning av konstfibrer eller spin
ning av naturfibrer och/eller konst
stapelfibrer, i varje enskilt fall åt
följd av vävning, 

eller 

vävning åtföljd av färgning eller av 
överdragning. 

Endast följande garner får användas: 

— garn av kokosfiber 

— garn av polytetrafluoreten ( 12 ), 

— flertrådigt garn av polyamid, 
överdraget, impregnerat eller 
belagt med fenoplaster, 

— garn av syntetiska textilfibrer av 
aromatiska polyamider fram
ställda genom polykondensation 
av metafenylendiamin och isof
talsyra 

— monofilament av polytetrafluo
reten ( 12 ),
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— garn av syntetiska textilfibrer av 
polyparafenylentereftalamid, 

— garn av glasfibrer, överdraget 
med fenoplaster och omspun
net med akrylgarn ( 14 ), 

— monofilament av sampolyester 
av en polyester och ett tereftal
syraharts och 1,4- cyklohex
andietanol och isoftalsyra 

- Andra Sprutning av konstfilamentgarn eller spinning av naturfibrer eller konst
stapelfibrer, åtföljd av vävning ( 7 ) 

eller 

vävning åtföljd av färgning eller av överdragning. 

Kapitel 60 Dukvaror av trikå Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av 
konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av stickning, 

eller 

stickning åtföljd av färgning eller av stoftning eller av överdragning, 

eller 

stoftning åtföljd av färgning eller av tryckning 

eller 

färgning av garn av naturfibrer åtföljd av stickning, 

eller 

snoddning eller texturering åtföljd av stickning, om värdet av använda 
icke-snodda/icke-texturerade garner inte överstiger 47,5 % av produktens 
pris fritt fabrik 

Kapitel 61 Kläder och tillbehör till klä
der, av trikå: 

- Tillverkade genom söm
nad eller annan hopfog
ning av två eller flera styc
ken av trikå, som antingen 
tillskurits eller formats di
rekt vid framställningen 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från vävnad 

b) Andra förmånsländer 

Stickning och konfektion (inklusive 
skärning) ( 7 ) ( 9 ) 

- Andra Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av 
konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av stickning (produkter 
direkt stickade till passform), 

eller 

färgning av garn av naturfibrer åtföljd av stickning (produkter direkt 
stickade till passform) ( 7 )
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ex Kapitel 62 Kläder och tillbehör till klä
der, av annan textilvara än 
trikå; med undantag av föl
jande: 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från vävnad 

b) Andra förmånsländer 

Vävning åtföljd av konfektion (in
klusive skärning) 

eller 

konfektion föregången av tryckning 
samt minst två förberedande eller 
avslutande behandlingar (t.ex. 
tvättning, blekning, mercerisering, 
värmefixering, uppruggning, ka
landrering, krympfribehandling, ap
pretering, dekatering, impregnering, 
stoppning eller noppning), om vär
det av den använda otryckta textil
vävnaden inte överstiger 47,5 % av 
produktens pris fritt fabrik ( 7 ) ( 9 ) 

ex 6202, 
ex 6204, 
ex 6206, 
ex 6209 och 
ex 6211 

Kläder för kvinnor och flic
kor, broderade; babykläder 
och tillbehör till babykläder, 
broderade 

a) Minst utvecklade länder 

Kapitelregeln är tillämplig 

b) Andra förmånsländer 

Vävning åtföljd av konfektion (in
klusive skärning) 

eller 

tillverkning utgående från obrode
rad vävnad vars värde inte översti
ger 40 % av produktens pris fritt 
fabrik ( 9 ) ( 9 ) 

ex 6212 Bysthållare, gördlar, korset
ter, hängslen, strumphållare, 
strumpeband och liknande 
artiklar samt delar till så
dana varor, av trikå 

- Tillverkade genom söm
nad eller annan hopfog
ning av två eller flera styc
ken av trikå, som antingen 
tillskurits eller formats di
rekt vid framställningen 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från vävnad 

b) Andra förmånsländer 

Stickning och konfektion (inklusive 
skärning) ( 7 ) ( 10 ) 

- Andra Spinning av naturfibrer och/eller konststapelfibrer eller sprutning av 
konstfilamentgarn, i varje enskilt fall åtföljd av stickning (produkter 
direkt stickade till passform), 

eller 

färgning av garn av naturfibrer åtföljd av stickning (produkter direkt 
stickade till passform) ( 10 )
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ex 6210 och 
ex 6216 

