
BILAGA III 

MOÇAMBIQUES TULLAR PÅ PRODUKTER MED URSPRUNG I EU 

DEL I 

Allmänna anmärkningar 

1.  De medgivanden som beskrivs i denna BILAGA ska tillämpas från och med dagen för ikraftträdandet av detta avtal 
i den mening som avses i artikel 113.2 eller den relevanta dagen för provisorisk tillämpning av detta avtal, i den 
mening som avses i artikel 113.4, beroende på vilken som infaller först, för varor med ursprung i EU som 
tullklareras i Moçambique. 

AVSNITT A 

Avskaffande av tullar 

2.  Följande kategorier gäller för avskaffandet av tullar i Moçambique i enlighet med artikel 25.2: 

a)  Tullar på ursprungsvaror som förtecknas i kategori ”A” i Moçambiques tullplan ska avskaffas den dag som avses 
i punkt 1 i denna BILAGA. 

b)  Tullar på ursprungsvaror som förtecknas i kategori ”B” (B 1, B 21 och B 22) i Moçambiques tullplan ska gradvis 
avskaffas fem (5) år efter det datum som anges i punkt 1 i denna BILAGA, i enlighet med följande bestämmelser: 

i)  Kategori ”B1”: 

—  Två (2) år efter den dag som avses i punkt 1 i denna BILAGA ska tullarna sänkas till 75 % av bastullsatsen. 

—  Tre (3) år efter den dag som avses i punkt 1 i denna BILAGA ska tullsatserna sänkas ytterligare till 50 % av 
bastullsatsen. 

—  Fyra (4) år efter den dag som avses i punkt 1 i denna BILAGA ska tullsatserna sänkas ytterligare till 25 % 
av bastullsatsen. 

—  Fem (5) år efter den dag som avses i punkt 1 i denna BILAGA ska tullarna avskaffas. 

ii)  Kategori ”B21”: 

—  Två (2) år efter den dag som avses i punkt 1 i denna BILAGA ska tullarna sänkas till 66,6 % av 
bastullsatsen. 

—  Fyra (4) år efter den dag som avses i punkt 1 i denna BILAGA ska tullsatserna sänkas ytterligare till 33,3 % 
av bastullsatsen. 

—  Fem (5) år efter det datum som avses i punkt 1 i denna BILAGA ska tullarna avskaffas. 

iii)  Kategori ”B22”: 

—  Tre (3) år efter den dag som avses i punkt 1 i denna BILAGA ska tullarna sänkas till 50 % av bastullsatsen. 

—  Fyra (4) år efter den dag som avses i punkt 1 i denna BILAGA ska tullsatserna sänkas ytterligare till 40 % 
av bastullsatsen. 

—  Fem (5) år efter den dag som avses i punkt 1 i denna BILAGA ska tullarna avskaffas. 
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c)  Tullar på ursprungsvaror som förtecknas som kategori ”C” (C1, C21, C22 och C 23) i Moçambiques tullplan ska 
gradvis avskaffas inom tio (10) år efter den dag som avses i punkt 1 i denna BILAGA, i enlighet med följande 
bestämmelser: 

i)  Kategori ”C1”: 

—  Sex (6) år efter den dag som avses i punkt 1 i denna BILAGA ska tullarna sänkas till 75 % av bastullsatsen. 

—  Sju (7) år efter den dag som avses i punkt 1 i denna BILAGA ska tullsatserna sänkas ytterligare till 50 % av 
bastullsatsen. 

—  Åtta (8) år efter den dag som avses i punkt 1 i denna BILAGA ska tullsatserna sänkas ytterligare till 25 % 
av bastullsatsen. 

—  Nio (9) år efter den dag som avses i punkt 1 i denna BILAGA ska tullsatserna sänkas ytterligare till 12,5 % 
av bastullsatsen. 

—  Tio (10) år efter den dag som avses i punkt 1 i denna BILAGA ska tullarna avskaffas. 

ii)  Kategori ”C21”: 

—  Sex (6) år efter den dag som avses i punkt 1 i denna BILAGA ska tullarna sänkas till 66,6 % av 
bastullsatsen. 

—  Åtta (8) år efter den dag som avses i punkt 1 i denna BILAGA ska tullsatserna sänkas ytterligare till 33,3 % 
av bastullsatsen. 

—  Nio (9) år efter den dag som avses i punkt 1 i denna BILAGA ska tullsatserna sänkas ytterligare till 13,3 % 
av bastullsatsen. 

—  Tio (10) år efter den dag som avses i punkt 1 i denna BILAGA ska tullarna avskaffas. 

iii)  Kategori ”C22”: 

—  Sju (7) år efter den dag som avses i punkt 1 i denna BILAGA ska tullsatserna sänkas till 50 % av 
bastullsatsen. 

—  Åtta (8) år efter den dag som avses i punkt 1 i denna BILAGA ska tullsatserna sänkas ytterligare till 20 % 
av bastullsatsen. 

—  Tio (10) år efter den dag som avses i punkt 1 i denna BILAGA ska tullarna avskaffas. 

iv)  Kategori ”C23”: 

—  Sju (7) år efter den dag som avses i punkt 1 i denna BILAGA ska tullsatserna sänkas till 80 % av 
bastullsatsen. 

—  Åtta (8) år efter den dag som avses i punkt 1 i denna BILAGA ska tullsatserna sänkas ytterligare till 40 % 
av bastullsatsen. 

—  Tio (10) år efter den dag som avses i punkt 1 i denna BILAGA ska tullarna avskaffas. 

d)  Tullar på ursprungsvaror som inte förtecknas i Moçambiques tullplan ska uteslutas från åtagandena om 
tullsänkningar. 
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Moçambiques tullavveckling på varor som importeras från EU i kraft av detta avtal 

Kate
gori 

Dag för 
ikraftträ

dande 
(bastull

sats) 

1 år efter 
ikraft- 

trädandet 

2 år efter 
ikraft- 

trädandet 

3 år efter 
ikraft- 

trädandet 

4 år efter 
ikraft- 

trädandet 

5 år efter 
ikraft- 

trädandet 

6 år efter 
ikraft- 

trädandet 

7 år efter 
ikraft- 

trädandet 

8 år efter 
ikraft- 

trädandet 

9 år efter 
ikraft- 

trädandet 

10 år 
efter 

ikraft- 
trädandet 

A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B1 20,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0      

B21 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 0,0      

B22 5,0 5,0 5,0 2,5 2,0 0,0      

C1 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 15,0 10,0 5,0 2,5 0,0 

C21 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 5,0 5,0 2,5 1,0 0,0 

C22 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 1,0 1,0 0,0 

C23 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 1,0 1,0 0,0  

DEL II 

Moçambiques tullplan 

Kapitel HS-nummer Produktbeteckning Enhet Allmän 
nivå (1) Kategori 

01.01  Levande hästar, åsnor, mulor och mulåsnor     

0101.10.00 – –  Renrasiga avelsdjur P/ST 2,5 A 

01.02  Levande nötkreatur och andra oxdjur     

0102.10.00 – –  Renrasiga avelsdjur P/ST 2,5 A  

0102.90.10 – –  Vägande mindre än 200 kg P/ST 2,5 A 

01.04  Levande får och getter     

0104.10.10 –  Renrasiga avelsdjur P/ST 2,5 A  

0104.10.90 – –  Andra P/ST 20 B1  

0104.20.10 –  Renrasiga avelsdjur P/ST 2,5 A  

0104.20.90 – –  Andra P/ST 20 B1 

01.05  Levande fjäderfä, nämligen höns av arten Gallus domesticus, 
ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns     

0105.11.10 – – –  Certifierade avelsdjur P/ST 0 A  

0105.11.90 – – –  Andra P/ST 2,5 A  

0105.19.00 – –  Andra P/ST 2,5 A 
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Kapitel HS-nummer Produktbeteckning Enhet Allmän 
nivå (1) Kategori 

02.03  Kött av svin, färskt, kylt eller fryst     

0203.11.90 – – –  Annat KG 20 C1  

0203.12.00 – –  Skinka och bog samt delar därav, med ben KG 20 C1  

0203.21.90 – – –  Annat KG 20 C1  

0203.22.00 – –  Skinka och bog samt delar därav, med ben KG 20 C1  

0203.29.00 – –  Annat KG 20 C1 

02.06  Ätbara slaktbiprodukter av nötkreatur, andra oxdjur, svin, 
får, get, häst, åsna, mula eller mulåsna, färska, kylda eller 
frysta     

0206.30.00 –  Av svin, färska eller kylda KG 20 B1  

0206.49.00 – –  Andra KG 20 B1 

02.08  Annat kött och ätbara slaktbiprodukter, färska, kylda eller 
frysta     

0208.90.00 –  Andra slag KG 20 B1 

02.09 0209.00.00 Svinfett, inte innehållande magert kött, och fjäderfäfett, 
inte utsmälta eller på annat sätt extraherade, färska, kylda, 
frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta 

KG 20 B1 

03.03  Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött 
enligt nr 03.04     

0303.79.10 –  Taggmakrillar (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) KG 0 A 

04.02  Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker 
eller annat sötningsmedel     

0402.10.10 – – –  För barn, så angivet på förpackningen KG 0 A  

0402.10.90 – –  Andra KG 20 C1  

0402.21.10 – – –  För barn, så angivet på förpackningen KG 0 A  

0402.21.20 – – –  För industriellt bruk, i förpackningar rymmande 
minst 25 kg 

KG 7,5 A 

06.01  –  Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila, under 
tillväxt eller i blomning; växter (inbegripet plantor) och 
rötter av cikoriaarter, andra än rötter enligt nr 12.12     

0601.10.00 –  Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila P/ST 2,5 A 
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Kapitel HS-nummer Produktbeteckning Enhet Allmän 
nivå (1) Kategori 

06.01  –  Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, i vila, under 
tillväxt eller i blomning; växter (inbegripet plantor) och 
rötter av cikoriaarter, andra än rötter enligt nr 12.12     

0601.20.00 – Lökar, stamknölar, rotknölar och rhizomer, under till
växt eller i blomning; växter (inbegripet plantor) och 
rötter av cikoriaarter 

P/ST 2,5 A 

06.02  Andra levande växter (inbegripet rötter), sticklingar och 
ympkvistar; svampmycelium     

0602.10.00 –  Icke rotade sticklingar samt ympkvistar P/ST 2,5 A  

0602.20.00 –  Fruktträd och bärbuskar, även ympade/okulerade P/ST 2,5 A  

0602.40.00 –  Rosor, även ympade/okulerade P/ST 2,5 A  

0602.90.10 – –  Svampmycelium P/ST 2,5 A  

0602.90.90 – –  Andra P/ST 2,5 A 

07.01  Potatis, färsk eller kyld     

0701.10.00 –  Utsädespotatis KG 2,5 C23 

07.03  Kepalök (vanlig lök), schalottenlök, vitlök, purjolök och 
lök av andra Allium–arter, färska eller kylda     

0703.10.11 – – –  Sättlök KG 2,5 C23 

07.11  Grönsaker tillfälligt konserverade (t.ex. med svaveldioxid
gas eller i saltlake, svavelsyrlighetsvatten eller andra kon
serverande lösningar) men olämpliga för direkt konsum
tion i detta tillstånd     

0711.20.00 –  Oliver KG 20 B1 

07.13  Torkade baljväxtfrön, även skalade eller sönderdelade     

0713.10.00 –  Ärter (Pisum sativum) KG 20 B1  

0713.33.10 – – –  För utsäde KG 2,5 A  

0713.33.90 – – –  Andra KG 7,5 A  

0713.39.10 – – –  För utsäde KG 2,5 A  

0713.39.90 – – –  Andra KG 7,5 A 

16.9.2016 L 250/1778 Europeiska unionens officiella tidning SV     



Kapitel HS-nummer Produktbeteckning Enhet Allmän 
nivå (1) Kategori 

08.01  Kokosnötter, paranötter och cashewnötter, färska eller tor
kade, även skalade      

–  Kokosnötter     

0801.19.10 – – –  Utsädeskokosnöt till hybridkokospalmer KG 2,5 A  

0801.19.90 – – –  Andra KG 20 B1  

0801.32.00 – –  Skalade KG 20 C1 

08.02  Andra nötter, färska eller torkade, även skalade     

0802.11.00 – –  Med skal KG 20 B1  

0802.12.00 – –  Skalad KG 20 B1  

0802.22.00 – –  Skalade KG 20 B1   

–  Valnötter     

0802.31.00 – –  Med skal KG 20 B1  

0802.32.00 – –  Skalade KG 20 B1  

0802.50.00 –  Pistaschmandel KG 20 B1  

0802.60.00 –  Macadamianötter KG 20 B1  

0802.90.00 –  Andra slag KG 20 B1 

08.03  Bananer, inbegripet mjölbananer, färska eller torkade     

0803.00.00 Bananer, inbegripet mjölbananer, färska eller torkade KG 20 B1 

08.04  Dadlar, fikon, ananas, avokado, guava, mango och mango
stan, färska eller torkade     

0804.10.00 –  Dadlar KG 20 B1  

0804.20.00 –  Fikon KG 20 B1 

08.08  Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska     

0808.10.00 –  Äpplen KG 20 C1  

0808.20.00 –  Päron och kvittenfrukter KG 20 B1 
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Kapitel HS-nummer Produktbeteckning Enhet Allmän 
nivå (1) Kategori 

08.09  Aprikoser, körsbär, persikor (inbegripet nektariner), plom
mon och slånbär, färska     

0809.20.00 –  Körsbär KG 20 B1  

0809.40.00 –  Plommon och slånbär KG 20 B1 

08.10  Annan frukt och andra bär, färska     

0810.40.00 –  Tranbär, blåbär och andra bär av släket Vaccinium KG 20 B1  

0810.50.00 –  Kiwifrukter KG 20 B1  

0810.90.00 –  Andra slag KG 20 B1 

08.11  Frukt, bär och nötter, även ångkokta eller kokta i vatten, 
frysta, med eller utan tillsats av socker eller annat sötnings
medel     

0811.90.00 –  Andra slag KG 20 B1 

08.13  Frukt och bär, torkade, med undantag av frukt enligt 
nr 08.01–08.06; blandningar av nötter eller av torkad 
frukt eller torkade bär enligt detta kapitel:     

0813.10.00 –  Aprikoser KG 20 B1  

0813.20.00 –  Plommon KG 20 B1  

0813.30.00 –  Äpplen KG 20 B1  

0813.40.00 –  Annan frukt samt bär KG 20 B1 

09.06  Kanel och kanelknopp     

0906.11.00 – –  Kanel (Cinnamomum zeylanicum Blume) KG 20 B1  

0906.19.00 –  Annan KG 20 B1  

0906.20.00 –  Krossad eller malen KG 20 B1 

09.07  Kryddnejlikor, nejlikstjälkar och modernejlikor     

0907.00.00 Kryddnejlikor, nejlikstjälkar och modernejlikor KG 20 B1 

09.08  Muskot, muskotblomma och kardemumma     

0908.10.00 –  Muskot KG 20 B1 
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Kapitel HS-nummer Produktbeteckning Enhet Allmän 
nivå (1) Kategori 

09.09  Anis, stjärnanis, fänkål, koriander, spiskummin och kum
min; enbär     

0909.10.00 –  Anis och stjärnanis KG 20 B1  

0909.40.00 –  Kummin KG 20 B1 

09.10  Ingefära, saffran, gurkmeja, timjan, lagerblad, curry och 
andra kryddor     

0910.20.00 –  Saffran KG 20 B1  

0910.30.00 –  Gurkmeja KG 20 B1   

–  Andra kryddor     

0910.91.00 – –  Blandningar enligt anmärkning 1 b till detta kapitel 
i Mozambiques tulltaxa 

KG 20 B1  

0910.99.00 – –  Andra KG 20 B1 

10.01  Vete samt blandsäd av vete och råg     

1001.10.00 –  Durumvete (triticum durum) KG 2,5 A  

1001.90.90 – –  Andra slag KG 2,5 C23 

10.02 1002.00.00 Råg KG 2,5 A 

10.03 1003.00.00 Korn KG 2,5 A 

10.04 1004.00.00 Havre KG 2,5 A 

10.05  Majs     

1005.10.00 –  Utsädesmajs KG 2,5 A  

1005.90.00 –  Annan KG 2,5 C23 

10.07  Sorghum     

1007.00.90 –  Andra slag KG 2.5 B1 

10.08  Bovete, hirs och kanariefrö; annan spannmål     

1008.30.00 –  Kanariefrö KG 20 B1  

1008.90.29 – – –  Andra slag KG 20 B1  

1008.90.91 – – –  För utsäde KG 2.5 A 
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Kapitel HS-nummer Produktbeteckning Enhet Allmän 
nivå (1) Kategori  

1008.90.99 – – –  Andra slag KG 20 B1 

11.07  Malt, även rostat     

1107.10.00 –  Orostat KG 2,5 A  

1107.20.00 –  Rostat KG 2,5 A 

12.01  Sojabönor, även sönderdelade     

1201.00.10 –  För utsäde KG 2,5 A  

1201.00.90 –  Andra KG 20 A 

12.02  Jordnötter, även skalade eller sönderdelade men inte ros
tade eller på annat sätt tillagade     

1202.20.10 – –  För utsäde KG 0 A 

12.03 1203.00.00 Kopra KG 20 A 

12.06  Solrosfrön, även sönderdelade     

1206.00.10 –  För utsäde KG 0 A  

1206.00.90 –  Andra KG 2,5 A 

12.07  Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, även sönderde
lade     

1207.20.10 – –  För utsäde KG 2,5 A  

1207.20.90 – –  Andra KG 2,5 A  

1207.40.90 – –  Andra KG 2,5 A  

1207.50.00 –  Senapsfrön KG 2,5 A  

1207.99.00 – –  Andra KG 2,5 A 

12.08  Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter, med undantag 
av mjöl av senapsfrön     

1208.10.00 –  Av sojabönor KG 20 A 

12.09  Frön, frukter och sporer av sådana slag som används som 
utsäde     

1209.10.00 –  Sockerbetsfrön KG 2,5 A   

Frön av foderväxter     

1209.21.00 – –  Lusernfrön (alfalfafrön) KG 2,5 A 

16.9.2016 L 250/1782 Europeiska unionens officiella tidning SV     



Kapitel HS-nummer Produktbeteckning Enhet Allmän 
nivå (1) Kategori  

1209.29.00 – –  Andra KG 2,5 A  

1209.30.00 –  Blomsterfrön KG 2,5 A  

1209.91.11 – – –  Pumpafrö KG 2,5 A  

1209.91.12 – – –  Auberginfrö KG 2,5 A  

1209.91.13 – – –  Frö av portugisisk palmkål KG 2,5 A  

1209.91.14 – – –  Trädkål kg 2,5 A  

1209.91.15 – – –  Kålrabbifrö KG 2,5 A  

1209.91.16 – – –  Gurkfrö KG 2,5 A  

1209.91.17 – – –  Paprikafrö KG 2,5 A  

1209.91.18 – – –  Tomatfrö KG 2,5 A  

1209.91.19 – – –  Melon- eller vattenmelonfrö KG 2,5 A  

1209.91.90 – – –  Andra KG 2,5 A  

1209.99.00 – –  Andra KG 2,5 A 

16.01 1601.00.00 Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller 
blod; beredningar av dessa produkter 

KG 20 B1 

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

–  Råsocker utan tillsats av aromämnen eller färgämnen     

1701.99.00 – – Annat (Anmärkning: Med förbehåll för en variabel till
läggsavgift) 

kg 7,5 B21 

17.04  Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehål
lande kakao     

1704.10.00 –  Tuggummi, även överdraget med socker KG 20 B1  

1704.90.00 –  Andra slag KG 20 C1 

18.01 1801.00.00 –  Kakaobönor, hela eller krossade, även rostade KG 2,5 A 

18.02 1802.00.00 –  Kakaoskal och annat kakaoavfall KG 7,5 B21 
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Kapitel HS-nummer Produktbeteckning Enhet Allmän 
nivå (1) Kategori 

18.03  Kakaomassa, även avfettad     

1803.20.00 –  Helt eller delvis avfettad KG 7,5 B21 

18.05 1805.00.00 – Kakaopulver utan tillsats av socker eller annat sötnings
medel 

KG 20 B1 

18.06  Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande ka
kao     

1806.10.00 – Kakaopulver med tillsats av socker eller annat sötnings
medel 

KG 20 B1  

1806.20.00 –  Andra beredningar i form av block, kakor eller stänger 
vägandemer än 2 kg eller i flytande form, pastaform, 
pulverform, granulatform eller liknande form, i behållare 
eller löst liggande i förpackningar innehållande 
mer än 2 kg 

KG 20 B1  

1806.31.00 – –  Fyllda KG 20 B1  

1806.32.00 – –  Ofyllda KG 20 B1  

1806.90.00 –  Andra slag KG 20 B1 

19.01  Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, 
stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller 
innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på 
helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon an
nanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 04.01– 
04.04, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre 
än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte 
nämnda eller inbegripna någon annanstans     

1901.10.00 – Beredningar avsedda för barn, i detaljhandelsförpack
ningar 

KG 0 A  

1901.20.00 –  Mixer och deg för beredning av bakverk enligt nr 19.05 KG 2,5 A  

1901.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 

19.02  Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, 
gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med 
kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; 
couscous, även beredd     

1902.11.00 – –  Innehållande ägg KG 20 B1  

1902.19.00 – –  Andra KG 20 B1  

1902.20.00 – Fyllda pastaprodukter, även kokta eller på annat sätt be
redda 

KG 20 C1  

1902.30.00 –  Andra pastaprodukter KG 20 B1 
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1902.40.00 –  Couscous KG 20 B1 

19.03 1903.00.00 Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, 
i form av flingor, gryn o.d. 

KG 20 B1 

19.04  Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rost
ning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majs
flingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller 
flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl 
och krossgryn), förkokt eller på annat sätt beredd, inte 
nämnd eller inbegripen någon annanstans     

1904.10.00 Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rost
ning av spannmål eller spannmålsprodukter 

KG 20 B1  

1904.20.00 – Livsmedelsberedningar erhållna av orostade spannmåls
flingor eller av blandningar av orostade och rostade 
spannmålsflingor eller svällning av spannmål 

KG 20 B1  

1904.30.00 –  Bulgurvete kg 20 B1  

1904.90.00 –  Andra slag KG 20 B1 

19.05  Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande ka
kao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag 
som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och 
liknande produkter     

1905.10.00 –  Knäckebröd KG 20 B1  

1905.20.00 –  Kryddade kakor s.k.”pain d'épices” KG 20 B1  

1905.31.00 – –  Söta kex, småkakor o.d. KG 20 B1  

1905.32.00 – –  Våfflor och rån (wafers) KG 20 B1  

1905.40.00 –  Skorpor, rostat bröd och liknande rostade produkter KG 20 B1  

1905.90.00 –  Andra slag KG 20 B1 

20.08  Frukt, bär, nötter och andra växtdelar, på annat sätt be
redda eller konserverade, med eller utan tillsats av socker, 
annat sötningsmedel eller alkohol, inte nämnda eller inbe
gripna någon annanstans     

2008.40.00 –  Päron KG 20 C1  

2008.50.00 –  Aprikoser KG 20 C1  

2008.60.00 –  Körsbär KG 20 C1  

2008.91.00 – –  Palmhjärtan KG 20 C1 
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22.03 2203.00.00 Öl, tillverkat av malt L 20 C1 

22.08  Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 
80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker     

2208.20.00 – Sprit erhållen genom destillering av druvvin eller presså
terstoder av druvor 

L 20 B1  

2208.30.00 –  Whisky L 20 B1  

2208.40.00 –  Rom och annan sprit som erhållits genom destillering 
av jästa produkter av sockerrör 

L 20 B1  

2208.50.00 –  Gin och genever L 20 B1  

2208.60.00 –  Vodka L 20 B1  

2208.70.00 –  Likör L 20 B1  

2208.90.10 – – Spritdrycker med en alkoholhalt av mindre än 8,5 vo
lymprocent 

L 20 B1  

2208.90.90 – –  Andra slag L 20 B1 

22.09 2209.00.00 Ättika avsedd som livsmedel L 20 B1 

24.03  Andra varor tillverkade av tobak eller tobaksersättning; 
”homogeniserad” eller ”rekonstituerad” tobak; tobaksex
trakt     

2403.99.00 – –  Andra KG 20 B1 

25.01 2501.00.00 –  Salt (inbegripet bordsalt och denaturerat salt) och ren 
natriumklorid, även i vattenlösning och även med tillsats 
av klumpförebyggande medel eller flytmedel; havsvatten 

KG 20 B1 

27.07  Oljor och andra produkter erhållna genom destillation av 
högtemperaturtjära från stenkol; liknande produkter i vilka 
vikten av de aromatiska beståndsdelarna överstiger vikten 
av de ickearomatiska beståndsdelarna     

2707.10.00 –  Bensen (bensol) KG 2,5 A  

2707.30.00 –  Xylener (xylol) KG 2,5 A 

27.08  Stenkolstjärbeck och annat mineraltjärbeck samt koks av 
sådant beck     

2708.10.00 –  Beck KG 2,5 A 
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27.10  Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, 
andra än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande be
ståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum 
eller ur bituminösa mineral; avfallsoljor     

2710.19.69 – –  På annat sätt förpackad KG 7,5 C21 

27.15  Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig 
bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjär
beck (t.ex. asfaltmastix, ”cut backs”)     

2715.00.00 Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig 
bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjär
beck (t.ex. asfaltmastix, ”cut backs”) 

KG 7,5 B21 

27.16 2716.00.00 Elektrisk energi kWh 0 A 

28.04  Väte, ädelgaser och andra ickemetaller     

2804.10.00 –  Väte m3 2,5 A 

28.05  –  Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller; sällsynta 
jordartsmetaller, skandium och yttrium, även blandade 
eller legerade med varandra; kvicksilver     

2805.12.00 – –  Kalcium KG 2,5 A 

28.06  Väteklorid (klorväte) och saltsyra (klorvätesyra); klorosva
velsyra     

2806.10.00 –  Väteklorid (klorväte) och saltsyra (klorvätesyra) KG 2,5 A 

28.07 2807.00.00 Svavelsyra; oleum (rykande svavelsyra) KG 2,5 A 

28.08 2808.00.00 Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra KG 2,5 A 

28.09  Fosforpentaoxid; fosforsyra; polyfosforsyror, även inte ke
miskt definierade     

2809.20.00 –  Fosforsyra och polyfosforsyror KG P2O5 2,5 A 

28.10 2810.00.00 Boroxider; borsyror KG 2,5 A 

28.11  Andra oorganiska syror och andra oorganiska syreför
eningar av ickemetaller     

2811.22.00 – –  Kiseldioxid KG 0 A 
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28.13  Sulfider av ickemetaller; kommersiell fosfortrisulfid     

2813.90.00 –  Andra slag KG 2,5 A 

28.14 2814.20.00 –  Ammoniak i vattenlösning KG 2,5 A 

28.15  Natriumhydroxid (kaustik soda); kaliumhydroxid (kaustikt 
kali); natriumperoxid och kaliumperoxid     

2815.11.00 – –  I fast form KG 0 A  

2815.12.00 – –  I vattenlösning (natronlut) KG 
NaOH 

2,5 A  

2815.20.00 –  Kaliumhydroxid (kaustikt kali) KG 2,5 A  

2815.30.00 –  Natriumperoxid och kaliumperoxid KG 0 A 

28.19  Kromoxider och kromhydroxider     

2819.90.00 –  Andra slag KG 2,5 A 

28.20  Manganoxider     

2820.90.00 –  Andra slag KG 2,5 A 

28.26  Fluorider; fluorosilikater, fluoroaluminater och andra fluo
rkomplexa salter     

2826.90.00 –  Andra slag KG 2,5 A 

28.27  Klorider, kloridoxider och hydroxidklorider; bromider och 
bromidoxider; jodider och jodidoxider     

2827.10.00 –  Ammoniumklorid (salmiak) KG 2,5 A  

2827.20.00 –  Kalciumklorid KG 2,5 A  

2827.31.00 – –  Magnesiumklorid KG 2,5 A  

2827.59.00 – –  Andra KG 2,5 A 

28.28  Hypokloriter; kommersiellt kalciumhypoklorit; kloriter; hy
pobromiter     

2828.10.00 – Kommersiellt kalciumhypoklorit och andra kalciumhy
pokloriter 

KG 2,5 A 

28.29  Klorater och perklorater; bromater och perbromater; joda
ter och perjodater     

2829.11.00 – –  Natriumklorat KG 2,5 A 
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28.32  Sulfiter; tiosulfater     

2832.10.00 –  Natriumsulfiter KG 2,5 A  

2832.20.00 –  Andra sulfiter KG 2,5 A 

28.33  Sulfater; alunarter; peroxosulfater (persulfater)      

–  Natriumsulfater     

2833.19.00 – –  Andra KG 2,5 A 

28.34  Nitriter; nitrater     

2834.29.00 – –  Andra KG 2,5 A 

28.35  Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter) och fosfater; 
polyfosfater, även inte kemiskt definierade     

2835.25.00 – –  Kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat) KG 0 A 

28.36  Karbonater; peroxokarbonater (perkarbonater); kommersi
ellt ammoniumkarbonat innehållande ammoniumkarba
mat     

2836.40.00 –  Kaliumkarbonater KG 2,5 A  

2836.50.00 –  Kalciumkarbonat KG 2,5 A 

28.47 2847.00.00 Hydrogenperoxid (väteperoxid), även i fast form (i förening 
med karbamid) 

KG 2,5 A 

28.52 2852.00.00 Oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver, med 
undantag av amalgamer 

KG 2,5 A 

29.03  Halogenderivat av kolväten     

2903.13.00 – –  Triklormetan (kloroform) KG 0 A 

29.05  Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitro
soderivat av sådana alkoholer      

–  Mättade monoalkoholer     

2905.11.00 – –  Metanol (metylalkohol) KG 2,5 A  

2905.12.00 – – Propanol-(1) (propylalkohol) och propanol-(2) (iso
propylalkohol) 

kg 0 A  

2905.19.00 – –  Andra KG 2,5 A 
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2905.39.00 – –  Andra KG 2,5 A  

2905.44.00 – –  D-glucitol (sorbitol) KG 0 A  

2905.45.00 – –  Glycerol KG 2,5 A 

29.06  Cykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitro
soderivat av sådana alkoholer      

–  Cyklan-, cyklen- och cykloterpenalkoholer     

2906.11.00 – –  Mentol KG 0 A 

29.07  Fenoler; fenolalkoholer      

–  Monofenoler     

2907.19.00 – –  Andra KG 2,5 A 

29.15  Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydri
der, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, 
sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar     

2915.11.00 – –  Myrsyra KG 2,5 A  

2915.21.00 – –  Ättiksyra KG 2,5 A  

2915.29.00 – –  Andra KG 2,5 A 

29.18  Karboxylsyror med annan syrefunktion samt deras anhyd
rider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, 
sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar      

– Karboxylsyror med alkoholfunktion men utan annan sy
refunktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider 
och peroxisyror; derivat av sådana föreningar     

2918.14.00 – –  Citronsyra KG 2,5 A  

2918.15.00 – –  Salter och estrar av citronsyra KG 0 A  

2918.22.00 – – o-Acetylsalicylsyra samt salter och estrar av o-acetyl
salicylsyra 

KG 0 A 

29.22  Aminoföreningar med syrefunktion      

–  Aminoalkoholer, andra än sådana som harmer än ett 
slags syrefunktion, samt deras etrar och estrar; salter av 
sådana föreningar     

2922.13.00 – –  Trietanolamin och salter av trietanolamin KG 2,5 A  

2922.19.00 – –  Andra KG 2,5 A 
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29.25  Föreningar med karboximidfunktion (inbegripet sackarin 
och dess salter) och föreningar med iminofunktion      

–  Imider och imidderivat; salter av dessa föreningar     

2925.11.00 – –  Sackarin och salter av sackarin KG 0 A 

29.28 2928.00.00 Organiska derivat av hydrazin eller hydroxylamin KG 0 A 

29.29  Föreningar med annan kvävefunktion     

2929.10.00 –  Isocyanater KG 2,5 A  

2929.90.00 –  Andra slag KG 2,5 A 

29.36  Provitaminer och vitaminer, naturliga eller syntetiskt repro
ducerade (inbegripet naturliga koncentrat), sådana derivat 
av provitaminer eller vitaminer som används främst som 
vitaminer samt blandningar av dessa ämnen med varandra, 
även i lösning      

–  Vitaminer och vitaminderivat, oblandade     

2936.21.00 – –  Vitamin A och derivat av vitamin A KG 0 A  

2936.22.00 – –  Vitamin B1 och derivat av vitamin B1 KG 0 A  

2936.24.00 – –  D- och DL-pantotensyra (vitamin B3 och vitamin B5) 
samt derivat av dessa vitaminer 

KG 0 A  

2936.27.00 – –  Vitamin C och derivat av vitamin C KG 0 A  

2936.28.00 – –  Vitamin E och derivat av vitamin E KG 0 A  

2936.29.00 – –  Andra vitaminer och vitaminderivat KG 0 A  

2936.90.00 –  Andra slag, inbegripet naturliga koncentrat KG 0 A 

29.37  Hormoner, prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener, 
naturliga eller syntetiskt reproducerade; derivat och struk
turellt analoga ämnen därav, inbegripet kedjemodifierade 
polypeptider, använda främst som hormoner      

– Polypeptidhormoner, proteinhormoner och glykopro
teinhormoner, samt derivat och strukturella analoger av 
sådana hormoner     

2937.11.00 – –  Somatotropin, samt derivat och strukturella analoger 
av somatotropin 

G 0 A  

2937.21.00 – –  Kortison, hydrokortison, prednison (dehydrokortison) 
och prednisolon (dehydrohydrokortison) 

G 0 A 
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2937.23.00 – –  Östrogener och progestogener G 0 A  

2937.90.00 – –  Andra G 0 A 

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

–  Opiumalkaloider och derivat av sådana alkaloider; salter 
av sådana ämnen     

2939.20.00 – Kinabarkalkaloider och derivat av sådana alkaloider; sal
ter av sådana ämnen 

KG 0 A  

2939.49.00 – –  Andra KG 0 A   

–  Andra     

2939.99.00 – –  Andra KG 0 A 

29.41  Antibiotika     

2941.10.00 – Penicilliner samt penicillinderivat med penicillinsyra
struktur; salter av dessa ämnen 

KG 0 A  

2941.30.00 – Tetracykliner och tetracyklinderivat; salter av dessa äm
nen 

KG 0 A  

2941.40.00 –  Kloramfenikol och kloramfenikolderivat; salter av dessa 
ämnen 

KG 0 A  

2941.50.00 – Erytromycin och erytromycinderivat; salter av dessa äm
nen 

KG 0 A 

29.42  Andra organiska föreningar     

2942.00.00 Andra organiska föreningar KG 0 A 

30.01  Körtlar och andra organ för organoterapeutiskt bruk, tor
kade, även pulveriserade; extrakter av körtlar eller andra 
organ eller av deras sekret, för organoterapeutiskt bruk; he
parin och salter av heparin; andra ämnen och material från 
människor eller djur, beredda för terapeutiskt eller profy
laktiskt bruk, inte nämnda eller inbegripna någon annan
stans     

3001.20.00 – Extrakter av körtlar eller andra organ eller av deras sek
ret 

KG 0 A  

3001.90.00 –  Andra slag KG 0 A 

30.02  Människoblod; djurblod berett för terapeutiskt, profylak
tiskt eller diagnostiskt bruk; immunsera, andra fraktioner 
av blod, modifierade immunologiska produkter, även er
hållna genom biotekniska processer; vacciner, toxiner, kul
turer av mikroorganismer (med undantag av jäst) och lik
nande produkter     

3002.10.00 –  Immunsera, andra fraktioner av blod och modifierade 
immunologiska produkter, även erhållna genom biotek
niska processer 

KG 0 A 
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3002.20.00 –  Vacciner för människor KG 0 A  