Brandsäker utrustning av 
väv överdragen med alumi
niumbehandlad polyester
folie 

a) Minst utvecklade länder 

Kapitelregeln är tillämplig 

b) Andra förmånsländer 

Vävning åtföljd av konfektion (in
klusive skärning) 

eller 

överdragning, om värdet av den 
använda icke-överdragna textilväv
naden inte överstiger 40 % av pro
duktens pris fritt fabrik, åtföljd av 
konfektion (inklusive skärning) ( 9 ) 

6213 och 
6214 

Sjalar, scarfar, halsdukar, 
mantiljer, slöjor o.d.: 

- Broderade Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning) 

eller 

tillverkning utgående från obroderad vävnad vars värde inte överstiger 
40 % av produktens pris fritt fabrik ( 9 ) 

eller 

konfektion föregången av tryckning samt minst två förberedande eller 
avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värme
fixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, de
katering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den 
använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens 
pris fritt fabrik ( 7 ) ( 9 ) 

- Andra Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning) 

eller 

konfektion föregången av tryckning samt minst två förberedande eller 
avslutande behandlingar (t.ex. tvättning, blekning, mercerisering, värme
fixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, de
katering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den 
använda otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens 
pris fritt fabrik ( 7 ) ( 9 ) 

6217 Andra konfektionerade till
behör till kläder; delar till 
kläder eller till tillbehör till 
kläder, andra än sådana en
ligt nr 6212:

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-03 39 

Uppdaterad: 



HS-nummer Produktbeskrivning Åtgärd som medför ursprung (behandling eller bearbetning av icke-ursprungs
material som ger ursprungsstatus) 

(1) (2) (3) 

- Broderade Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning) 

eller 

tillverkning utgående från obroderad vävnad vars värde inte överstiger 
40 % av produktens pris fritt fabrik ( 9 ) 

- Brandsäker utrustning av 
väv med en beläggning 
av aluminerad polyester
folie 

Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning) 

eller 

överdragning, om värdet av den använda icke-överdragna textilvävnaden 
inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, åtföljd av konfektion 
(inklusive skärning) ( 9 ) 

- Tillskurna mellanlägg till 
kragar och manschetter 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten, och vid vilken 
värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris 
fritt fabrik 

- Andra a) Minst utvecklade länder 

Kapitelregeln är tillämplig 

b) Andra förmånsländer 

Vävning åtföljd av konfektion (in
klusive skärning) ( 9 ) 

ex Kapitel 63 Andra konfektionerade tex
tilvaror; handarbetssatser; 
begagnade kläder och andra 
begagnade textilvaror; lump; 
med undantag av följande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

6301–6304 Res- och sängfiltar, säng
linne etc.; gardiner etc.; an
dra inredningsartiklar: 

- Av filt eller av bondad 
duk 

a) Minst utvecklade länder 

Varje typ av bondning inbegripet 
nålfiltning, åtföljd av konfektion 
(inklusive skärning) 

b) Andra förmånsländer 

Sprutning av konstfibrer eller an
vändning av naturfibrer, i varje en
skilt fall åtföljd av en bondnings
metod, inbegripet nålfiltning, och 
konfektion (inklusive skärning) ( 7 ) 

- Andra: 

- - Broderade Vävning eller stickning åtföljd av konfektion (inklusive skärning) 

eller 

tillverkning utgående från obroderad vävnad vars värde inte överstiger 
40 % av produktens pris fritt fabrik ( 9 ) ( 11 ) 

- - Andra Vävning eller stickning åtföljd av konfektion (inklusive skärning)
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6305 Säckar och påsar av sådana 
slag som används för för
packning av varor 

a) Minst utvecklade länder 

Vävning eller stickning och konfek
tion (inklusive skärning) ( 7 ) 

b) Andra förmånsländer 

Sprutning av konstfibrer eller spin
ning av naturfibrer och/eller konst
stapelfibrer, åtföljd av vävning eller 
stickning och konfektion (inklusive 
skärning) ( 7 ) 

6306 Presenningar och markiser; 
tält; segel till båtar, segelbrä
dor eller fordon; camping
artiklar: 

- Av bondad duk a) Minst utvecklade länder 

Varje typ av bondning inbegripet 
nålfiltning, åtföljd av konfektion 
(inklusive skärning) 

b) Andra förmånsländer 

Sprutning av konstfibrer eller na
turfibrer, i varje enskilt fall åtföljd 
av en bondningsmetod inbegripet 
nålfiltning 

- Andra Vävning åtföljd av konfektion (inklusive skärning) ( 7 ) ( 9 ) 

eller 

överdragning, om värdet av den använda icke-överdragna textilvävnaden 
inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik, åtföljd av konfektion 
(inklusive skärning) 