3002.30.00 –  Vacciner för djur KG 0 A  

3002.90.00 –  Andra slag KG 0 A 

30.03  Medikamenter (med undantag av varor enligt nr 30.02, 
30.05 eller 30.06) bestående av två eller flera beståndsde
lar som har blandats med varandra för terapeutiskt eller 
profylaktiskt bruk men som inte föreligger i avdelade doser 
eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhan
deln     

3003.10.00 – Innehållande penicilliner, penicillinderivat med penicil
linsyrastruktur, streptomyciner eller streptomycinderivat 

KG 0 A  

3003.20.00 –  Innehållande andra antibiotika KG 0 A   

–  Innehållande hormoner eller andra produkter enligt 
nr 29.37 men inte innehållande antibiotika     

3003.39.00 – –  Andra KG 0 A  

3003.40.00 – Innehållande alkaloider eller alkaloidderivat men inte in
nehållande hormoner eller andra produkter enligt 
nr 29.37 eller antibiotika 

KG 0 A  

3003.90.00 –  Andra slag KG 0 A 

30.04  Medikamenter (med undantag av varor enligt nr 30.02, 
30.05 eller 30.06) bestående av blandade eller oblandade 
produkter för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, förelig
gande i avdelade doser (inbegripet doser i form av system 
för transdermal administration) eller i former eller förpack
ningar för försäljning i detaljhandeln     

3004.10.00 – Innehållande penicilliner, penicillinderivat med penicil
linsyrastruktur, streptomyciner eller streptomycinderivat 

KG 0 A  

3004.20.00 –  Innehållande andra antibiotika KG 0 A   

–  Innehållande hormoner eller andra produkter enligt 
nr 29.37 men inte innehållande antibiotika     

3004.31.00 – –  Innehållande insulin KG 0 A  

3004.32.00 – –  Innehållande binjurebarkhormoner eller derivat eller 
strukturella analoger av dessa ämnen 

KG 0 A  

3004.39.00 – –  Andra KG 0 A 
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3004.40.00 – Innehållande alkaloider eller alkaloidderivat men inte in
nehållande hormoner eller andra produkter enligt 
nr 29.37 eller antibiotika 

KG 0 A  

3004.50.00 –  Andra medikamenter innehållande vitaminer eller andra 
produkter enligt nr 29.36 

KG 0 A  

3004.90.00 –  Andra slag KG 0 A 

30.05  Vadd, förbandsgas, bindor och liknande artiklar (t.ex. fär
diga förband, häftplåster och kataplasmer), impregnerade 
eller överdragna med farmaceutiska ämnen eller förelig
gande i former eller förpackningar för försäljning i detalj
handeln för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt 
ändamål     

3005.10.00 –  Häftplåster och andra artiklar belagda med ett häftande 
skikt 

KG 0 A  

3005.90.00 –  Andra slag KG 0 A 

30.06  Farmaceutiska produkter enligt anmärkning 4 till detta ka
pitel     

3006.10.00 –  Steril katgut, liknande sterila suturmaterial för kirurgiskt 
bruk (inbegripet sterila resorberbara trådar för kirurgiskt 
eller dentalt bruk) samt sterilt lim för användning inom 
kirurgin för tillslutning av sår; steril laminaria; sterila re
sorberbara blodstillande medel för kirurgiskt eller den
talt bruk; sterila adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller 
dentalt bruk, även resorberbara 

kg 0 A  

3006.20.00 –  Blodgrupperingsreagens KG 0 A  

3006.30.00 – Strålningsabsorberande röntgenkontrastmedel; diagno
stiska reagens för invärtes eller utvärtes bruk 

KG 0 A  

3006.40.00 –  Tandcement och andra tandfyllningsmedel; bencement KG 0 A  

3006.50.00 – Lådor, askar, etuier o.d. med utrustning för första för
band 

KG 0 A  

3006.60.00 –  Kemiska preventivmedel baserade på hormoner, på 
andra varor enligt nr 29.37 eller på spermiedödande 
ämnen 

KG 0 A  

3006.70.00 –  Gelberedningar avsedda för användning i human- eller 
veterinärmedicin som smörjmedel för kroppsdelar vid 
kirurgiska ingrepp eller kroppsundersökningar eller som 
kontaktmedel mellan kroppen och medicinska instru
ment 

KG 0 A  

3006.91.00 – –  Artiklar, igenkännliga för att användas för stomier KG 0 A  

3006.92.00 – –  Läkemedelsavfall KG 0 A 
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31.01 3101.00.00 Animaliska eller vegetabiliska gödselmedel, även blandade 
med varandra eller kemiskt behandlade; gödselmedel fram
ställda genom blandning eller kemisk behandling av ani
maliska eller vegetabiliska produkter 

KG 0 A 

31.02  Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska     

3102.10.00 –  Karbamid (urinämne), även löst i vatten KG N 2,5 A  

3102.21.00 – –  Ammoniumsulfat KG N 2,5 A  

3102.29.00 – –  Andra slag KG N 2,5 A  

3102.30.00 –  Ammoniumnitrat, även löst i vatten KG N 2,5 A  

3102.40.00 –  Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat 
eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan 

KG N 2,5 A  

3102.60.00 – Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och am
moniumnitrat 

KG N 2,5 A  

3102.90.00 –  Andra slag, inbegripet blandningar som inte omfattas av 
de föregående undernumren 

KG N 2,5 A 

31.03  Fosforgödselmedel, mineraliska eller kemiska     

3103.10.00 –  Superfosfater KG P2O5 2,5 A  

3103.90.00 –  Andra slag KG P2O5 2,5 A 

31.04  Kaligödselmedel, mineraliska eller kemiska     

3104.20.00 –  Kaliumklorid KG K2O 2,5 A  

3104.30.00 –  Kaliumsulfat KG K2O 2,5 A  

3104.90.00 –  Andra slag KG K2O 2,5 A 

31.05  Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två 
eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium; andra 
gödselmedel; varor enligt detta kapitel i Mozambiques tull
taxa i tablettform eller liknande former eller i förpackningar 
med en bruttovikt av högst 10 kg     

3105.20.00 –  Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller 
både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel) 

KG 2,5 A  

3105.30.00 –  Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) KG 2,5 A  

3105.59.00 – –  Andra KG 2,5 A  

3105.90.00 –  Andra slag KG 2,5 A 

16.9.2016 L 250/1795 Europeiska unionens officiella tidning SV     



Kapitel HS-nummer Produktbeteckning Enhet Allmän 
nivå (1) Kategori 

32.06  Andra färgämnen; preparat enligt anmärkning 3 till detta 
kapitel, som inte omfattas av nr 32.03, 32.04 eller 32.05; 
oorganiska produkter av sådana slag som används som lu
minoforer, även kemiskt definierade      

–  Pigment och preparat på basis av titandioxid     

3206.11.00 – – Innehållande minst 80 viktprocent titandioxid, beräk
nat på torrsubstansen 

KG 7,5 A 

32.08  Målningsfärger och lacker, även opigmenterade, på basis av 
syntetiska polymerer eller kemiskt modifierade naturliga 
polymerer, dispergerade eller lösta i icke vattenhaltigt me
dium; lösningar enligt anmärkning 4 till detta kapitel i Mo
zambiques tulltaxa     

3208.90.00 –  Andra slag KG 20 C1 

33.02  Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet al
kohollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av så
dana slag som används som råvaror inom industrin; andra 
beredningar baserade på luktämnen, av sådana slag som 
används för framställning av drycker     

3302.10.00 –  Av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin 
eller vid industriell tillverkning av drycker 

KG 7,5 B21 

34.01  Tvål och såpa; organiska ytaktiva produkter och preparat 
avsedda att användas som tvål, i form av stänger, kakor el
ler gjutna stycken, även innehållande tvål; organiska ytak
tiva produkter och preparat för rengöring av huden, i form 
av vätska eller kräm i detaljhandelsförpackningar, även in
nehållande tvål; papper, vadd, filt och bondad duk, impreg
nerade, överdragna eller belagda med tvål, såpa eller annat 
rengöringsmedel      

–  Tvål och organiska ytaktiva produkter och preparat, 
i form av stänger, kakor eller gjutna stycken samt pap
per, vadd, filt och bondad duk, impregnerade, över
dragna eller belagda med tvål, såpa eller annat rengör
ingsmedel     

3401.19.00 – –  För annat ändamål KG 20 C1 

35.06  Lim och klister, beredda, inte nämnda eller inbegripna nå
gon annanstans; produkter lämpliga för användning som 
lim eller klister, förpackade för försäljning i detaljhandeln 
som lim eller klister i förpackningar med en nettovikt av 
högst 1 kg     

3506.99.00 – –  Andra KG 20 B1 

36.04  Fyrverkeripjäser, signalraketer, regnraketer, knallsignaler 
och andra pyrotekniska artiklar     

3604.90.00 –  Andra slag KG 20 B1 
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38.08  Insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel, gronings
hindrande medel, tillväxtreglerande medel för växter, desin
fektionsmedel, bekämpningsmedel mot gnagare och lik
nande produkter, föreliggande i former eller förpackningar 
för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller ut
formade artiklar (t.ex. band, vekar och ljus, preparerade 
med svavel, samt flugpapper)     

3808.50.00 –  Varor enligt anmärkning 1 till undernummer till detta 
kapitel i Mozambiques tulltaxa 

KG 7,5 B21   

–  Andra     

3808.91.00 – –  Insektsbekämpningsmedel KG 0 A  

3808.92.00 – –  Svampbekämpningsmedel KG 0 A  

3808.93.00 – –  Ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande medel 
samt tillväxtreglerande medel för växter 

kg 0 A  

3808.99.00 – –  Andra KG 2,5 A 

38.11  Preparat för motverkande av knackning, oxidation, korro
sion eller hartsbildning, viskositetsförbättrande preparat 
och andra beredda tillsatsmedel för mineraloljor (inbegri
pet bensin) eller för andra vätskor som används för samma 
ändamål som mineraloljor      

–  Preparat för motverkande av knackning     

3811.29.00 – –  Andra KG 7,5 B21 

38.21 3821.00.00 Beredda närsubstrat för odling eller bevarande av mikroor
ganismer (inbegripet virus och likartade organismer) eller 
av växtceller, mänskliga celler eller djurceller 

KG 0 A 

38.22 3822.00.00 Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på un
derlag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller la
boratoriebruk, även utan underlag, andra än sådana som 
omfattas av nr 30.02 eller 30.06; certifierade referensmate
rial 

KG 0 A 

39.01  Polymerer av eten, i obearbetad form     

3901.10.00 –  Polyeten med en specifik vikt av mindre än 0,94 (LD) KG 2,5 A  

3901.20.00 –  Polyeten med en specifik vikt av minst 0,94 (HD) KG 2,5 A  

3901.90.00 –  Andra slag KG 2,5 A 

39.02  Polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad 
form     

3902.10.00 –  Polypropen KG 2,5 A 
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3902.20.00 –  Polyisobuten KG 2,5 A  

3902.30.00 –  Sampolymerer med propen KG 2,5 A  

3902.90.00 –  Andra slag KG 2,5 A 

39.03  Polymerer av styren, i obearbetad form      

–  Polystyren     

3903.11.00 – –  Expanderbar KG 2,5 A  

3903.19.00 – –  Annan KG 2,5 A  

3903.20.00 –  Sampolymerer av styren och akrylnitril (SAN) KG 2,5 A  

3903.30.00 –  Sampolymerer av akrylnitril, butadien och styren (ABS) KG 2,5 A  

3903.90.00 –  Andra slag KG 2,5 A 

39.04  Polymerer av vinylklorid eller av andra halogenerade olefi
ner, i obearbetad form     

3904.10.00 –  Polyvinylklorid, inte blandad med andra ämnen KG 2,5 A   

–  Annan polyvinylklorid     

3904.22.00 – –  Mjukgjord KG 2,5 A  

3904.40.00 –  Andra sampolymerer med vinylklorid KG 2,5 A  

3904.50.00 –  Polymerer av vinylidenklorid KG 2,5 A   

–  Fluorhaltiga polymerer     

3904.61.00 – –  Polytetrafluoreten KG 2,5 A  

3904.69.00 – –  Andra KG 2,5 A  

3904.90.00 –  Andra slag KG 2,5 A 

39.05  Polymerer av vinylacetat eller av andra vinylestrar, i obear
betad form; andra vinylpolymerer i obearbetad form      

–  Polyvinylacetat     

3905.12.00 – –  I vattendispersion KG 2,5 A  

3905.19.00 – –  Andra KG 2,5 A 
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3905.21.00 – –  I vattendispersion KG 2,5 A  

3905.29.00 – –  Andra KG 2,5 A  

3905.30.00 – Polyvinylalkohol, även innehållande ohydrolyserade ac
etatgrupper 

KG 2,5 A  

3905.91.00 – –  Sampolymerer KG 2,5 A  

3905.99.00 – –  Andra KG 2,5 A 

39.06  Akrylpolymerer i obearbetad form     

3906.10.00 –  Polymetylmetakrylat KG 2,5 A  

3906.90.00 –  Andra slag KG 2,5 A 

39.07  Polyacetaler, andra polyetrar samt epoxihartser, i obearbetad 
form; polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar och 
andra polyestrar, i obearbetad form     

3907.10.00 –  Polyacetaler KG 2,5 A  

3907.20.00 –  Andra polyetrar KG 2,5 A  

3907.30.00 –  Epoxihartser KG 2,5 A  

3907.50.00 –  Alkydhartser KG 2,5 A  

3907.60.00 –  Polyetentereftalat KG 2,5 A  

3907.70.00 –  Polymjölksyra KG 2,5 A   

–  Andra polyestrar     

3907.91.00 – –  Omättade KG 2,5 A  

3907.99.00 – –  Andra KG 2,5 A 

39.08  Polyamider i obearbetad form     

3908.90.00 –  Andra slag KG 2,5 A 

39.09  Aminoplaster, fenoplaster och polyuretaner, i obearbetad 
form     

3909.10.00 –  Karbamidplaster; tiokarbamidplaster KG 2,5 A  

3909.20.00 –  Melaminplaster KG 2,5 A 
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3909.30.00 –  Andra aminoplaster KG 2,5 A  

3909.40.00 –  Fenoplaster KG 2,5 A  

3909.50.00 –  Polyuretaner KG 2,5 A 

39.10 3910.00.00 Silikoner i obearbetad form KG 2,5 A 

39.11  Petroleumhartser, kumaronindenhartser, polyterpener, po
lysulfider, polysulfoner och andra produkter omnämnda 
i anmärkning 3 till detta kapitel i Mozambiques tulltaxa, 
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbe
tad form     

3911.10.00 – Petroleumhartser, kumaron-, inden- och kumaroninden
hartser samt polyterpener 

KG 2,5 A  

3911.90.00 –  Andra KG 2,5 A 

39.12  Cellulosa och kemiska cellulosaderivat, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans, i obearbetad form      

–  Cellulosaacetater     

3912.12.00 – –  Mjukgjorda KG 2,5 A  

3912.20.00 –  Cellulosanitrater (inbegripet kollodium) KG 2,5 A  

3912.31.00 – –  Karboximetylcellulosa och salter av detta ämne KG 2,5 A  

3912.39.00 – –  Andra KG 2,5 A  

3912.90.00 –  Andra slag KG 2,5 A 

39.13  Naturliga polymerer (t.ex. alginsyra) och modifierade na
turliga polymerer (t.ex. härdade proteiner och kemiska de
rivat av naturgummi), inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans, i obearbetad form     

3913.10.00 –  Alginsyra samt salter och estrar av alginsyra KG 2,5 A  

3913.90.00 –  Andra slag KG 2,5 A 

39.14 3914.00.00 Jonbytare på basis av polymerer enligt nr 39.01–39.13, 
i obearbetad form 

KG 2,5 A 

39.15  Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot     

3915.10.00 –  Av polymerer av eten KG 2,5 A  

3915.90.00 –  Av annan plast KG 2,5 A 
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39.16  Enfibertråd med ett största tvärmått av mer än 1 mm samt 
stavar, stänger och strängar (inbegripet profilerade stänger 
och strängar), även ytbehandlade men inte bearbetade på 
annat sätt, av plast     

3916.10.00 –  Av polymerer av eten KG 7,5 A  

3916.20.00 –  Av polymerer av vinylklorid KG 7,5 A  

3916.90.00 –  Av annan plast KG 7,5 A 

39.17  Rör och slangar samt rördelar (t.ex. skarvrör, knärör och 
flänsar) och andra tillbehör till rör eller slangar, av plast     

3917.10.00 –  Konsttarmar av härdade proteiner eller av cellulosaplast KG 7,5 B21   

–  Styva rör     

3917.21.00 – –  Av polymerer av eten KG 7,5 B21  

3917.22.00 – –  Av polymerer av propen KG 7.5 B21  

3917.23.00 – –  Av polymerer av vinylklorid KG 7,5 B21  

3917.29.00 – –  Av annan plast KG 7,5 B21  

3917.31.00 – –  Böjliga slangar och rör med ett minsta bristningstryck 
av 27,6 MPa 

KG 7,5 B21  

3917.32.00 – –  Andra, inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade 
med annat material, inte försedda med kopplings
anordningar e.d. 

KG 7,5 B21  

3917.33.00 – –  Andra, inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade 
med annat material, försedda med kopplingsanord
ningar e.d. 

KG 7,5 B21  

3917.39.00 – –  Andra KG 7,5 B21  

3917.40.00 –  Rördelar och andra tillbehör till rör eller slangar KG 7,5 B21 

39.18  Golvbeläggningsmaterial av plast, även självhäftande, i rul
lar eller i form av plattor; vägg- eller takbeklädnad av plast 
enligt definition i anmärkning 9 till detta kapitel i Mozam
biques tulltaxa     

3918.10.00 –  Av polymerer av vinylklorid m2 7,5 B21  

3918.90.00 –  Av annan plast m2 7,5 B21 

39.19  Plattor, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta pro
dukter av plast, självhäftande, även i rullar     

3919.10.00 –  I rullar med en bredd avhögst 20 cm KG 20 B1  

3919.90.00 – –  Andra slag KG 20 B1 

16.9.2016 L 250/1801 Europeiska unionens officiella tidning SV     



Kapitel HS-nummer Produktbeteckning Enhet Allmän 
nivå (1) Kategori 

39.20  Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, 
inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på lik
nande sätt kombinerade med annat material     

3920.10.00 –  Av polymerer av eten KG 20 B1  

3920.20.10 – –  Monoaxiellt orienterad kg 20 B1  

3920.20.90 – –  Biaxiellt orienterad KG 7,5 B21  

3920.30.00 –  Av polymerer av styren KG 20 B1  

3920.43.00 – –  Innehållande minst 6 viktprocent mjukningsmedel KG 20 B1  

3920.49.00 – –  Andra KG 20 B1  

3920.51.00 – –  Av polymetylmetakrylat KG 7,5 B21  

3920.59.00 – –  Andra KG 7,5 B21  

3920.61.00 – –  Av polykarbonater KG 20 B1  

3920.62.00 – –  Av polyetentereftalat KG 7,5 B21  

3920.63.00 – –  Av omättade polyestrar KG 7,5 B21  

3920.69.00 – –  Av andra polyestrar KG 7,5 B21  

3920.71.00 – –  Av cellulosaregenerat KG 7,5 B21  

3920.73.00 – –  Av cellulosaacetat KG 7,5 B21  

3920.79.00 – –  Av andra cellulosaderivat KG 7,5 B21  

3920.91.00 – –  Av polyvinylbutyral KG 7,5 B21  

3920.93.00 – –  Av aminoplaster KG 7,5 B21  

3920.94.00 – –  Av fenoplaster KG 7,5 B21  

3920.99.00 – –  Av annan plast KG 20 B1 

39.21  Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor av plast      

–  Porösa produkter     

3921.11.00 – –  Av polymerer av styren KG 20 B1 
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3921.12.10 – –  Monoaxiellt orienterad KG 20 B1  

3921.12.90 – –  Biaxiellt orienterad KG 7,5 B21  

3921.13.10 – –  Block av agglomererad polyuretan med en tjocklek av 
minst 50 cm 

KG 7,5 B21  

3921.13.90 – – –  Andra KG 20 B1  

3921.14.00 –  Av cellulosaregenerat KG 7,5 B21  

3921.19.00 – –  Av annan plast KG 20 B1  

3921.90.00 –  Andra produkter KG 7,5 C21 

39.22  Badkar, duschkar, diskhoar, tvättställ, bidéer, toalettstolar, 
sitsar och lock till toalettstolar, spolcisterner och liknande 
sanitetsartiklar, av plast     

3922.20.00 –  Sitsar och lock till toalettstolar KG 20 B1  

3922.90.00 –  Andra slag KG 20 B1 

39.23  Artiklar för transport eller förpackning av varor, av plast; 
proppar, lock, kapsyler och andra förslutningsartiklar av 
plast     

3923.10.00 –  Askar, lådor, häckar och liknande artiklar KG 20 B1  

3923.21.00 – –  Av polymerer av eten KG 20 B1  

3923.29.10 – – –  Av multidirektionell plast för vakuumförpackning KG 7,5 C21  

3923.29.90 – –  Av annan plast KG 20 C1  

3923.30.10 – – Varmformade bägare av polyvinylklorid eller av poly
estrar 

KG 7,5 C21  

3923.30.20 – – Behållare för förpackning av läkemedel och hygien
produkter 

KG 7,5 C21  

3923.30.30 – –  Färglösa för tillverkning av flaskor KG 7,5 C21  

3923.30.90 – –  Andra KG 20 C1  

3923.40.10 – –  Kassetter för ljudinspelning, utan magnetband, med 
eller utan ask 

KG 7,5 B21  

3923.40.90 – –  Andra KG 20 B1  

3923.50.00 –  Proppar, lock, kapsyler och andra förslutningsartiklar KG 7,5 C21  

3923.90.00 –  Andra slag KG 20 B1 
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39.24  Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt hy
gien- och toalettartiklar, av plast     

3924.10.00 –  Bords- och köksartiklar KG 20 B1  

3924.90.00 –  Andra slag KG 20 B1 

39.25  Byggvaror av plast, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans     

3925.10.00 –  Cisterner, tankar, kar och liknande behållare med en 
rymd av mer än 300 l 

KG 20 C1  

3925.20.00 – Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösk
lar 

KG 7,5 B21  

3925.30.00 – Fönsterluckor, markiser, persienner, spjäljalusier, rullgar
diner och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar 

KG 7,5 B21  

3925.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 

39.26  Andra plastvaror samt varor av andra material enligt 
nr 39.01–39.14     

3926.10.00 –  Kontors- och skolartiklar KG 20 B1  

3926.20.00 –  Kläder och tillbehör till kläder (inbegripet handskar, 
halvhandskar och vantar) 

KG 20 B1  

3926.30.00 –  Beslag till möbler, karosserier o.d. KG 20 B1  

3926.40.00 –  Statyetter och andra prydnadsföremål KG 20 B1  

3926.90.10 – –  Flöten för fiske KG 2,5 A  

3926.90.20 – –  Delar till numren i avdelning XVII och kapitlen 90 
och 91 

KG 7,5 B21  

3926.90.30 – –  Bottendelarna till kvastar, borstar och plastmoppar KG 7,5 A  

3926.90.90 – –  Andra slag KG 20 B1 

40.01  Naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chicle
gummi och liknande naturliga produkter, i obearbetad 
form eller i form av plattor, duk eller remsor     

4001.10.00 –  Naturgummilatex, även förvulkad KG 2,5 A   

–  Naturgummi i annan form     

4001.22.00 – –  Tekniskt specificerat naturgummi (TSNR) KG 2,5 A 
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4001.29.00 – –  Annat KG 2,5 A  

4001.30.00 – Balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och lik
nande naturliga produkter 

KG 2,5 A 

40.02  Syntetgummi samt faktis framställd av oljor, i obearbetad 
form eller i form av plattor, duk eller remsor; blandningar 
av produkter enligt nr 40.01 med produkter enligt detta 
nummer, i obearbetad form eller i form av plattor, duk el
ler remsor      

– Styren-butadiengummi (SBR); karboxylstyren-butadien
gummi (XSBR)     

4002.11.00 – –  I form av latex KG 2,5 A  

4002.19.00 – –  I annan form KG 2,5 A  

4002.39.00 – –  Annat KG 2,5 A  

4002.41.00 – –  I form av latex KG 2,5 A  

4002.49.00 – –  I annan form KG 2,5 A  

4002.99.00 – –  I annan form KG 2,5 A 

40.03 4003.00.00 Gummiregenerat, i obearbetad form eller i form av plattor, 
duk eller remsor 

KG 2,5 A 

40.04 4004.00.00 Avklipp och annat avfall samt skrot, av annat gummi än 
hårdgummi, även pulveriserat eller granulerat 

KG 2,5 A 

40.05  Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i obear
betad form eller i form av plattor, duk eller remsor     

4005.10.00 –  Med inblandning av kimrök eller kiseldioxid KG 2,5 A  

4005.20.00 –  Lösningar; dispersioner, andra än dispersioner enligt 
nr 4005.10 

KG 2,5 A  

4005.91.00 – –  Plattor, duk och remsor KG 2,5 A  

4005.99.00 – –  Andra KG 2,5 A 

40.06  Ovulkat gummi i andra former (t.ex. stänger, rör eller 
strängar) samt varor av ovulkat gummi (t.ex. ringar och 
rondeller)     

4006.10.00 –  Slitbanor (ovulkade) för regummering av däck KG 7,5 B21  

4006.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 
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40.07 4007.00.00 Tråd och rep av mjukgummi KG 7,5 B21 

40.08  Plattor, duk, remsor, stänger och strängar (inbegripet profi
lerade stänger och strängar), av mjukgummi      

–  Av poröst gummi     

4008.11.00 – –  Plattor, duk och remsor KG 7,5 A  

4008.19.00 – –  Andra KG 7,5 A  

4008.21.00 – –  Plattor, duk och remsor m2 7,5 A  

4008.29.00 – –  Andra KG 7,5 A 

40.09  Rör och slangar av mjukgummi, även försedda med kopp
lingsanordningar e.d. (t.ex. skarvrör, knärör och flänsar)      

– Inte förstärkta eller på annat sätt kombinerade med an
nat material     

4009.11.00 – –  Inte försedda med kopplingsanordningar e.d. KG 7,5 B21  

4009.12.00 – –  Försedda med kopplingsanordningar e.d. KG 7,5 B21   

–  Förstärkta eller på annat sätt kombinerade med enbart 
metall     

4009.21.00 – –  Inte försedda med kopplingsanordningar e.d. KG 7,5 B21  

4009.22.00 – –  Försedda med kopplingsanordningar e.d. KG 7,5 B21  

4009.31.00 – –  Inte försedda med kopplingsanordningar e.d. KG 7,5 B21  

4009.32.00 – –  Försedda med kopplingsanordningar e.d. KG 7,5 B21  

4009.41.00 – –  Inte försedda med kopplingsanordningar e.d. KG 7,5 B21  

4009.42.00 – –  Försedda med kopplingsanordningar e.d. KG 7,5 B21 

40.10  Drivremmar eller transportband av mjukgummi      

–  Transportband     

4010.11.00 – –  Förstärkta med enbart metall KG 7,5 B21  

4010.12.00 – –  Förstärkta med enbart textilmaterial KG 7,5 B21 
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4010.19.00 – –  Andra KG 7,5 B21   

–  Drivremmar     

4010.31.00 – – Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kil
remmar), skårremmar, med en utvändig omkrets av 
mer än 60 cm men inte överstigande 180 cm 

KG 7,5 B21  

4010.32.00 – – Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kil
remmar), andra än skårremmar, med en utvändig om
krets av mer än 60 cm men inte överstigande 180 cm 

KG 7,5 B21  

4010.33.00 – – Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt (kil
remmar), skårremmar, med en utvändig omkrets av 
mer än 180 cm men inte överstigande 240 cm 

KG 7,5 B21  

4010.34.00 – –  Ändlösa drivremmar med trapetsformat tvärsnitt, 
andra än skårremmar, med en utvändig omkrets av 
mer än 180 cm men inte överstigande 240 cm 

KG 7,5 B21  

4010.35.00 – –  Ändlösa synkrona remmar, med en utvändig omkrets 
av mer än 60 cm men inte överstigande 150 cm 

KG 7,5 B21  

4010.36.00 – –  Ändlösa synkrona remmar, med en utvändig omkrets 
av mer än 150 cm men inte överstigande 198 cm 

KG 7,5 B21  

4010.39.00 – –  Andra KG 7,5 B21 

40.11  Nya däck, andra än massivdäck, av gummi     

4011.10.00 –  Av sådana slag som används på personbilar (inbegripet 
stationsvagnar och tävlingsbilar) 

P/ST 20 B1  

4011.20.00 –  Av sådana slag som används på bussar eller lastbilar P/ST 20 B1  

4011.30.00 –  Av sådana slag som används på luftfartyg P/ST 7,5 B21  

4011.40.00 –  Av sådana slag som används på motorcyklar P/ST 20 B1  

4011.50.00 –  Av sådana slag som används på cyklar P/ST 20 B1   

– Andra slag, med slitbana med fiskbensmönster eller lik
nande mönster     

4011.61.00 – –  Av sådana slag som används på fordon för lantbruk 
eller skogsbruk 

P/ST 20 B1  

4011.62.00 – –  Av sådana slag som används på fordon och maskiner, 
för byggändamål eller för industriell hantering, för en 
fälgdiameter avhögst 61 cm 

P/ST 20 B1  

4011.63.00 – –  Av sådana slag som används på fordon och maskiner, 
för byggändamål eller för industriell hantering, för en 
fälgdiameter av mer än 61 cm 

P/ST 20 B1 
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4011.69.00 – –  Andra P/ST 20 B1  

4011.92.00 – –  Av sådana slag som används på fordon för lantbruk 
eller skogsbruk 

P/ST 20 B1  

4011.93.00 – –  Av sådana slag som används på fordon och maskiner, 
för byggändamål eller för industriell hantering, för en 
fälgdiameter avhögst 61 cm 

P/ST 20 B1  

4011.94.00 – –  Av sådana slag som används på fordon och maskiner, 
för byggändamål eller för industriell hantering, för en 
fälgdiameter av mer än 61 cm 

P/ST 20 B1  

4011.99.00 – –  Andra P/ST 20 C1 

40.13  Innerslangar av gummi     

4013.20.00 –  Av sådana slag som används på cyklar P/ST 20 B1 

40.14  Hygieniska och farmaceutiska artiklar (inbegripet dinap
par), av mjukgummi, även med delar av hårdgummi     

4014.10.00 –  Kondomer KG 0 A  

4014.90.00 –  Andra slag KG 2,5 A 

40.15  Kläder och tillbehör till kläder (inbegripet handskar, halv
handskar och vantar), för alla ändamål, av mjukgummi      

–  Handskar, halvhandskar och vantar PA 0 A  

4015.11.00 – –  För kirurgiskt bruk PA 7,5 B21  

4015.19.00 – –  Andra KG 7,5 B21  

4015.90.00 –  Andra slag    

40.16  Andra varor av mjukgummi     

4016.10.00 –  Av poröst gummi KG 20 B1  

4016.91.00 – –  Golvbeläggningsmaterial och mattor KG 7,5 B21  

4016.92.00 – –  Radergummin KG 0 A  

4016.93.00 – –  Packningar, tätningar o.d. KG 7,5 B21  

4016.94.00 – –  Fendrar för fartyg eller kajer, även uppblåsbara KG 7,5 B21 
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4016.95.00 – –  Andra uppblåsbara artiklar KG 20 B1  

4016.99.00 – –  Andra KG 20 B1 

40.17  Hårdgummi (t.ex. ebonit) i alla former, inbegripet avfall 
och skrot; varor av hårdgummi     

4017.00.10 –  I bulk eller i form av block, plattor, skivor, remsor, 
stänger, profiler eller rör 

kg 7,5 B21  

4017.00.20 –  Hårdgummiavfall, -pulver och -skrot KG 2,5 A  

4017.00.30 – –  Delar till numren i avdelning XVII och kapitlen 90 
och 91 

kg 7,5 B21  

4017.00.90 –  Andra slag KG 20 B1 

41.01  Oberedda hudar och skinn av nötkreatur och andra oxdjur 
(inbegripet buffel) samt av hästdjur (färska eller saltade, 
torkade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, 
men inte garvade, beredda till pergament eller på annat 
sätt beredda), även avhårade eller spaltade     

4101.20.00 –  Hela hudar och skinn, ospaltade med en vikt avhögst 8 kg 
när de är enbart torkade, av högst 10 kg när de är torr
saltade och av högst 16 kg när de är färska, våtsaltade 
eller på annat sätt konserverade 

KG 2,5 A  

4101.50.00 –  Hela hudar och skinn, med en vikt av mer än 16 kg KG 2,5 A 

41.03  Andra oberedda hudar och skinn (färska eller saltade, tor
kade, kalkade, picklade eller på annat sätt konserverade, 
men inte garvade, beredda till pergament eller på annat 
sätt beredda), även avhårade eller spaltade, med undantag 
av sådana som enligt anmärkning 1 b eller 1 c inte omfat
tas av detta kapitel     

4103.90.00 –  Andra slag KG 2,5 A 

41.04  Hudar och skinn, garvade eller som crust, av nötkreatur 
och andra oxdjur (inbegripet buffel) eller av hästdjur, utan 
kvarsittande hår, även spaltade men inte vidare beredda      

–  I vått tillstånd (inbegripet wet-blue)     

4104.19.00 – –  Annat m2 7,5 B21 

41.07  Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och 
torkning, även berett till pergament, av nötkreatur och 
andra oxdjur (inbegripet buffel) eller av hästdjur, utan kvar
sittande hår, även spaltat, annat än läder enligt nr 41.14      

–  Hela hudar och skinn     

4107.11.00 – –  Narvläder, ospaltat m2 7,5 B21 
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4107.99.00 – –  Andra slag m2 7,5 B21 

41.12 4112.00.00 Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och 
torkning, inbegripet läder berett till pergament, av får och 
lamm, utan kvarsittande ull, även spaltat, annat än läder 
enligt nr 41.14 

m2 7,5 B21 

41.13  Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och 
torkning, inbegripet läder berett till pergament, av andra 
djur, utan kvarsittande ull eller hår, även spaltat, annat än 
läder enligt nr 41.14     

4113.90.00 –  Andra slag m2 7,5 B21 

41.14  Sämskläder (inbegripet kombinationssämskläder); lackläder 
och laminerat lackläder; metalliserat läder     

4114.10.00 –  Sämskläder (inbegripet kombinationssämskläder) m2 7,5 B21 

41.15  Konstläder på basis av läder eller läderfibrer, i plattor, ski
vor eller remsor, även i rullar; avklipp och annat avfall av 
läder eller konstläder, olämpligt för tillverkning av läderva
ror; läderpulver     

4115.10.00 –  Konstläder på basis av läder eller läderfibrer, i plattor, 
skivor eller remsor, även i rullar 

m2 7,5 B21 

42.01 4201.00.00 Sadelmakeriarbeten för alla slags djur (inbegripet draglinor, 
koppel, knäskydd, munkorgar, vojlockar, sadelväskor, 
hundtäcken o.d.), av alla slags material 

KG 20 B1 

42.02  Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, 
skolväskor, fodral, etuier och väskor för glasögon, kikare, 
kameror, musikinstrument eller vapen samt liknande artik
lar; ressäckar, isolerade väskor för mat eller dryck, necessä
rer, ryggsäckar, handväskor, shoppingväskor, plånböcker, 
portmonnäer, kartfodral, cigarettetuier, tobakspungar, verk
tygsväskor, sportväskor, flaskfodral, smyckeskrin, puderdo
sor, matsilveretuier och liknande artiklar, av läder, konstlä
der, plast (i form av plattor, duk eller folier), textilvara, vul
kanfiber eller papp eller helt eller till största delen belagda 
med sådant material eller med papper      

–  Koffertar, fodral, resväskor, inbegripet sminkväskor, 
portföljer, skolväskor och liknande artiklar     

4202.11.00 – –  Med utsida av läder eller konstläder P/ST 20 B1  

4202.12.00 – –  Med utsida av plast eller textilvara P/ST 20 B1  

4202.19.00 – –  Andra P/ST 20 B1 
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4202.21.00 – –  Med utsida av läder eller konstläder P/ST 20 B1  