6307 Andra konfektionerade ar
tiklar, inbegripet tillskär
ningsmönster 

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % 
av produktenspris fritt fabrik 

6308 Satser bestående av vävnads
stycken och garn, med eller 
utan tillbehör, avsedda för 
tillverkning av mattor, tapis
serier, broderade borddukar 
eller servetter eller liknande 
artiklar av textilmaterial, i 
detaljhandelsförpackningar 

a) Minst utvecklade länder 

Varje enskild vara i satsen måste 
uppfylla den regel som skulle gälla 
för den om den inte ingick i satsen. 
Icke-ursprungsvaror får dock ingå 
om deras sammanlagda värde inte 
överstiger 25 % av satsens pris fritt 
fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Varje enskild vara i satsen måste 
uppfylla den regel som skulle gälla 
för den om den inte ingick i satsen. 
Icke-ursprungsvaror får dock ingå 
om deras sammanlagda värde inte 
överstiger 15 % av satsens pris fritt 
fabrik
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ex Kapitel 64 Skodon, damasker o.d.; delar 
till sådana artiklar; med un
dantag av följande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom hopfogade överdelar som är fästade vid innersulor eller andra delar 
av sulan enligt nr 6406 

6406 Delar till skodon (inbegripet 
överdelar, även hopfogade 
med andra sulor än yttersu
lor), lösa inläggssulor, hälin
lägg o.d.; damasker, benlä
der och liknande artiklar 
samt delar till sådana artik
lar 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

Kapitel 65 Huvudbonader och delar till 
huvudbonader 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

Kapitel 66 Paraplyer, parasoller, pro
menadkäppar, sittkäppar, 
piskor och ridspön samt 
delartill sådana artiklar 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik 

Kapitel 67 Bearbetade fjädrar och dun 
samt varor tillverkade av 
fjädrar eller dun; konst
gjorda blommor; varor av 
människohår 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

ex Kapitel 68 Varor av sten, gips, cement, 
asbest, glimmer eller lik
nande material; med undan
tag av följande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik 

ex 6803 Varor av skiffer eller agg
lomererad skiffer 

Tillverkning utgående från bearbetad skiffer 

ex 6812 Varor av asbest eller av 
blandningar på basis av as
best eller på basis av asbest 
och magnesiumkarbonat 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst
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ex 6814 Varor av glimmer, inbegri
pet agglomererad eller re
konstruerad glimmer, på un
derlag av papper, papp eller 
annat material 

Tillverkningutgående från bearbetad glimmer (även agglomererad eller 
rekonstruerad glimmer) 

Kapitel 69 Keramiska produkter a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

ex Kapitel 70 Glas och glasvaror; med un
dantag av följande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik 

7006 Glas enligt nr 7003, 7004 
eller 7005, böjt, bearbetat 
på kanterna, graverat, bor
rat, emaljerat eller på annat 
sätt bearbetat, men inte in
ramat och inte i förening 
med annat material 

- Glasplattor (substrat), 
täckta med ett dielektriskt 
metallskikt, utgörande 
halvledare enligt SEMII:s 
standard ( 8 ) 

Tillverkning utgående från icke täckte glasplattor (substrat) enligt nr 
7006 

- Andra Tillverkning utgående från material enligt nr 7001 

7010 Damejeanner, flaskor, bur
kar, krukor, ampuller och 
andra behållare av glas, av 
sådana slag som används 
för transport eller förpack
ning av varor; konserve
ringsburkar av glas; proppar, 
lock och andra tillslutnings
anordningar av glas 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

eller 

slipning av glasvaror, förutsatt att totala värdet av sådan vara i oslipat 
skick inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik
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7013 Glasvaror av sådana slag 
som används som bords-, 
köks-, toalett- eller kontors
artiklar, för prydnadsända
mål inomhus eller för lik
nande ändamål (andra än 
sådana som omfattas av nr 
7010 eller 7018) 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

eller 

slipning av glasvaror, förutsatt att totala värdet av sådan vara i oslipat 
skick inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik 

eller 

dekorering för hand (utom serigrafiskt tryck) av mun-blåsta glasvaror, 
förutsatt att totala värdet av den munblåsta glasvaran inte överstiger 
50 % av produktens pris fritt fabrik 

ex 7019 Varor (andra än garn) av 
glasfiber 

Tillverkning från 

— förgarn (slivers), roving och andra fiberknippen, även huggna, eller 
garn, utan färg, eller 

— glasull 

ex Kapitel 71 Naturpärlor och odlade pär
lor, ädelstenar och halvä
delstenar, ädla metaller och 
metaller med plätering av 
ädel metall samt varor av 
sådana produkter; oäkta 
smycken; mynt; med undan
tag av följande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik 