4202.22.00 – –  Med utsida av plast (i form av plattor, duk eller folier) 
eller textilvara 

P/ST 20 B1  

4202.29.00 – –  Andra P/ST 20 B1  

4202.31.00 – –  Med utsida av läder eller konstläder P/ST 20 B1  

4202.32.00 – –  Med utsida av plast (i form av plattor, duk eller folier) 
eller textilvara 

P/ST 20 B1  

4202.39.00 – –  Andra P/ST 20 B1  

4202.91.00 – –  Med utsida av läder eller konstläder P/ST 20 B1  

4202.92.00 – –  Med utsida av plast (i form av plattor, duk eller folier) 
eller textilvara 

P/ST 20 B1  

4202.99.00 – –  Andra P/ST 20 B1 

42.03  Kläder och tillbehör till kläder, av läder eller konstläder     

4203.10.00 –  Kläder KG 20 B1  

4203.21.00 – –  Speciellt utformade för att användas vid sport- eller 
idrottsutövning 

PA 7,5 B21  

4203.29.00 – –  Andra PA 20 B1  

4203.30.00 –  Bälten och axelremmar KG 20 B1  

4203.40.00 –  Andra tillbehör till kläder KG 20 B1 

42.05 4205.00.00 Andra varor av läder eller konstläder KG 20 B1 

42.06 4206.00.00 Varor av tarmar, guldslagarhinna, blåsor eller senor KG 20 B1 

43.02  Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn (inbegripet 
huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp), lösa 
eller hopfogade (dock inte med andra material), med und
antag av varor enligt nr 43.03      

–  Hela skinn, med eller utan huvud, svans eller tassar, lösa     

4302.19.00 – –  Andra P/ST 7,5 B21 
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4302.20.00 –  Huvuden, svansar, tassar och andra delar eller avklipp, 
icke hopfogade 

KG 7,5 B21 

43.03  Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av päls
skinn     

4303.90.00 –  Andra slag KG 20 B1 

43.04 4304.00.00 Konstgjord päls och varor av konstgjord päls KG 20 B1 

44.01  Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risk
nippen e.d.; trä i form av flis eller spån, sågspån och annat 
träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar 
eller liknande former     

4401.10.00 –  Brännved i alla former KG 2,5 A  

4401.30.00 – Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedt
rän, briketter, pelletar eller liknande former 

KG 2,5 A 

44.02  Träkol (inbegripet kol av nötter eller nötskal), även agglo
mererat     

4402.10.00 –  Av bambu KG 2,5 A  

4402.90.00 Träkol (inbegripet kol av nötter eller nötskal), även agglo
mererat 

KG 2,5 A 

44.03  Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat 
eller grovt sågat på två eller fyra sidor     

4403.10.00 –  Målat, betsat eller behandlat med kreosot eller annat 
konserveringsmedel 

m3 2,5 A  

4403.20.00 –  Annat, av barrträ m3 2,5 A  

4403.41.00 – –  Mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau m3 2,5 A  

4403.49.00 – –  Annat m3 2,5 A  

4403.91.00 – –  Av ek (Quercus spp.) m3 2,5 A  

4403.99.00 – –  Annat m3 2,5 A 

44.04  Tunnbandsvidjor av trä; kluvna störar; pålar och störar av 
trä, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen; träkäp
par, grovt tillformade men inte svarvade, böjda eller på an
nat sätt bearbetade, lämpliga för tillverkning av promenad
käppar, paraplyer, verktygsskaft o.d.; träspån av sådana 
slag som används för tillverkning av korgar, askar, siktar o. 
d. samt liknande spån     

4404.10.00 –  Av barrträ KG 7,5 B21 
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4404.20.00 –  Av lövträ KG 7,5 B21 

44.06  Järnvägs- och spårvägssliprar av trä e.d.     

4406.90.00 –  Andra slag m3 7,5 B21 

44.07  Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller 
svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, 
med en tjocklek av mer än 6 mm     

4407.10.00 –  Av barrträ m3 7,5 B21  

4407.21.00 – –  Mahogny (Swietenia spp.) m3 7,5 B21  

4407.22.00 – –  Virola, imbuia och balsa m3 7,5 B21  

4407.25.00 – –  Mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau m3 7,5 B21  

4407.27.00 – –  Sapelli m3 7,5 B21  

4407.28.00 – –  Iroko m3 7,5 B21  

4407.29.00 – –  Annat m3 7,5 B21  

4407.91.00 – –  Av ek (Quercus spp.) m3 7,5 B21  

4407.93.00 – –  Av lönn (Acer spp.) m3 7,5 B21  

4407.94.00 – –  Av körsbärsträ (Prunus spp.) m3 7,5 B21  

4407.95.00 – –  Av ask (Fraxinus spp.) m3 7,5 B21  

4407.99.00 – –  Annat m3 7,5 B21 

44.08  Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom 
skärning av laminerat virke), skivor för plywood eller för 
liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdrikt
ningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, sli
pat, kantskarvat eller längdskarvat, med en tjocklek av 
högst 6 mm     

4408.10.00 –  Av barrträ m3 7,5 B21  

4408.31.00 – –  Mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau m3 7,5 B21  

4408.39.00 – –  Annat m3 7,5 B21  

4408.90.00 –  Andra slag m3 7,5 B21 
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44.09  Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt 
bearbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett 
med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på 
kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskar
vat     

4409.10.00 –  Av barrträ m3 7,5 B21  

4409.21.00 – –  Av bambu m3 7,5 B21  

4409.29.00 – –  Annat m3 7,5 B21 

44.10  Spånskivor, oriented strand board (OSB) och liknande skivor 
(t.ex. waferboard) av trä eller andra vedartade material, även 
agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel      

–  Av trä     

4410.11.00 – –  Spånskivor m3 7,5 B21  

4410.12.00 – –  Oriented strand board (OSB) m3 7,5 B21  

4410.19.00 – –  Andra slag m3 7,5 B21  

4410.90.00 –  Andra m3 7,5 B21 

44.11  Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även inne
hållande harts eller andra organiska bindemedel      

–  Torrtillverkade träfiberskivor (MDF)     

4411.12.00 – –  Med en tjocklek avhögst 5 mm m2 7,5 B21  

4411.13.00 – –  Med en tjocklek av mer än 5 mm menhögst 9 mm m2 7,5 B21  

4411.14.00 – –  Med en tjocklek av mer än 9 mm m2 7,5 B21   

–  Andra     

4411.92.00 – –  Med en densitet av mer än 0,8 g/cm3 m2 7,5 B21  

4411.93.00 – –  Med en densitet av mer än 0,5 g/cm3 menhögst 0,8 g/ 
cm3 

m2 7,5 B21  

4411.94.00 – –  Med en densitet avhögst 0,5 g/cm3 m2 7,5 B21 
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44.12  Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande träla
minat     

4412.10.00 –  Av bambu m3 7,5 B21   

–  Annat kryssfaner (annan plywood) eller fanerade skivor, 
bestående enbart av träfanerskikt (av annat trä än 
bambu) som vart och ett har en tjocklek avhögst 6 mm     

4412.31.00 – – Med minst ett yttre skikt av tropiska träslag enligt an
märkning 1 till undernummer i detta kapitel i Mozam
biques tulltaxa 

m3 7,5 B21  

4412.39.00 – –  Andra m3 7,5 B21  

4412.94.00 – –  Lamellträ (blockboard, laminboard och battenboard) m3 7,5 B21  

4412.99.00 – –  Andra m3 7,5 B21 

44.13 4413.00.00 Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former KG 7,5 B21 

44.14 4414.00.00 Träramar för målningar, fotografier, speglar e.d. KG 20 B1 

44.15  Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande 
förpackningar, av trä; kabeltrummor av trä; lastpallar, pall
boxar och liknande anordningar, av trä; pallflänsar av trä     

4415.10.00 – – Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och lik
nande förpackningar; kabeltrummor 

KG 7,5 B21  

4415.20.00 – Lastpallar, pallboxar och liknande anordningar; pallflän
sar 

KG 7,5 A 

44.16 4416.00.00 Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt 
delar till sådana arbeten, av trä, inbegripet tunnstav 

KG 7,5 B21 

44.17 4417.00.00 Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till 
verktyg eller redskap, borstträn samt borst- och kvastskaft, 
av trä; skoläster och skoblock, av trä 

KG 7,5 B21 

44.18  Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä, inbe
gripet cellplattor, sammansatta golvskivor samt vissa taks
pån (”shingles” och ”shakes”)     

4418.10.00 –  Fönster (även franska) och fönsterkarmar KG 7,5 B21  

4418.20.00 –  Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar KG 7,5 B21  

4418.40.00 –  Formar, formluckor o.d., för betonggjutning KG 7,5 B21  

4418.50.00 –  Vissa takspån (”shingles” och ”shakes”) KG 7,5 B21 
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4418.60.00 –  Stolpar och bjälkar KG 7,5 B21   

–  Sammansatta golvskivor     

4418.71.00 – –  För mosaikgolv KG 7,5 B21  

4418.72.00 – –  Andra, flerskiktade KG 7,5 B21  

4418.79.00 –  Andra KG 7,5 B21 

44.19 4419.00.00 Bords- och köksartiklar av trä KG 20 B1 

44.20  Trä med inläggningar; skrin, askar, etuier och fodral för 
smycken och liknande artiklar, av trä; statyetter och andra 
prydnadsföremål, av trä; rumsinventarier av trä, inte inbe
gripna i kapitel 94     

4420.10.00 Statyetter och andra prydnadsföremål, av trä KG 20 B1  

4420.90.00 –  Andra slag m3 20 B1 

44.21  Andra varor av trä     

4421.10.00 –  Klädgalgar P/ST 20 B1  

4421.90.10 – –  Matchklubbor KG 7,5 B21  

4421.90.20 – –  Bottendelarna till kvastar, borstar och plastmoppar KG 7,5 B21  

4421.90.90 – –  Andra KG 20 B1 

45.02 4502.00.00 Naturkork, befriad från det yttre barklagret eller sågad eller 
skuren så att yttersidan och innersidan blivit tämligen pa
rallella, samt naturkork i kvadratiska eller rektangulära 
block, plattor, skivor eller remsor (inbegripet skarpkantade 
ämnen till korkar) 

KG 7,5 B21 

45.03  Varor av naturkork     

4503.10.00 –  Korkar KG 7,5 B21  

4503.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 

45.04  Presskork (kork som agglomererats med eller utan binde
medel) och varor av presskork     

4504.10.00 –  Block, plattor (inbegripet golvplattor), skivor, remsor, 
rondeller och massiva cylindrar 

KG 7,5 B21  

4504.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 
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46.01  Flätor och liknande produkter av flätningsmaterial, även 
sammanfogade till band; flätningsmaterial, flätor och lik
nande produkter av flätningsmaterial, hopbundna i paral
lella parter eller vävda till platta produkter, även utgörande 
färdiga artiklar (t.ex. mattor och gallerverk)      

–  Mattor och gallerverk av vegetabiliska material     

4601.21.00 – –  Av bambu KG 20 B1  

4601.22.00 – –  Av rotting KG 20 B1  

4601.29.00 – –  Andra KG 20 B1  

4601.99.00 – –  Andra KG 20 B1 

46.02  Korgmakeriarbeten och andra artiklar, formade direkt av 
flätningsmaterial eller tillverkade av varor enligt nr 46.01; 
artiklar av luffa      

–  Av vegetabiliska material     

4602.11.00 – –  Av bambu KG 20 B1  

4602.12.00 – –  Av rotting KG 20 B1  

4602.19.00 –  Andra KG 20 B1 

47.06  – Massa av fibrer erhållna ur papper eller papp för åter
vinning (avfall och förbrukade varor) eller av andra fib
rösa cellulosahaltiga material     

4706.30.00 –  Annan, av bambu KG 7,5 B21   

–  Andra slag     

4706.93.00 – –  Halvkemiska KG 7,5 B21 

47.07  Papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade 
varor)     

4707.10.00 –  Oblekt kraftpapper eller kraftpapp eller wellpapp KG 7,5 B21  

4707.30.00 – Papper eller papp, tillverkade huvudsakligen av meka
nisk massa (t.ex. tidningar, tidskrifter och liknande 
tryckalster) 

KG 7,5 B21  

4707.90.00 –  Andra slag, inbegripet avfall och förbrukade varor som 
inte sorterats 

KG 7,5 B21 

48.01 4801.00.00 Tidningspapper i rullar eller ark KG 2,5 A 
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48.02  Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag 
som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt 
ändamål, samt icke-perforerat papper och papp till hålkort 
och hålremsor, i rullar eller kvadratiska eller rektangulära 
ark, oavsett storlek, med undantag av papper enligt 
nr 48.01 eller 48.03; papper och papp, handgjorda     

4802.10.00 –  Papper och papp, handgjorda KG 2,5 A  

4802.20.00 – Papper och papp av sådana slag som används för till
verkning av papper och papp som är ljuskänsliga, vär
mekänsliga eller elektrokänsliga 

KG 2,5 A  

4802.40.00 –  Tapetråpapper KG 2,5 A  

4802.54.00 – –  Vägande mindre än 40 g/m2 KG 2,5 A  

4802.55.00 – –  Vägande minst 40 g/m2 menhögst 150 g/m2, i rullar KG 2,5 A  

4802.56.00 – –  Vägande minst 40 g/m2 menhögst 150 g/m2, i ark 
hos vilka i ovikt skick den ena sidan inte är 
längre än 435 mm och den andra sidan inte 
längre än 297 mm 

KG 2,5 A  

4802.57.00 – –  Annat, vägande minst 40 g/m2 menhögst 150 g/m2 KG 2,5 A  

4802.58.00 – –  Vägande mer än 150 g/m2 KG 2,5 A  

4802.61.00 – –  I rullar KG 2,5 A  

4802.62.00 – – I ark hos vilka (i ovikt skick) den ena sidan inte är
längre än 435 mm och den andra sidan inte 
längre än 297 mm 

KG 2,5 A  

4802.69.00 – –  Annat KG 2,5 A 

48.03 4803.00.00 Papper av sådan typ som används till toalettpapper, an
siktsservetter, handdukar eller bordsservetter samt liknande 
papper av sådana slag som används för hushållsändamål 
eller sanitärt ändamål, cellulosavadd och duk av cellulosa
fibrer, även kräppade, plisserade, präglade, perforerade, yt
färgade, ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller i ark 

KG 2,5 A 

48.04  Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, i rul
lar eller ark, med undantag av varor enligt nr 48.02 eller 
48.03      

–  Kraftliner     

4804.11.00 – –  Oblekt KG 2,5 A 
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4804.19.00 – –  Annan KG 2,5 A   

–  Kraftsäckspapper     

4804.29.00 – –  Annat KG 2,5 A   

–  Annat kraftpapper, vägandehögst 150 g/m2     

4804.31.00 – –  Oblekt KG 2,5 A  

4804.39.00 – –  Annat KG 2,5 A  

4804.41.00 – –  Oblekt KG 2,5 A  

4804.49.00 – –  Annat KG 2,5 A  

4804.59.00 – –  Annan KG 7,5 B21 

48.05  Annat papper eller papp, obelagda och obestrukna, i rullar 
eller ark, inte vidare bearbetade eller behandlade än vad 
som anges i anmärkning 3 till detta kapitel i Mozambiques 
tulltaxa      

–  Vågningspapper     

4805.11.00 – –  Halvkemiskt vågningspapper KG 2,5 A  

4805.19.00 – –  Annat KG 7,5 B21  

4805.30.00 –  Omslagspapper av sulfitmassa KG 7,5 A  

4805.40.00 –  Filtrerpapper och filtrerpapp KG 7,5 B21  

4805.50.00 –  Grålumppapper och grålumppapp KG 7,5 B21  

4805.92.00 –  Vägande mer än 150 g/m2 men mindre än 225 g/m2 KG 7,5 B21  

4805.93.00 –  Vägande minst 225 g/m2 KG 7,5 B21 

48.06  Pergamentpapper, pergamentpapp, smörpapper, genom
skinligt ritpapper och pergamyn (glassin) samt annat glät
tat, genomsynligt eller genomskinligt papper, i rullar eller 
ark     

4806.10.00 –  Pergamentpapper och pergamentpapp KG 20 B1  

4806.20.00 –  Smörpapper KG 20 B1  

4806.30.00 –  Genomskinligt ritpapper KG 20 B1 
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4806.40.00 –  Pergamyn (glassin) och annat glättat, genomsynligt eller 
genomskinligt papper 

KG 20 B1 

48.07 4807.00.00 Papper och papp, sammansatta (bestående av skikt före
nade med bindemedel), inte belagda, bestrukna eller im
pregnerade, även armerade invändigt, i rullar eller ark 

KG 7,5 B21 

48.08  Papper och papp, vågade (med eller utan fastlimmade 
plana ytskikt), kräppade, plisserade, präglade eller perfore
rade, i rullar eller ark, med undantag av varor enligt 
nr 48.03     

4808.10.00 –  Papper och papp, vågade (inbegripet wellpapp), även 
perforerade 

KG 7,5 B21  

4808.20.00 – Kraftsäckspapper: kräppat eller plisserat, även präglat el
ler perforerat 

KG 7,5 B21  

4808.30.00 –  Annat kraftpapper, kräppat eller plisserat, även präglat 
eller perforerat 

KG 7,5 B21  

4808.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 

48.09  Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopie
rings- eller övertryckspapper (inbegripet belagt, bestruket 
eller impregnerat papper för stenciler eller offsetplåtar), 
även tryckta, i rullar eller ark     

4809.20.00 –  Självkopierande papper KG 20 B1  

4809.90.00 –  Andra slag KG 20 B1 

48.10  Papper och papp, på ena eller båda sidorna belagda eller 
bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen med 
eller utan bindemedel, men utan annan beläggning, även 
ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller kvadratis
ka eller rektangulära ark, oavsett storlek      

– Papper och papp av sådana slag som används för skriv
ning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, inte inne
hållande fibrer som erhållits i en mekanisk eller kemi
mekanisk process eller vars innehåll av sådana fibrer ut
görhögst 10 viktprocent av det totala fiberinnehållet     

4810.13.00 – –  I rullar KG 7,5 B21  

4810.14.00 – – I ark hos vilka (i ovikt skick) den ena sidan inte är
längre än 435 mm och den andra sidan inte 
längre än 297 mm 

KG 7,5 B21  

4810.19.00 – –  Andra KG 20 B1  

4810.22.00 – –  Belagt eller bestruket lättviktspapper (LWC-papper) KG 20 B1 
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4810.29.00 – –  Andra KG 20 B1  

4810.31.00 – –  Likformigt blekta i hela mälden och med en halt av 
kemisk massa av mer än 95 viktprocent av det totala 
fiberinnehållet samt vägandehögst 150 g/m2 

KG 7,5 B21  

4810.39.00 – –  Andra KG 20 B1  

4810.99.00 – –  Andra KG 20 B1 

48.11  Papper, papp, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer, be
lagda, bestrukna, impregnerade, överdragna, ytfärgade, yt
dekorerade eller tryckta, i rullar eller kvadratiska eller rek
tangulära ark, oavsett storlek, med undantag av varor en
ligt nr 48.03, 48.09 och 48.10     

4811.10.00 –  Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade 
med tjära, bitumen eller asfalt 

KG 7,5 B21   

–  Papper och papp, gummerade eller försedda med annan 
klistrande beläggning     

4811.41.00 – –  Självhäftande KG 7,5 B21  

4811.49.00 – –  Andra KG 20 B1   

–  Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade 
med plast (med undantag av klister)     

4811.51.00 – –  Blekta, vägande mer än 150 g/m2 KG 7,5 B21  

4811.59.00 – – –  Andra KG 20 B1  

4811.60.00 –  Papper och papp, belagda, bestrukna eller impregnerade 
med vax, paraffin, stearin, olja eller glycerol 

KG 7,5 B21  

4811.90.00 –  Annat papper och annan papp samt cellulosavadd och 
duk av cellulosafibrer 

KG 7,5 B21 

48.12 4812.00.00 Filterblock och filterplattor av pappersmassa KG 7,5 B21 

48.13  Cigarettpapper, även tillskuret eller i häften; cigaretthylsor     

4813.20.00 –  Cigarettpapper i rullar med en bredd avhögst 5 cm KG 7,5 B21  

4813.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 

48.14  Papperstapeter och liknande väggbeklädnad; s.k. fönster
papper     

4814.10.00 –  Ingrainpapper KG 20 B1 
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4814.20.00 –  Papperstapeter och liknande väggbeklädnad av papper 
som på utsidan är överdraget eller belagt med ett kornat, 
präglat, färgat, mönstertryckt eller på annat sätt dekore
rat plastskikt 

KG 20 B1  

4814.90.00 –  Andra slag KG 20 B1 

48.16  Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopie
rings- eller övertryckspapper (med undantag av papper en
ligt nr 48.09), pappersstenciler och offsetplåtar av papper, 
även förpackade i askar     

4816.20.00 –  Självkopierande papper KG 20 B1  

4816.90.00 –  Andra slag KG 20 B1 

48.17  Kuvert, kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt 
korrespondenskort, av papper eller papp; askar, mappar o. 
d. av papper eller papp, innehållande ett sortiment av 
brevpapper, papperskuvert e.d.     

4817.10.00 –  Kuvert KG 20 B1  

4817.20.00 – Kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt korre
spondenskort 

KG 20 B1  

4817.30.00 –  Askar, mappar o.d. av papper eller papp, innehållande 
ett sortiment av brevpapper, papperskuvert e.d. 

KG 20 B1 

48.18  Toalettpapper och liknande papper, cellulosavadd eller duk 
av cellulosafibrer, av sådana slag som används för hushålls
ändamål eller sanitärt ändamål, i rullar med en bredd av 
högst 36 cm, eller nedskurna till bestämd storlek eller 
form; näsdukar, servetter för rengöring av ansikte eller 
händer, handdukar, bordsdukar, bordsservetter, lakan och 
liknande hushålls-, sanitets- och sjukhusartiklar samt klä
der och tillbehör till kläder, av pappersmassa, papper, cel
lulosavadd eller duk av cellulosafibrer     

4818.10.00 –  Toalettpapper KG 20 B1  

4818.20.00 –  Näsdukar, servetter för rengöring av ansikte eller händer, 
handdukar och hushållspapper 

KG 20 B1  

4818.30.00 –  Borddukar och bordsservetter KG 20 B1  

4818.40.00 –  Sanitetsbindor och tamponger, blöjor till spädbarn och 
liknande artiklar 

KG 20 A  

4818.50.00 –  Kläder och tillbehör till kläder KG 20 B1  

4818.90.00 –  Andra slag KG 20 B1 

48.19  Kartonger, askar, lådor, säckar, påsar och andra förpack
ningar av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulo
safibrer; kortregisterlådor, brevkorgar och liknande artiklar 
av sådana slag som används på kontor, i butiker e.d., av 
papper eller papp     

4819.10.00 –  Kartonger, askar och lådor av wellpapp KG 7,5 B21 
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4819.20.00 –  Vikbara kartonger, askar och lådor av annat papper eller 
annan papp än wellpapp 

KG 7,5 B21  

4819.30.00 –  Säckar, bärkassar och påsar, med en bredd vid botten av 
minst 40 cm 

KG 7,5 B21  

4819.40.00 –  Andra säckar, bärkassar och påsar samt strutar KG 7,5 B21  

4819.50.00 –  Andra förpackningar, inbegripet skivfodral KG 7,5 B21  

4819.60.00 – Kortregisterlådor, brevkorgar, förvaringsaskar och lik
nande artiklar av sådana slag som används på kontor, 
i butiker e.d. 

KG 7,5 B21 

48.20  Kontorsböcker, räkenskapsböcker, anteckningsböcker, ord
erböcker, kvittensböcker, tidbokningskalendrar, brevpapper 
i block, anteckningsblock, dagböcker och liknande artiklar, 
ävensom skrivböcker, skrivunderlägg, samlingspärmar (för 
lösblad eller andra), mappar, blankettsatser, även interfolie
rade med karbonpapper, samt liknande artiklar, av papper 
eller papp; album för prover eller samlingar samt bokpär
mar och bokomslag, av papper eller papp     

4820.10.00 – Kontorsböcker, räkenskapsböcker, orderböcker, kvittens
böcker, tidbokningskalendrar, brevpapper i block, an
teckningsblock, dagböcker och liknande artiklar 

KG 7,5 B21  

4820.20.00 –  Skrivböcker KG 7,5 B21  

4820.30.00 –  Samlingspärmar (andra än bokomslag) och mappar KG 7,5 B21  

4820.40.00 –  Blankettsatser, även interfolierade med karbonpapper KG 7,5 B21  

4820.50.00 –  Album för prover eller samlingar KG 7,5 B21  

4820.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 

48.21  Etiketter av alla slag, av papper eller papp, även tryckta     

4821.10.00 –  Tryckta KG 7,5 B21  

4821.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 

48.22  Bobiner, spolar, cops och liknande artiklar av pappers
massa, papper eller papp (även perforerade eller härdade)     

4822.10.00 – Av sådana slag som används för uppspolning av textil
garn 

KG 7,5 B21  

4822.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 
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48.23  Andra slag av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cel
lulosafibrer, tillskurna till bestämd storlek eller form; andra 
varor av pappersmassa, papper, papp, cellulosavadd eller 
duk av cellulosafibrer     

4823.20.00 –  Filtrerpapper och filtrerpapp KG 20 B1  

4823.40.00 – Tryckt papper i rullar, ark eller skivor, avsett för registre
rande apparater 

KG 20 B1  

4823.61.00 – –  Av bambu KG 20 B1  

4823.69.00 – –  Andra KG 20 B1  

4823.70.00 –  Formpressade artiklar av pappersmassa KG 20 B1  

4823.90.00 –  Andra slag KG 20 B1 

49.01  Tryckta böcker, broschyrer, häften och liknande tryckalster, 
även i form av enstaka blad     

4901.10.00 –  Enstaka blad, även vikta KG 0 A   

–  Andra:     

4901.91.00 – – Lexikon och uppslagsböcker samt periodiskt utkom
mande häften till sådana 

KG 0 A  

4901.99.00 – –  Andra slag KG 0 A 

49.02  Tidningar och tidskrifter, även illustrerade eller innehål
lande reklam     

4902.10.00 –  Utgivna minst fyra gånger per vecka KG 2,5 A  

4902.90.00 –  Andra KG 2,5 A 

49.03 4903.00.00 Bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn KG 2,5 A 

49.04 4904.00.00 Musiknoter, tryckta eller handskrivna, även häftade, 
bundna eller illustrerade 

KG 2,5 A 

49.05  Kartor av alla slag, inbegripet atlaser, väggkartor, topogra
fiska kartor och glober, tryckta     

4905.10.00 –  Glober KG 0 A  

4905.91.00 – –  I bokform KG 0 A  

4905.99.00 – –  Andra KG 0 A 
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49.06 4906.00.00 Planritningar, andra ritningar samt teckningar för arkitek
toniskt, ingenjörstekniskt, industriellt, kommersiellt, topo
grafiskt eller liknande ändamål, i form av handgjorda origi
nal; handskrivna texter; karbonkopior samt fotografiska re
produktioner på strålningskänsligt papper av de varor som 
nämnts tidigare i detta nummer 

KG 2,5 A 

49.07 4907.00.00 Omakulerade frimärken, beläggningsstämplar o.d., gång
bara eller avsedda som nyutgåva i det land i vilket de har 
eller kommer att ha ett erkänt nominellt värde; stämpel
papper; sedlar; checkblanketter; aktier, obligationer och lik
nande värdehandlingar 

KG 2,5 A 

49.08  Dekalkomanier     

4908.10.00 –  Tryckta med preparat enligt nr 3207 KG 20 B1  

4908.90.00 –  Andra slag KG 20 B1 

49.09 4909.00.00 Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck; 
tryckta kort med personliga hälsningar, meddelanden eller 
tillkännagivanden, även med bildtryck, med eller utan ku
vert eller utstyrsel 

KG 20 B1 

49.10 4910.00.00 Almanackor av alla slag, tryckta, inbegripet almanacks
block 

KG 20 B1 

49.11  Andra tryckalster, inbegripet tryckta bilder samt fotografier     

4911.10.00 –  Reklamtryckalster, affärskataloger o.d. KG 20 B1  

4911.91.00 – –  Bilder, planscher samt fotografier KG 20 B1  

4911.99.00 – –  Andra KG 20 B1 

50.06 5006.00.00 Garn av natursilke samt garn spunnet av avfall av natur
silke, i detaljhandelsuppläggningar; gut 

kg 20 B1 

50.07  Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke     

5007.90.00 –  Andra vävnader m2 20 B1 

51.03  Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet gar
navfall men inte rivet avfall och riven lump     

5103.20.00 –  Annat avfall av ull eller fina djurhår KG 2,5 A 

51.09  Garn av ull eller fina djurhår, i detaljhandelsuppläggningar     

5109.90.00 –  Annat KG 20 B1 
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51.12  Kamgarnsvävnader av ull eller fina djurhår     

5112.90.00 –  Andra kamgarnsvävnader m2 20 B1 

53.01  Lin, oberett eller berett men inte spunnet; blånor och avfall 
av lin (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven 
lump)     

5301.30.00 –  Blånor och avfall av lin KG 2,5 A 

53.03  Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (med undan
tag av lin, mjukhampa och rami), oberedda eller beredda 
men inte spunna; blånor och avfall av dessa fibrer (inbegri
pet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)     

5303.10.00 –  Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål, oberedda 
eller rötade 

KG 2,5 A  

5303.90.00 –  Andra slag KG 2,5 A 

53.05 5305.00.00 Kokosfibrer, abaca (manilahampa eller Musa textilis Nee), 
rami och andra vegetabiliska textilfibrer, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans, oberedda eller beredda men 
inte spunna; blånor och avfall av dessa fibrer (inbegripet 
garnavfall samt rivet avfall och riven lump) 

KG 2,5 A 

53.06  Garn av lin     

5306.10.00 –  Enkelt KG 7,5 B21  

5306.20.00 –  Tvinnat (flertrådigt) KG 7,5 B21 

53.07  Garn av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt 
nr 53.03     

5307.10.00 –  Enkelt KG 7,5 B21  

5307.20.00 –  Tvinnat (flertrådigt) KG 7,5 B21 

53.08  Garn av andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn     

5308.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 

53.09  Vävnader av lin      

–  Innehållande minst 85 viktprocent lin     

5309.29.00 – –  Andra m2 20 B1 

53.10  Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål 
enligt nr 53.03     

5310.10.00 –  Oblekta m2 20 B1  

5310.90.00 –  Andra slag m2 20 B1 
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54.01  Sytråd av konstfilament, även i detaljhandelsuppläggningar     

5401.10.00 –  Av syntetfilament KG 20 B1  

5401.20.00 –  Av regenatfilament KG 20 B1 

54.02  Garn av syntetfilament (annat än sytråd), inte i detaljhan
delsuppläggningar, inbegripet monofilament av syntetma
terial med en längdvikt av mindre än 67 decitex      

–  Högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider     

5402.11.00 – –  Av aramider KG 20 B21  

5402.19.00 –  Annat KG 0 B21  

5402.20.00 –  Högstyrkegarn av polyestrar KG 0 B21  

5402.31.00 – – Av nylon eller andra polyamider, hos vilket enkeltrå
den har en längdvikt avhögst 50 tex 

KG 0 B21  

5402.32.00 – – Av nylon eller andra polyamider, hos vilket enkeltrå
den har en längdvikt av mer än 50 tex 

KG 0 B21  

5402.33.00 – –  Av polyestrar KG 0 B21  

5402.34.00 – –  Av polypropen KG 0 B21  

5402.39.00 – –  Andra KG 0 B21  

5402.41.00 – –  Av nylon eller andra polyamider KG 0 B21  

5402.44.00 – –  Töjfibergarn KG 0 B21  

5402.45.00 – –  Annat, av nylon eller andra polyamider KG 0 B21  

5402.48.00 – –  Annat, av polypropen KG 0 B21  

5402.49.00 – –  Annat KG 0 B21  

5402.51.00 – –  Av nylon eller andra polyamider KG 0 B21  

5402.61.00 – –  Av nylon eller andra polyamider KG 0 B21  

5402.69.00 – –  Av annat syntetmaterial KG 0 B21 
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54.03  Garn av regenatfilament (annat än sytråd), inte i detaljhan
delsuppläggningar, inbegripet monofilament av regenatma
terial med en längdvikt av mindre än 67 decitex     

5403.20.00 –  Högstyrkegarn av viskos KG 0 B21  

5403.31.00 – – Av viskos, utan snodd eller med en snodd av
högst 120 varv per meter 

KG 0 B21  

5403.32.00 – – Av viskos, med en snodd av mer än 120 varv per me
ter 

KG 0 B21  

5403.33.00 – –  Av acetat KG 0 B21  

5403.39.00 – –  Av annat regenatmaterial KG 0 B21   

–  Annat garn, tvinnat (flertrådigt)     

5403.41.00 – –  Av viskos KG 0 B21  

5403.42.00 – –  Av acetat KG 0 B21  

5403.49.00 – –  Av annat regenatmaterial KG 0 B21 

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

–  Monofilament     

5404.11.00 – –  Töjfibergarn KG 0 A  

5404.12.00 – –  Annat, av polypropen KG 0 A  

5404.19.00 – –  Annat KG 0 A  

5404.90.00 –  Andra slag KG 0 A 

54.05 5405.00.00 Monofilament av regenatmaterial med en längdvikt av 
minst 67 decitex och med ett största tvärmått av 
högst 1 mm; remsor o.d. (t.ex. konstbast) av syntetmate
rial, med en bredd i föreliggande skick av högst 5 mm 

KG 0 B21 

54.06 5406.00.00 Garn av konstfilament (annat än sytråd), i detaljhandelsupp
läggningar 

KG 20 B1 

54.07  Vävnader av garn av syntetfilament, inbegripet vävnader 
framställda av material enligt nr 54.04     

5407.10.00 –  Vävnader framställda av högstyrkegarn av nylon eller 
andra polyamider eller polyestrar 

m2 20 B1 
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5407.20.00 –  Vävnader framställda av remsor e.d. m2 20 B1  

5407.41.00 – –  Oblekta eller blekta m2 20 B1  

5407.42.10 – – –  Myggnät m2 0 A  

5407.42.90 – – –  Andra m2 20 B1  

5407.44.00 – –  Tryckta m2 20 B1  

5407.52.00 – –  Färgade m2 20 B1  

5407.53.00 – –  Av olikfärgade garner m2 20 B1  

5407.54.00 – –  Tryckta m2 20 B1  

5407.69.00 – –  Andra m2 20 B1  

5407.71.00 – –  Oblekta eller blekta m2 20 B1  

5407.72.00 – –  Färgade m2 20 B1  

5407.73.00 – –  Av olikfärgade garner m2 20 B1  

5407.74.00 – –  Tryckta m2 20 B1  

5407.81.00 – –  Oblekta eller blekta m2 20 B1  

5407.82.00 – –  Färgade m2 20 B1  

5407.83.00 – –  Av olikfärgade garner m2 20 B1  

5407.84.00 – –  Tryckta m2 20 B1  

5407.93.00 – –  Av olikfärgade garner m2 20 B1  

5407.94.00 – –  Tryckta m2 20 B1 

54.08  Vävnader av garn av regenatfilament, inbegripet vävnader 
framställda av material enligt nr 54.05     

5408.10.00 –  Vävnader framställda av högstyrkegarn av viskos m2 20 B1  

5408.34.00 – –  Tryckta m2 20 B1 

55.01  Fiberkabel av syntetfilament     

5501.10.00 –  Av nylon eller andra polyamider KG 7,5 B21  

5501.20.00 –  Av polyestrar KG 7,5 B21 

16.9.2016 L 250/1829 Europeiska unionens officiella tidning SV     



Kapitel HS-nummer Produktbeteckning Enhet Allmän 
nivå (1) Kategori  

5501.40.00 – –  Av polypropen KG 7,5 B21  

5501.90.00 –  Av annat syntetmaterial KG 7,5 B21 

55.02 5502.00.00 Fiberkabel av regenatfilament KG 7,5 B21 

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

–  Av nylon eller andra polyamider     

5503.11.00 – –  Av aramider KG 2,5 A  

5503.19.00 –  Andra KG 2,5 A  

5503.30.00 –  Av akryl eller modakryl KG 2,5 A  

5503.90.00 –  Av annat syntetmaterial KG 2,5 A 

55.04  Regenatstapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat 
sätt beredda för spinning     

5504.90.00 –  Andra KG 2,5 A 

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

5505.10.00 –  Av syntetfibrer KG 2,5 A  

5505.20.00 –  Av regenatfibrer KG 2,5 A 

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

5506.10.00 –  Av nylon eller andra polyamider KG 2,5 A  

5506.90.00 –  Av annat syntetmaterial KG 2,5 A 

55.07 5507.00.00 Regenatstapelfibrer, kardade, kammade eller på annat sätt 
beredda för spinning 