7106, 7108 
och 7110 

Ädla metaller: 

- I obearbetad form Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt nr 7106, 7108 och7110, 

eller 

elektrolytisk, termisk eller kemisk separering av ädla metaller enligt nr 
7106, 7108 eller 7110, 

eller 

sammansmältning och/eller legering av ädla metaller enligt nr 7106, 
7108 eller 7110, medvarandra eller med oädla metaller 

- I form av halvfabrikat eller 
pulver 

Tillverkning utgående från obearbetade ädla metaller 

ex 7107, 
ex 7109 och 
ex 7111 

Metall med plätering av ädel 
metall, i form av halvfab
rikat 

Tillverkning utgående från metall med plätering av ädel metaller, obe
arbetad 

7115 Andra varor av ädel metall 
eller av metall med plätering 
av ädel metall 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten
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7117 Oäkta smycken Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

eller 

tillverkning utgående från delar av oädel metall, som inte är förgyllda, 
försilvrade eller patinerade, om värdet av allt använt material inte över
stiger 50 % av produktens prisfritt fabrik 

ex Kapitel 72 Järn och stål; med undantag 
av följande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

7207 Halvfärdiga produkter av 
järn eller olegerat stål 

Tillverkning utgående från material enligt nr 7201, 7202, 7203, 7204, 
7205 eller 7206 

7208–7216 Valsade platta produkter, 
stång och profiler, av järn 
eller olegerat stål 

Tillverkning utgående från göt, andra obearbetade former eller halvfär
digt material enligt nr 7206 eller 7207 

7217 Tråd av järn eller olegerat 
stål 

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nr 7207 

7218 91 och 
7218 99 

Halvfärdiga produkter Tillverkning utgående från material enligt nr 7201, 7202, 7203, 7204, 
7205 eller undernummer 7218 10 

7219–7222 Valsade platta produkter, 
stång och profiler, av 
rostfritt stål 

Tillverkning utgående från göt, andra obearbetade former eller halvfär
digt material enligt nr 7218 

7223 Tråd av rostfritt stål Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nr 7218 

7224 90 Halvfärdiga produkter Tillverkning utgående från material enligt nr 7201, 7202, 7203, 7204, 
7205 eller undernummer 7224 10 

7225–7228 Valsade platta produkter, 
varmvalsad stång i oregel
bundet upprullade ringar; 
profiler av annat legerat stål; 
ihåligt borrstål av legerat el
ler olegerat stål 

Tillverkning utgående från göt, andra obearbetade former eller halvfär
digt material enligt nr 7206, 7207, 7218 eller 7224 

7229 Tråd av annat legerat stål Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nr 7224 

ex Kapitel 73 Varor av järn eller stål; med 
undantag av följande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

ex 7301 Spont Tillverkning utgående från material enligt nr 7207
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7302 Följande banbyggnadsmate
riel av järn eller stål för järn
vägar eller spårvägar: räler, 
moträler och kuggskenor, 
växeltungor, spårkorsningar, 
växelstag och andra delar 
till spårväxlar, sliprar, räls
karvjärn, rälstolar, rälstols
kilar, underläggsplattor, 
klämplattor, spårhållare, 
spårplattor och annan speci
ell materiel för samman
bindning eller fästande av 
räler 

Tillverkning utgående från material enligt nr 7206 

7304, 7305 
och 7306 

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

Tillverkning utgående från material enligt nr 7206, 7207, 7208, 7209, 
7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 eller 7224 

ex 7307 Rördelar av rostfritt stål Svarvning, borrning, brotschning, gängning, gradning och sandblästring 
av smidda ämnen, vars totala värde inte överstiger 35 % av produktens 
pris fritt fabrik 

7308 Konstruktioner (med undan
tag av monterade eller mon
teringsfärdiga byggnader en
ligt nr 9406) och delar till 
konstruktioner (t.ex. broar, 
brosektioner, slussportar, 
torn, fackverksmaster, tak, 
fackverk till tak, dörrar, 
fönster, dörr- och fönster
karmar, dörrtrösklar, föns
terluckor, räcken och pela
re), av järn eller stål; plåt, 
stång, profiler, rör o.d. av 
järn eller stål, bearbetade 
för användning i konstruk
tioner 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten. Profiler fram
ställda genom svetsning enligt nr 7301 får dock inte användas 

ex 7315 Snökedjor o.d. Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 7315 inte 
överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik 

ex Kapitel 74 Koppar och varor av kop
par; med undantag av föl
jande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