KG 2,5 A 

55.08  Sytråd av konststapelfibrer, även i detaljhandelsupplägg
ningar     

5508.10.00 –  Av syntetstapelfibrer KG 20 B1  

5508.20.00 –  Av regenatstapelfibrer KG 20 B1 

55.09  Garn (annat än sytråd), av syntetstapelfibrer, inte i detalj
handelsuppläggningar      

–  Innehållande minst 85 viktprocent stapelfibrer av nylon 
eller andra polyamider     

5509.11.00 – –  Enkelt garn KG 7,5 B21 
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5509.32.00 – –  Tvinnat (flertrådigt) garn KG 7,5 B21  

5509.42.00 – –  Tvinnat (flertrådigt) garn KG 7,5 B21  

5509.51.00 – –  Med inblandning huvudsakligen eller uteslutande av 
regenatstapelfibrer 

KG 7,5 B21 

55.10  Garn (annat än sytråd) av regenatstapelfibrer, inte i detalj
handelsuppläggningar      

–  Innehållande minst 85 viktprocent regenatstapelfibrer     

5510.20.00 – Annat garn, med inblandning huvudsakligen eller ute
slutande av ull eller fina djurhår 

KG 7,5 B21  

5510.30.00 – Annat garn, med inblandning huvudsakligen eller ute
slutande av bomull 

KG 7,5 B21  

5510.90.00 –  Annat garn KG 7,5 B21 

55.11  Garn (annat än sytråd) av konststapelfibrer, i detaljhandels
uppläggningar     

5511.10.00 –  Av syntetstapelfibrer, innehållande minst 85 viktprocent 
sådana fibrer 

KG 20 B1 

55.12  Vävnader av syntetstapelfibrer innehållande minst 85 vikt
procent sådana fibrer      

–  Innehållande minst 85 viktprocent polyesterstapelfibrer     

5512.11.00 – –  Oblekta eller blekta m2 20 B1  

5512.19.00 – –  Andra m2 20 B1  

5512.29.00 – –  Andra m2 20 B1   

–  Andra     

5512.99.00 – –  Andra m2 20 B1 

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

–  Oblekta eller blekta     

5513.19.00 – –  Andra vävnader m2 20 B1 
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5513.21.00 – –  Av polyesterstapelfibrer, med tvåskaftsbindning m2 20 B1  

5513.29.00 – –  Andra vävnader m2 20 B1  

5513.49.00 – –  Andra vävnader m2 20 B1 

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

–  Oblekta eller blekta     

5514.19.00 – –  Andra vävnader m2 20 B1  

5514.29.00 – –  Andra vävnader m2 20 B1  

5514.30.00 –  Av olikfärgade garner m2 20 B1  

5514.49.00 – –  Andra vävnader m2 20 B1 

55.15  Andra vävnader av syntetstapelfibrer      

–  Av polyesterstapelfibrer     

5515.19.00 – –  Andra m2 20 B1  

5515.29.00 – –  Andra m2 20 B1  

5515.99.00 – –  Andra m2 20 B1 

55.16  Vävnader av regenatstapelfibrer      

–  Innehållande minst 85 viktprocent regenatstapelfibrer     

5516.44.00 – –  Tryckta m2 20 B1 

56.01  Vadd av textilmaterial och varor av sådan vadd; textilfibrer 
med en längd av högst 5 mm (flock) samt stoft och nop
por av textilmaterial     

5601.10.00 –  Sanitetsbindor och tamponger, blöjor till spädbarn och 
liknande artiklar, av alla slags vadd 

KG 2,5 A  

5601.21.00 – –  Av bomull KG 7,5 B21  

5601.22.00 – –  Av konstfibrer KG 7,5 B21  

5601.29.00 – –  Andra KG 7,5 B21  

5601.30.00 –  Textilfibrer med en längd avhögst 5 mm (flock) samt 
stoft och noppor av textilmaterial 

KG 20 B1 
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56.02  Filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad     

5602.10.00 –  Nålfilt och fibermaskbondad duk m2 7,5 B21  

5602.29.00 – –  Av annat textilmaterial m2 7,5 B21  

5602.90.00 –  Andra slag m2 7,5 B21 

56.03  Bondad duk, även impregnerad, överdragen, belagd eller la
minerad      

–  Av konstfilament     

5603.11.00 – –  Med en vikt avhögst 25 g/m2 m2 7,5 B21  

5603.12.00 – – –  Med en vikt av mer än 25 g/m2, men högst 70 g/ 
m2 

m2 7,5 B21  

5603.13.00 – – –  Med en vikt av mer än 70 g/m2, men högst 150 g/ 
m2 

m2 7,5 B21  

5603.14.00 – –  Med en vikt av mer än 150 g/m2 m2 7,5 B21  

5603.94.00 – –  Med en vikt av mer än 150 g/m2 m2 7,5 B21 

56.04  Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt 
remsor o.d. enligt nr 54.04 eller 54.05, impregnerade, 
överdragna eller belagda med gummi eller plast eller för
sedda med hölje av gummi eller plast     

5604.10.00 Tråd och rep av gummi, textilöverdragna KG 7,5 B21  

5604.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 

56.05 5605.00.00 Metalliserat garn (även överspunnet), dvs. textilgarn eller 
remsor o.d. enligt nr 54.04 eller 54.05, i förening med 
metall i form av tråd, remsa eller pulver eller överdragna 
med metall 

KG 7,5 B21 

56.06 5606.00.00 Överspunnet garn samt remsor o.d. enligt nr 54.04 eller 
54.05, överspunna (dock inte garn enligt nr 56.05 och 
överspunnet tagelgarn); sniljgarn (inbegripet sniljgarn 
framställt av textilflock); chainettegarn 

KG 7,5 B21 

56.07  Surrningsgarn och tågvirke, även flätade och även impreg
nerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast el
ler försedda med hölje av gummi eller plast      

–  Av sisal eller andra textilfibrer av släktet Agave     

5607.21.00 – –  Skördegarn KG 7,5 B21 
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5607.29.00 – –  Annat KG 7,5 B21  

5607.41.00 – –  Skördegarn KG 2,5 A  

5607.49.10 – – –  Rep av nylon, polyeten eller propen, minst 6 mm KG 2,5 A  

5607.49.90 – –  Annat KG 2,5 A  

5607.50.00 –  Av andra syntetfibrer KG 2,5 A  

5607.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 

56.08  Knutna nät av surrningsgarn eller tågvirke, som längdvara 
eller i avpassade stycken; avpassade fisknät och andra fisk
redskap av nät samt andra konfektionerade varor av nät, 
av textilmaterial      

–  Av syntet- eller regenatmaterial     

5608.11.00 – –  Konfektionerade fisknät KG 2,5 A  

5608.19.00 – –  Andra KG 7,5 B21  

5608.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 

56.09 5609.00.00 Varor av garn, av remsor o.d. enligt nr 54.04 eller 54.05 
eller av surrningsgarn eller tågvirke, inte nämnda eller in
begripna någon annanstans 

KG 7,5 B21 

57.01  Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, knutna, 
även konfektionerade     

5701.10.00 –  Av ull eller fina djurhår m2 20 B1  

5701.90.00 –  Av annat textilmaterial m2 20 B1 

57.02  Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, vävda, 
inte tuftade eller flockade, även konfektionerade, inbegri
pet kelim-, soumak- och karamanievävnader och liknande 
handvävda produkter     

5702.10.00 –  Kelim-, soumak- och karamanievävnader och liknande 
handvävda produkter 

m2 20 B1  

5702.20.00 –  Golvbeläggning av kokosfibrer m2 20 B1  

5702.39.00 – –  Av annat textilmaterial m2 20 B1  

5702.42.00 – –  Av syntet- eller regenatmaterial m2 20 B1  

5702.49.00 – –  Av annat textilmaterial m2 20 B1 
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5702.50.00 –  Andra slag, utan lugg, inte konfektionerade m2 20 B1   

–  Andra slag, utan lugg, konfektionerade     

5702.92.00 – –  Av syntet- eller regenatmaterial m2 20 B1  

5702.99.00 – –  Av annat textilmaterial m2 20 B1 

57.03  Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, tuftade, 
även konfektionerade     

5703.10.00 –  Av ull eller fina djurhår m2 20 B1  

5703.20.00 –  Av nylon eller andra polyamider m2 20 B1  

5703.30.00 –  Av annat syntetmaterial eller av regenatmaterial m2 20 B1  

5703.90.00 –  Av annat textilmaterial m2 20 B1 

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

5704.10.00 –  Plattor med en yta avhögst 0,3 m2 m2 20 B1  

5704.90.00 –  Andra slag m2 20 B1 

57.05 5705.00.00 Andra mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, 
även konfektionerade 

m2 20 B1 

58.01  Luggvävnader, inbegripet sniljvävnader, andra än varor en
ligt nr 58.02 eller 58.06     

5801.23.00 – –  Annan väftsammet o.d. m2 20 B1  

5801.90.00 –  Av annat textilmaterial m2 20 B1 

58.02  Handduksfrotté och liknande frottévävnader, andra än 
band enligt nr 58.06; tuftade dukvaror av textilmaterial, 
andra än varor enligt nr 57.03      

–  Handduksfrotté och liknande frottévävnader, av bomull     

5802.19.00 – –  Andra m2 20 B1  

5802.20.00 –  Handduksfrotté och liknande frottévävnader, av annat 
textilmaterial 

m2 20 B1 
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58.03 5803.00.00 Slingervävnader, andra än band enligt nr 58.06 m2 20 B1 

58.04  Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar; spetsar som 
längdvara, remsor eller i form av motiv, andra än vävnader 
enligt nr 60.02–60.06     

5804.10.00 –  Tyll, trådgardinsvävnad och nätknytningar KG 20 B1  

5804.21.00 – –  Av konstfibrer KG 20 B1  

5804.29.00 – –  Av annat textilmaterial KG 20 B1  

5804.30.00 –  Handgjorda spetsar KG 20 B1 

58.05 5805.00.00 Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Au
busson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapi
sserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även kon
fektionerade 

KG 20 B1 

58.06  Vävda band, andra än varor enligt nr 58.07; band be
stående av sammanklistrade parallella trådar eller fibrer     

5806.20.00 – Andra vävda band, innehållande minst 5 viktprocent töj
fibergarn eller gummitrådar 

KG 20 B1  

5806.31.00 – –  Av bomull KG 20 B1  

5806.32.00 – –  Av konstfibrer KG 20 B1  

5806.39.00 – –  Av annat textilmaterial KG 20 B1  

5806.40.00 – Band bestående av sammanklistrade parallella trådar el
ler fibrer 

KG 20 B1 

58.07  Etiketter, märken och liknande artiklar av textilmaterial, 
som längdvara eller tillskurna, inte broderade     

5807.10.00 –  Vävda KG 20 B1  

5807.90.00 –  Andra slag KG 20 B1 

58.08  Flätor som längdvara; snörmakeriarbeten som längdvara, 
utan broderier och inte utgörande trikåvaror; tofsar, pom
ponger och liknande artiklar     

5808.90.00 –  Andra slag KG 20 B1 
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58.09 5809.00.00 Vävnader av metalltråd och vävnader av metalliserat garn 
enligt nr 56.05, av sådana slag som används i kläder, som 
inredningsvävnader eller för liknande ändamål, inte 
nämnda eller inbegripna någon annanstans 

KG 20 B1 

58.10  Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv     

5810.92.00 – –  Av konstfibrer KG 20 B1  

5810.99.00 – –  Av annat textilmaterial KG 20 B1 

58.11 5811.00.00 Kviltade textilvaror som längdvara, bestående av ett eller 
flera lager av dukvara av textilmaterial, sammanfogade 
med stoppningsmaterial genom sömnad eller på annat 
sätt, andra än broderier enligt nr 58.10 

m2 20 B1 

59.01  Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller 
med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till 
bokpärmar o.d.; kalkerväv; preparerad målarduk; kanfas 
och liknande styva textilvävnader av sådana slag som an
vänds till hattstommar     

5901.10.00 – Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. el
ler med stärkelseprodukter, av sådana slag som används 
till bokpärmar o.d. 

m2 7,5 B21  

5901.90.00 –  Andra slag m2 7,5 B21 

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

5902.10.00 –  Av nylon eller andra polyamider m2 2,5 A  

5902.90.00 –  Andra slag m2 2,5 A 

59.03  Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller la
minerade med plast, andra än vävnader enligt nr 59.02     

5903.10.00 –  Med polyvinylklorid m2 7,5 B21  

5903.20.00 –  Med polyuretan m2 7,5 B21  

5903.90.00 –  Andra slag m2 7,5 B21 

59.05 5905.00.00 Textiltapeter KG 20 B1 

59.06  Gummibehandlade textilvävnader, andra än vävnader enligt 
nr 59.02     

5906.10.00 –  Klisterremsor med en bredd avhögst 20 cm m2 7,5 B21 

16.9.2016 L 250/1837 Europeiska unionens officiella tidning SV     



Kapitel HS-nummer Produktbeteckning Enhet Allmän 
nivå (1) Kategori  

5906.99.00 – –  Andra m2 7,5 B21 

59.07 5907.00.00 Textilvävnader med annan impregnering, annat överdrag 
eller annan beläggning; målade teaterkulisser, ateljéfonder 
o.d., av textilvävnad 

KG 7,5 B21 

59.08 5908.00.00 Vekar av vävt, flätat eller stickat textilmaterial, för lampor, 
kaminer, tändare, ljus e.d.; glödstrumpor och rundstickad 
glödstrumpsväv, även impregnerade 

KG 7,5 B21 

59.09 5909.00.00 Brandslangar och liknande slangar av textilmaterial, även 
med invändig beläggning, armering eller tillbehör av annat 
material 

KG 7,5 A 

59.10 5910.00.00 Drivremmar eller transportband av textilmaterial, även im
pregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med 
plast, eller förstärkta med metall eller annat material 

KG 7,5 B21 

59.11  Produkter och artiklar av textilmaterial, för tekniskt bruk, 
specificerade i anmärkning 7 till detta kapitel i Mozambi
ques tulltaxa     

5911.10.00 –  Textilvävnader, filt och filtbelagda vävnader, överdragna, 
belagda eller laminerade med gummi, läder eller annat 
material, av sådana slag som används till kardbeslag 
samt liknande varor av sådana slag som används för an
nat tekniskt bruk, inbegripet band av sammet impregne
rat med gummi för överdragning av vävspolar (vävbom
mar) 

KG 7,5 B21  

5911.20.00 –  Siktduk, även konfektionerad KG 7,5 B21  

5911.40.00 –  Filterdukar av sådana slag som används i oljepressar e.d., 
inbegripet filterdukar av människohår 

KG 7,5 B21  

5911.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 

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

6001.10.00 –  Varor med lång lugg KG 20 B1  

6001.22.00 – –  Av konstfibrer KG 20 B1  

6001.29.00 – –  Av annat textilmaterial KG 20 B1  

6001.91.00 – –  Av bomull KG 20 B1  

6001.99.00 – –  Av annat textilmaterial KG 20 B1 
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60.02  Dukvaror av trikå med en bredd av högst 30 cm, innehål
lande minst 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd, 
andra än varor enligt nr 60.01     

6002.90.00 –  Andra KG 20 B1 

60.03  Dukvaror av trikå med en bredd av högst 30 cm, andra än 
varor enligt nr 60.01 eller 60.02     

6003.10.00 –  Av ull eller fina djurhår KG 20 B1  

6003.20.00 –  Av bomull KG 20 B1 

60.04  Dukvaror av trikå med en bredd av mer än 30 cm, inne
hållande minst 5 viktprocent töjfibergarn eller gummitråd, 
andra än varor enligt nr 60.01     

6004.90.00 –  Andra KG 20 B1 

60.05  Varptrikå (inbegripet sådan dukvara som tillverkats i ga
lonstickmaskin), andra än varor enligt nr 60.01–60.04      

–  Av bomull     

6005.22.00 – –  Färgade KG 20 B1  

6005.90.00 – –  Av annat textilmaterial KG 20 B1 

60.06  Andra dukvaror av trikå     

6006.34.00 – –  Tryckta KG 20 B1  

6006.90.00 –  Andra KG 20 B1 

62.01  Överrockar, bilrockar, slängkappor, anoraker, skidjackor, 
vindjackor och liknande ytterkläder, för män eller pojkar, 
andra än sådana enligt nr 62.03      

– Överrockar (inbegripet regnrockar), bilrockar, släng
kappor o.d.     