7403 Raffinerad koppar och kop
parlegeringar, i obearbetad 
form 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst
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Kapitel 75 Nickel och varor av nickel Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

ex Kapitel 76 Aluminium och varor av 
aluminium; med undantag 
av följande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

7601 Aluminium i obearbetad 
form 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst 

7607 Folier av aluminium (även 
tryckta eller på baksidan 
förstärkta med papper, 
papp, plast eller liknande 
material) med en tjocklek 
(förstärkningsmaterial inte 
inräknat) av högst 0,2 mm 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten och enligt nr 
7606 

Kapitel 77 Reserverat för eventuell 
framtida användning i Har
moniserade systemet 

ex Kapitel 78 Bly och varor av bly; med 
undantag avföljande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

7801 Bly i obearbetad form: 

- Raffinerat bly Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst 

- Andra Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten. Avfall och skrot 
enligt nr 7802 får dock inte användas 

Kapitel 79 Zink och varor av zink Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

Kapitel 80 Tenn och varor av tenn Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

Kapitel 81 Andra oädla metaller; ker
meter; varor av dessa mate
rial 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst 

ex Kapitel 82 Verktyg, redskap, knivar, 
skedar och gafflar av oädel 
metall; delar av oädel metall 
till sådana artiklar; med un
dantag av följande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik
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8206 Satser av handverktyg enligt 
två eller flera av nr 
8202 - 8205, i detaljhan
delsförpackningar 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt nummer 8202–8205. Verktyg enligt nr 
8202–8205 får dock ingå i satsen, förutsatt att deras totala värde inte 
överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik 

8211 Knivar med skärande egg, 
även tandad (inbegripet 
trädgårdsknivar), andra än 
knivar enligt nr 8208, samt 
blad till sådana knivar 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten. Knivblad och 
knivskaft av oädel metall får dock användas 

8214 Andra skär- och klippverk
tyg (t.ex. hårklippnings
maskiner, huggknivar och 
hackknivar för slakterier 
och charkuterier eller för 
hushållsbruk, papperskni
var); artiklar och satser av 
artiklar för manikyr eller pe
dikyr (inbegripet nagelfilar) 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten. Handtag och skaft 
av oädel metall får dock användas 

8215 Skedar, gafflar, slevar, tårts
padar, fiskknivar, smörkni
var, sockertänger och lik
nande köks- och bordsartik
lar 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten. Handtag och skaft 
av oädel metall får dock användas 

ex Kapitel 83 Diverse varor av oädel me
tall; med undantag av följan
de: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik 

ex 8302 Andra beslag och liknande 
artiklar lämpliga för bygg
nader samt automatiska 
dörrstängare 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten. Annat material 
enligt nr 8302 får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 
20 % av produktens pris fritt fabrik 

ex 8306 Statyetter och andra pryd
nadsföremål, av oädel metall 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten. Annat material 
enligt nr 8306 får dock användas, om dess totala värde inte överstiger 
30 % av produktens pris fritt fabrik

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-03 48 

Uppdaterad: 



HS-nummer Produktbeskrivning Åtgärd som medför ursprung (behandling eller bearbetning av icke-ursprungs
material som ger ursprungsstatus) 

(1) (2) (3) 

ex Kapitel 84 Kärnreaktorer, ångpannor, 
maskiner, apparater och me
kaniska redskap; delar till så
dana varor; med undantag 
av följande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik 

8401 Kärnreaktorer; obestrålade 
bränsleelement för kärnreak
torer; maskiner och appara
ter för isotopseparation 

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik 

8407 Förbränningskolvmotorer 
med gnisttändning och med 
fram- och återgående eller 
roterande kolvar 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

8408 Förbränningskolvmotorer 
med kompressionständning 
(diesel- eller semidieselmoto
rer) 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

8427 Gaffeltruckar; andra truckar 
samt icke självgående vag
nar, med lyft- eller annan 
hanteringsutrustning 

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik 

8482 Kullager och rullager a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

ex Kapitel 85 Elektriska maskiner och ap
parater, elektrisk materiel 
samt delar till sådana varor; 
apparater för inspelning el
ler återgivning av ljud, appa
rater för inspelning eller 
återgivning av bilder och 
ljud för television samt delar 
och tillbehör till sådana ap
parater; med undantag av 
följande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-03 49 

Uppdaterad: 



HS-nummer Produktbeskrivning Åtgärd som medför ursprung (behandling eller bearbetning av icke-ursprungs
material som ger ursprungsstatus) 

(1) (2) (3) 

8501, 8502 Elektriska motorer och ge
neratorer; Elektriska genera
toraggregat och roterande 
omformare 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten och enligt nr 
8503, 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten och enligt nr 
8503, 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

8513 Bärbara elektriska lampor 
med egen kraftkälla (t.ex. 
torrbatterier, ackumulatorer 
eller generatorer), andra än 
sådana som omfattas av nr 
8512 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten. 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

8519 Apparater för ljudinspelning 
eller ljudåtergivning 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten och enligt nr 
8522, 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten och enligt nr 
8522, 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

8521 Apparater för inspelning el
ler återgivning av videosig
naler, även med inbyggd vi
deotuner 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten och enligt nr 
8522, 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten och enligt nr 
8522, 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-03 50 

Uppdaterad: 



HS-nummer Produktbeskrivning Åtgärd som medför ursprung (behandling eller bearbetning av icke-ursprungs
material som ger ursprungsstatus) 

(1) (2) (3) 

8523 Skivor, band, icke-flyktiga 
halvledarminnen, smartkort 
och andra medier för inspel
ning av ljud eller av andra 
fenomen, även inspelade, in
begripet matriser och för
lagor (masters) för framställ
ning av skivor med undan
tag av produkter enligt kapi
tel 37 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

8525 Apparater för sändning av 
rundradio eller television, 
även med inbyggd utrust
ning för mottagning, ljud
inspelning eller ljudåtergiv
ning; televisionskameror, di
gitala kameror och videoka
meror 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten och enligt nr 
8529, 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten och enligt nr 
8529, 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

8526 Radarapparater, apparater 
för radionavigering samt ap
parater för radiomanövre
ring eller radiostyrning 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten och enligt nr 
8529, 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten och enligt nr 
8529, 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

8527 Apparater för mottagning av 
rundradio, även med in
byggd utrustning för inspel
ning eller återgivning av ljud 
eller med inbyggt ur 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten och enligt nr 
8529, 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten och enligt nr 
8529, 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-03 51 

Uppdaterad: 



HS-nummer Produktbeskrivning Åtgärd som medför ursprung (behandling eller bearbetning av icke-ursprungs
material som ger ursprungsstatus) 

(1) (2) (3) 

8528 Monitorer och projektorer 
utan inbyggd televisions
mottagare; televisionsmotta
gare, även med inbyggd 
rundradiomottagare eller in
byggd utrustning för inspel
ning eller återgivning av ljud 
eller videosignaler 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten och enligt nr 
8529, 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten och enligt nr 
8529, 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

8535–8537 Elektriska apparater och an
dra artiklar för brytning, 
omkoppling eller skyddande 
av elektriska kretsar eller för 
åstadkommande av anslut
ning till eller förbindelse i 
elektriska kretsar; kopplings
don för optiska fibrer eller 
för knippen eller kablar av 
optiska fibrer; tavlor, pane
ler, hyllor, bänkar, skåp o.d., 
avsedda att tjänstgöra som 
elektriska manöver- eller 
kopplingsorgan 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten och enligt nr 
8538, 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten och enligt nr 
8538, 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

8540 11 och 
8540 12 

Bildrör för televisionsmotta
gare, inbegripet sådana för 
videomonitorer 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

ex 8542 31, 
ex 8542 32, 
ex 8542 33 
och 
ex 8542 39 

Integrerade monolitkretsar Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

eller 

diffusion, varvid integrerade kretsar framställs på ett halvledarsubstrat 
genom selektiv tillsats av lämpliga dopämnen, även om montering eller 
provning äger rum i ett land som inte är part 

8544 Isolerad (inbegripet lackerad 
eller anodoxiderad) tråd och 
kabel (inbegripet koaxialka
bel) och andra isolerade 
elektriska ledare, även för
sedda med kopplingsanord
ningar; optiska fiberkablar, 
i vilka varje enskild fiber är 
försedd med eget hölje, även 
i förening med elektriska le
dare eller försedda med 
kopplingsanordningar 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-03 52 

Uppdaterad: 



HS-nummer Produktbeskrivning Åtgärd som medför ursprung (behandling eller bearbetning av icke-ursprungs
material som ger ursprungsstatus) 

(1) (2) (3) 

8545 Kolelektroder, kolborstar, 
lampkol, kol för galvaniska 
element och andra artiklar 
av grafit eller annat kol, 
även i förening med metall, 
av sådana slag som används 
för elektriskt ändamål 

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik 

8546 Elektriska isolatorer, oavsett 
material 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

8547 Isolerdetaljer (med undantag 
av isolatorer enligt nr 8546) 
för elektriska maskiner eller 
apparater eller för annat 
elektriskt ändamål, utgö
rande detaljer helt av isoler
material bortsett från 
mindre metalldelar (t.ex. 
gängade hylsor) som ing
jutits eller inpressats i mas
san i samband med tillverk
ningen och som är avsedda 
uteslutande för sammanfog
ning; elektriska isolerrör 
samt förbindningsdetaljer 
till sådana, av oädel metall, 
invändigt belagda med iso
lermaterial 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

8548 Avfall och skrot av galva
niska element, batterier och 
elektriska ackumulatorer; 
förbrukade galvaniska ele
ment, förbrukade batterier 
och förbrukade elektriska 
ackumulatorer; elektriska de
lar till maskiner och appara
ter, inte nämnda eller in
begripna någon annanstans 
i detta kapitel 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

Kapitel 86 Lok och annan rullande 
järnvägs- och spårvägsmate
riel samt delar till sådan ma
teriel; stationär järnvägs- 
och spårvägsmateriel samt 
delar till sådan materiel; me
kanisk (inbegripet elektro
mekanisk) trafiksignalerings
utrustning av alla slag 

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-03 53 

Uppdaterad: 



HS-nummer Produktbeskrivning Åtgärd som medför ursprung (behandling eller bearbetning av icke-ursprungs
material som ger ursprungsstatus) 

(1) (2) (3) 

ex Kapitel 87 Fordon, andra än rullande 
järnvägs- eller spårvägsmate
riel, samt delar och tillbehör 
till fordon; med undantag av 
följande: 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

8711 Motorcyklar (inbegripet mo
peder) samt cyklar försedda 
med hjälpmotor, med eller 
utan sidvagn; sidvagnar 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning utgående från material 
enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma num
mer som produkten 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

ex Kapitel 88 Luftfartyg och rymdfarkoster 
samt delar till sådana; med 
undantag av följande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik 

ex 8804 Rotochutes Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även 
annat material enligt nummer 8804 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik 

Kapitel 89 Fartyg samt annan flytande 
materiel 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik 

ex Kapitel 90 Optiska instrument och ap
parater, foto- och kinoappa
rater, instrument och appa
rater för mätning eller kon
troll, medicinska och kir
urgiska instrument och ap
parater; delar och tillbehör 
till sådana artiklar; med un
dantag av följande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik

Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning 
 
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-03 54 

Uppdaterad: 



HS-nummer Produktbeskrivning Åtgärd som medför ursprung (behandling eller bearbetning av icke-ursprungs
material som ger ursprungsstatus) 

(1) (2) (3) 

9002 Linser, prismor, speglar och 
andra optiska element, oav
sett material, monterade, ut
görande delar eller tillbehör 
till instrument eller appara
ter, andra än sådana element 
av glas som inte är optiskt 
bearbetade 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

9033 Delar och tillbehör (inte 
nämnda eller inbegripna nå
gon annanstans i detta kapi
tel) till maskiner, instrument 
och apparater enligt kapitel 
90 

a) Minst utvecklade länder 

Tillverkning vid vilken värdet av 
allt använt material inte överstiger 
70 % av produktenspris fritt fabrik 

b) Andra förmånsländer 

Tillverkning vid vilken värdet av allt 
använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

Kapitel 91 Ur och delar till ur Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik 

Kapitel 92 Musikinstrument; delar och 
tillbehör till musikinstru
ment 

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik 

Kapitel 93 Vapen och ammunition; de
lar och tillbehör till vapen 
och ammunition 

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % 
av produktenspris fritt fabrik 

Kapitel 94 Möbler; sängkläder, madras
ser, resårbottnar till sängar, 
kuddar och liknande stop
pade inredningsartiklar; be
lysningsarmatur och andra 
belysningsartiklar, inte 
nämnda eller inbegripna nå
gon annanstans; ljusskyltar, 
namnplåtar med belysning 
o.d.; monterade eller monte
ringsfärdiga byggnader 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik 

ex Kapitel 95 Leksaker, spel och sport
artiklar; delar till sådana ar
tiklar; med undantag av föl
jande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik 

ex 9506 Golfklubbor och delar till 
golfklubbor 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten. Grovt tillformade 
ämnen till golfklubbhuvuden får dock användas 

ex Kapitel 96 Diverse artiklar; med undan
tag av följande: 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

eller 

tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik
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HS-nummer Produktbeskrivning Åtgärd som medför ursprung (behandling eller bearbetning av icke-ursprungs
material som ger ursprungsstatus) 

(1) (2) (3) 

9601 och 
9602 

Elfenben, ben, sköldpadd, 
horn, korall, pärlemor och 
andra animaliska snidnings
material, bearbetade, samt 
varor av dessa material (in
begripet varor erhållna ge
nom gjutning) 

Vegetabiliska eller minera
liska snidningsmaterial, be
arbetade, samt varor av 
dessa material; varor gjutna 
eller genom snidning eller 
på annat sätt formade av 
vax, stearin, naturliga gum
miarter eller naturliga hart
ser eller av modelleringspas
tor samt andra gjutna eller 
genom snidning eller på an
nat sätt formade varor, inte 
nämnda eller inbegripna nå
gon annanstans; bearbetat 
icke härdat gelatin (med un
dantag av gelatin enligt nr 
3503) samt varor av icke 
härdat gelatin 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst 

9603 Kvastar, viskor, borstar (in
begripet borstar som utgör 
delar till maskiner, apparater 
eller fordon), penslar, meka
niska mattsopare utan mo
tor samt moppar och 
dammvippor; bindlar för 
borsttillverkning; målnings
dynor och målningsrullar; 
avtorkare o.d. av gummi el
ler annat mjukt material 

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % 
av produktenspris fritt fabrik 

9605 Reseetuier med artiklar för 
toalettändamål, för sömnad 
eller för rengöring av skor 
eller kläder 

Varje enskild vara i satsen måste uppfylla den regel som skulle gälla för 
den om den inte ingick i satsen. Icke-ursprungsvaror får dock ingå om 
deras sammanlagda värde inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik 

9606 Knappar samt knappformar 
och andra delar till knappar; 
knappämnen 

Tillverkning 

— utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom mate
rial enligt samma nummer som produkten, och 

— vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av 
produktens pris fritt fabrik,
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HS-nummer Produktbeskrivning Åtgärd som medför ursprung (behandling eller bearbetning av icke-ursprungs
material som ger ursprungsstatus) 

(1) (2) (3) 

9608 Kulpennor; pennor med 
filtspets eller annan porös 
spets; reservoarpennor och 
liknande pennor; pennor 
för duplicering; stiftpennor; 
pennskaft, pennförlängare 
o.d.; delar (inbegripet hylsor 
och hållare) till artiklar en
ligt detta nummer, andra 
än sådana som omfattas av 
nr 9609 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten. Skrivpennor (stål
pennor o.d.) och spetsar till sådana pennor enligt samma nummer som 
produkten får dock användas 

9612 Färgband för skrivmaskiner 
och liknande färgband, in
dränkta med färg eller på 
annat sätt preparerade för 
att kunna ge ett avtryck, 
även på spolar eller i patro
ner; färgdynor (även sådana 
som inte är indränkta med 
färg), med eller utan ask 

Tillverkning 

— utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom mate
rial enligt samma nummer som produkten, och 

— vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 70 % av 
produktens pris fritt fabrik, 

9613 20 Ficktändare för gas, påfyll
ningsbara 

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 9613 inte 
överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik 

9614 Rökpipor (inbegripet pip
huvuden), cigarr- och ciga
rettmunstycken samt delar 
till sådana artiklar 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst 

Kapitel 97 Konstverk, föremål för sam
lingar samt antikviteter 

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, 
utom material enligt samma nummer som produkten 

( 1 ) Se inledande anmärkning 4.2. 
( 2 ) För särskilda villkor rörande ”särskilda processer”, se inledande anmärkningar 8.1 och 8.3. 
( 3 ) För särskilda villkor rörande ”särskilda processer”, se inledande anmärkning 8.2. 
( 4 ) Med ”grupp” avses en del av varubeskrivningen för ett nummer som är skild från resten genom ett semikolon. 
( 5 ) För produkter som är sammansatta av material klassificerade både enligt 3901–3906 och enligt 3907–3911 gäller denna in

skränkning endast produktens viktmässigt dominerande materialgrupp. 
( 6 ) Folier för vilka den optiska störningen är mindre än 2 %, mätt enligt ASTM-D 1003–16 (störningsfaktor) med Gardners nefelometri, 

anses som högtransparenta. 
( 7 ) För särskilda villkor rörande produkter gjorda av en blandning av textilmaterial, se inledande anmärkning 6. 
( 8 ) Användningen av detta material är begränsad till tillverkning av vävnader av det slag som används till pappersmaskiner. 
( 9 ) Se inledande anmärkning 7. 

( 10 ) Se inledande anmärkning 6. 
( 11 ) För trikåartiklar, ej elastiska eller gummerade, som framställts genom att dukvara av trikå (tillskuren eller direkt stickad till passform), 

sytts ihop eller hopfogats, se inledande anmärkning 7. 
( 12 ) SEMII–Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
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