6201.13.00 – –  Av konstfibrer P/ST 20 B1 

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

–  Presenningar och markiser     

6306.30.00 –  Segel KG 2,5 A  

6306.91.00 – –  Av bomull KG 20 B1 
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63.07  Andra konfektionerade artiklar, inbegripet tillskärnings
mönster     

6307.20.00 –  Flytvästar och livbälten KG 7,5 B1  

6307.90.00 –  Andra slag KG 20 B1 

68.04  Kvarnstenar, slipstenar, slipskivor o.d., utan ställning, för 
malning, slipning, skärpning, polering, riktning eller skär
ning, handverktyg för skärpning eller polering samt delar 
till sådana varor, av naturlig sten, av agglomererade natur
liga eller konstgjorda slipmedel eller av keramiskt material, 
även med delar av andra material     

6804.10.00 –  Kvarnstenar, defibrörstenar o.d. KG 7,5 B21 

68.06  Slaggull, stenull och liknande mineralull; expanderad ver
mikulit, expanderade leror, skumslagg och liknande expan
derade mineraliska material; blandningar och varor av vär
meisolerande, ljudisolerande eller ljudadsorberande minera
liska material, andra än sådana som omfattas av nr 68.11 
eller 68.12 eller kapitel 69     

6806.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 

68.12  Bearbetade asbestfibrer; blandningar på basis av asbest eller 
på basis av asbest och magnesiumkarbonat; varor av så
dana blandningar eller av asbest (t.ex. tråd, vävnader, klä
der, huvudbonader, skodon och packningar), även med för
stärkning, andra än varor enligt nr 68.11 eller 68.13     

6812.80.00 –  Av krokidolit KG 7,5 B21  

6812.99.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 

69.07  Oglaserade ”gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., 
plattor för eldstäder samt väggplattor, av keramiskt mate
rial; oglaserade mosaikbitar o.d., av keramiskt material, 
även på underlag     

6907.90.00 –  Andra slag m2 7,5 B21 

69.08  Glaserade ”gatstenar”, trottoarplattor, golvplattor o.d., plat
tor för eldstäder samt väggplattor, av keramiskt material; 
glaserade mosaikbitar o.d., av keramiskt material, även på 
underlag     

6908.90.00 –  Andra slag m2 7,5 B21 

69.10  Diskhoar, tvättställ, pelare till tvättställ, badkar, bidéer, wc- 
stolar, spolcisterner, urinaler och liknande sanitetsartiklar 
för installation, av keramiskt material     

6910.10.00 –  Av porslin KG 7,5 B21  

6910.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 
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70.11  Öppna glashöljen (inbegripet kolvar och rör) till elektriska 
lampor, katodstrålerör e.d. samt delar av glas till sådana 
höljen, inte försedda med påmonterade detaljer     

7011.90.00 –  Andra slag P/ST 7,5 B21 

70.17  Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska ar
tiklar av glas, även graderade eller kalibrerade     

7017.10.00 –  Av smält kvarts eller annan smält kiseldioxid KG 7,5 B21  

7017.90.00 –  Andra slag KG 0 A 

70.19  Glasfibrer (inbegripet glasull) och varor av glasfibrer (t.ex. 
garn och vävnader)      

–  Förgarn (slivers), roving och andra fiberknippen, även 
huggna; garn     

7019.19.00 – –  Andra KG 7,5 A 

72.10  Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en 
bredd av minst 600 mm, varmvalsade, pläterade, på annat 
sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag      

–  På annat sätt överdragna med zink     

7210.49.00 – –  Andra KG 7,5 C21  

7210.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 

72.14  Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, 
varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter 
valsningen men inte vidare bearbetad     

7214.99.00 –  Annan KG 7,5 B21 

72.15  Annan stång av järn eller olegerat stål     

7215.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 

72.16  Profiler av järn eller olegerat stål     

7216.99.00 – –  Andra KG 7,5 B21 

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

–  Varmvalsade men inte vidare bearbetade     

7220.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 
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73.07  Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller 
stål     

7307.19.00 – –  Andra KG 7,5 C21  

7307.22.00 – –  Gängade knärör, böjar och muffar KG 7,5 C21 

73.08  Konstruktioner (med undantag av monterade eller monter
ingsfärdiga byggnader enligt nr 94.06) och delar till kon
struktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, 
fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- 
och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och 
pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av 
järn och stål, bearbetade för användning i konstruktioner     

7308.10.00 –  Broar och brosektioner KG 7,5 B21 

73.09 7309.00.00 Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller 
stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till 
vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även 
med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda 
med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärm
ning eller avkylning 

KG 7,5 B21 

73.11 7311.00.00 Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska 
förtätad gas 

KG 7,5 B21 

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

7312.10.00 –  Tvinnad tråd, linor och kablar KG 7,5 B21 

73.15  Kättingar och kedjor samt delar till dessa varor, av järn el
ler stål      

–  Ledbultkedjor och delar till sådana kedjor     

7315.12.00 – –  Andra kedjor KG 7,5 B21  

7315.89.00 – –  Andra KG 7,5 B21 

73.16 7316.00.00 Ankaren och draggar samt delar till dessa varor, av järn el
ler stål 

KG 7,5 B21 

73.17 7317.00.00 Spik, stift (inbegripet häftstift), spikbleck, märlor (andra än 
sådana enligt nr 83.05) och liknande artiklar, av järn eller 
stål, även med huvud av annat material, dock inte sådana 
med huvud av koppar 

KG 7,5 A 

73.18  Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, 
saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) 
och liknande artiklar, av järn eller stål      

–  Gängade artiklar     

7318.29.00 – –  Andra KG 7,5 C21 
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73.19  Synålar, stickor, snörnålar, virknålar, broderprylar och lik
nande artiklar, för handarbete, av järn eller stål; knappnå
lar, säkerhetsnålar, och liknande artiklar av järn eller stål, 
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans     

7319.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 

73.20  Fjädrar och fjäderblad, av järn eller stål     

7320.10.00 –  Bladfjädrar och blad till sådana fjädrar KG 7,5 B21 

73.23  Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till så
dana artiklar, av järn eller stål; stålull; diskbollar, putsvan
tar o.d., av järn och stål     

7323.99.00 – –  Andra KG 20 B1 

73.26  Andra varor av järn eller stål     

7326.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 

74.01 7401.00.00 Kopparskärsten; cementkoppar (utfälld koppar) KG 2,5 A 

74.03  Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form      

–  Raffinerad koppar     

7403.13.00 – –  Billets KG 2,5 A  

7403.22.00 – –  Koppartennlegeringar (brons) KG 2,5 A 

74.07  Stång och profiler av koppar     

7407.10.00 –  Av raffinerad koppar KG 7,5 B21   

–  Av kopparlegering     

7407.21.00 – –  Av kopparzinklegering (mässing) KG 7,5 B21  

7407.29.00 – –  Av annan kopparlegering KG 7,5 B21 

74.08  Tråd av koppar      

–  Av raffinerad koppar     

7408.11.00 – –  Med ett största tvärmått av mer än 6 mm kg 2,5 A  

7408.19.00 – –  Annan KG 2,5 A  

7408.29.00 – –  Andra KG 7,5 B21 
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74.09  Plåt och band av koppar, med en tjocklek av 
mer än 0,15 mm      

–  Av raffinerad koppar     

7409.11.00 – –  I ringar eller rullar KG 2,5 A  

7409.19.00 – –  Andra KG 2,5 A  

7409.21.00 – –  I ringar eller rullar KG 7,5 B21  

7409.29.00 – –  Andra KG 7,5 B21  

7409.39.00 – –  Andra KG 7,5 B21  

7409.90.00 –  Av annan kopparlegering KG 7,5 B21 

74.11  Rör av koppar     

7411.10.00 –  Av raffinerad koppar KG 7,5 B21  

7411.21.00 – –  Av kopparzinklegering (mässing) KG 7,5 B21  

7411.22.00 – – Av kopparnickellegering eller kopparnickelzinkleger
ing (nysilver) 

KG 7,5 B21  

7411.29.00 – –  Andra KG 7,5 B21 

74.12  Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av koppar     

7412.10.00 –  Av raffinerad koppar KG 7,5 B21  

7412.20.00 –  Av kopparlegering KG 7,5 B21 

74.13 7413.00.00 Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av koppar, utan elek
trisk isolering 

KG 2,5 A 

74.15  Spik, stift (inbegripet häftstift), märlor och liknande artik
lar, av koppar eller av järn eller stål med huvud av koppar; 
skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, 
saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) 
och liknande artiklar, av koppar     

7415.10.00 – Spik, stift (inbegripet häftstift), märlor och liknande ar
tiklar 

KG 7,5 B21  

7415.21.00 – –  Underläggsbrickor, inbegripet fjäderbrickor KG 7,5 B21 
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7415.29.00 – –  Andra KG 7,5 B21  

7415.33.00 – –  Skruvar; bultar och muttrar KG 7,5 B21  

7415.39.00 – –  Andra KG 7,5 B21 

74.18  Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till så
dana artiklar, av koppar; diskbollar, putsvantar o.d., av 
koppar      

–  Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till 
sådana artiklar; diskbollar, putsvantar o.d.     

7418.11.00 – –  Diskbollar, putsvantar o.d. KG 20 B1  

7418.19.00 – –  Andra KG 20 B1  

7418.20.00 –  Sanitetsgods och delar till sanitetsgods KG 20 B1 

74.19  Andra varor av koppar     

7419.10.00 –  Kättingar och kedjor samt delar till dessa varor KG 7,5 B21  

7419.91.00 – –  Gjutna eller smidda varor, inte vidare bearbetade KG 7,5 B21  

7419.99.00 – –  Andra KG 7,5 B21 

75.01  Nickelskärsten, nickeloxidsinter och andra mellanprodukter 
vid framställning av nickel     

7501.10.00 –  Nickelskärsten KG 2,5 A  

7505.11.00 – –  Av olegerad nickel KG 7,5 B21 

75.07  Rör och rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av 
nickel      

–  Rör     

7507.20.00 –  Rördelar KG 7,5 B21 

76.01  Aluminium i obearbetad form     

7601.10.00 –  Olegerat aluminium KG 2,5 A 
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7601.20.00 –  Aluminiumlegeringar KG 2,5 A 

76.03  Pulver och fjäll av aluminium     

7603.10.00 –  Pulver med annan än bladstruktur KG 2,5 A 

76.04  Stång och profiler av aluminium     

7604.10.00 –  Av olegerat aluminium KG 7,5 B21   

–  Av aluminiumlegering     

7604.21.00 – –  Ihåliga profiler KG 7,5 B21  

7604.29.00 – –  Andra KG 7,5 B21 

76.05  Tråd av aluminium      

–  Av olegerat aluminium     

7605.11.00 – –  Med ett största tvärmått av mer än 7 mm KG 7,5 B21  

7605.19.00 – –  Annan KG 7,5 B21   

–  Av aluminiumlegering     

7605.21.00 – –  Med ett största tvärmått av mer än 7 mm KG 7,5 B21  

7605.29.00 – –  Annan KG 7,5 B21 

76.06  Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av 
mer än 0,2 mm      

–  Av kvadratisk eller rektangulär form     

7606.11.00 – –  Av olegerat aluminium KG 7,5 C21  

7606.12.00 – –  Av aluminiumlegering KG 7,5 C21  

7606.91.00 – –  Av olegerat aluminium KG 7,5 C21  

7606.92.00 – –  Av aluminiumlegering KG 7,5 C21 
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76.07  Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan för
stärkta med papper, papp, plast eller liknande material) 
med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av 
högst 0,2 mm      

–  Utan förstärkning     

7607.11.00 – –  Valsade men inte vidare bearbetade KG 7,5 B21  

7607.19.00 – –  Andra KG 7,5 B21  

7607.20.00 –  Med förstärkning KG 7,5 B21 

76.08  Rör av aluminium     

7608.10.00 –  Av olegerat aluminium KG 7,5 B21  

7608.20.00 –  Av aluminiumlegering KG 7,5 B21 

76.09 7609.00.00 Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av alumi
nium 

KG 7,5 B21 

76.10  Konstruktioner (med undantag av monterade eller monter
ingsfärdiga byggnader enligt nr 94.06) och delar till kon
struktioner (t.ex. broar, brosektioner, torn, fackverksmaster, 
tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkar
mar, dörrtrösklar, räcken och pelare), av aluminium; plåt, 
stång, profiler, rör o.d. av aluminium, bearbetade för an
vändning i konstruktioner     

7610.10.00 – Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösk
lar 

KG 7,5 B21  

7610.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 

76.11 7611.00.00 Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, 
för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till 
vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även 
med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda 
med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärm
ning eller avkylning 

KG 7,5 B21 

76.12  Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegri
pet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, 
för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till 
vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även 
med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda 
med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärm
ning eller avkylning     

7612.10.00 –  Förpackningstuber KG 7,5 A  

7612.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 
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76.13 7613.00.00 Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska 
förtätad gas 

KG 7,5 B21 

76.14  Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan 
elektrisk isolering     

7614.10.00 –  Med kärna av stål KG 7,5 B21  

7614.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 

76.15  Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till så
dana artiklar, av aluminium; diskbollar, putsvantar o.d., av 
aluminium      

–  Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till 
sådana artiklar; diskbollar, putsvantar o.d.     

7615.11.00 – –  Diskbollar, putsvantar o.d. KG 20 B1  

7615.19.00 – –  Andra slag KG 20 B1  

7615.20.00 –  Sanitetsgods och delar till sanitetsgods KG 20 B1 

76.16  Andra varor av aluminium     

7616.10.00 –  Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, 
nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och 
liknande artiklar 

kg 7,5 B21  

7616.99.00 – –  Andra KG 20 B1 

78.01  Bly i obearbetad form     

7801.91.00 – – Innehållande, efter vikten räknat, huvudsakligen anti
mon som annat legeringsämne 

KG 2,5 A  

7801.99.00 – –  Annat KG 2,5 A 

78.04  Plåt, band och folier av bly; pulver och fjäll av bly      

–  Plåt, band och folier     

7804.11.00 – –  Med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) 
avhögst 0,2 mm 

KG 7,5 B21  

7804.19.00 – –  Andra KG 7,5 B21 

78.06 7806.00.00 Andra varor av bly KG 20 B1 

16.9.2016 L 250/1848 Europeiska unionens officiella tidning SV     



Kapitel HS-nummer Produktbeteckning Enhet Allmän 
nivå (1) Kategori 

79.01  Zink i obearbetad form     

7901.20.00 –  Zinklegeringar KG 2,5 A 

79.03  Stoft, pulver och fjäll av zink     

7903.10.00 –  Zinkstoft KG 2,5 A  

7903.90.00 –  Andra slag KG 2,5 A 

79.04 7904.00.00 Stång, profiler och tråd av zink KG 7,5 B21 

79.07  Andra varor av zink     

7907.00.10 –  Rör och rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) KG 7,5 B21  

7907.00.90 –  Andra KG 20 B1 

80.01  Tenn i obearbetad form     

8001.10.00 –  Olegerat tenn KG 2,5 A 

80.03 8003.00.00 Stång, profiler och tråd av tenn KG 7,5 B21 

80.07 8007.00.00 Andra varor av tenn KG 20 B1 

81.01  Volfram och varor av volfram, inbegripet avfall och skrot     

8101.99.00 – –  Andra KG 7,5 B21 

81.09  Zirkonium och varor av zirkonium, inbegripet avfall och 
skrot     

8109.90.00 –  Andra slag KG 2,5 A 

81.10  Antimon och varor av antimon, inbegripet avfall och skrot     

8110.90.00 –  Andra slag KG 2,5 A 

81.11 8111.00.00 Mangan och varor av mangan, inbegripet avfall och skrot KG 2,5 A 

81.12  Beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium, hafnium, 
indium, niob (columbium), rhenium och tallium samt va
ror av dessa metaller, inbegripet avfall och skrot      

–  Beryllium     

8112.99.00 – –  Andra KG 2,5 A 
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81.13 8113.00.00 Kermeter och varor av kermeter, inbegripet avfall och 
skrot 

KG 2,5 A 

82.01  Spadar, skyfflar, korpar, hackor, högafflar, grepar, krattor, 
räfsor och rakor; yxor, röjknivar och liknande huggverktyg; 
sekatörer och liknande klippverktyg av alla slag; liar, skä
ror, höknivar, häcksaxar, fäll- och klyvkilar samt andra 
verktyg och redskap av sådana slag som används inom 
jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk     

8201.10.00 –  Spadar och skyfflar KG 5 B22  

8201.20.00 –  Högafflar och grepar KG 5 B22  

8201.30.00 –  Hackor, korpar, krattor, räfsor och rakor KG 0 B22  

8201.40.00 –  Yxor, röjknivar och liknande huggverktyg KG 5 B22  

8201.50.00 – Sekatörer och liknande klippverktyg av alla slag (inbegri
pet fjäderfäsaxar) 

KG 5 B22  

8201.60.00 –  Häcksaxar, beskärningssaxar och liknande saxar för två 
händer 

KG 5 B22  

8201.90.00 –  Andra handverktyg och handredskap av sådana slag 
som används inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller 
skogsbruk 

KG 5 B22 

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

8202.10.00 –  Handsågar KG 5 B22  

8202.20.00 –  Bandsågblad KG 5 B22  

8202.31.00 – –  Med verksam del av stål KG 7,5 B21  

8202.39.00 – –  Andra slag, inbegripet delar KG 7,5 B21  

8202.40.00 –  Sågkedjor för motorsågar KG 7,5 B21   

–  Andra sågblad     

8202.91.00 – –  Raka sågblad för metallbearbetning KG 7,5 B21  

8202.99.00 – –  Andra slag KG 7,5 B21 

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

8203.10.00 –  Filar, raspar och liknande verktyg KG 7,5 B21 
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8203.20.00 –  Tänger (inbegripet avbitartänger men inte håltänger), 
pincetter och liknande verktyg 

KG 7,5 B21  

8203.30.00 –  Plåtsaxar och liknande verktyg KG 7,5 B21  

8203.40.00 –  Röravskärare, bultsaxar, huggpipor och liknande verktyg KG 7,5 B21 

82.04  Skruvnycklar och skiftnycklar (inbegripet momentnycklar); 
utbytbara hylsor till hylsnycklar, med eller utan handtag      

–  Skruvnycklar och skiftnycklar     

8204.11.00 – –  Skruvnycklar KG 7,5 B21  

8204.12.00 – –  Skiftnycklar KG 7,5 B21  

8204.20.00 –  Utbytbara hylsor till hylsnycklar, med eller utan handtag KG 7,5 B21 

82.05  Handverktyg (inbegripet glasmästardiamanter), inte 
nämnda eller inbegripna någon annanstans; blåslampor; 
skruvstycken, skruvtvingar o.d., andra än tillbehör och de
lar till verktygsmaskiner; städ; transportabla smidesässjor; 
hand- eller pedaldrivna slipstenar och slipskivor med ställ
ning     

8205.10.00 –  Borr- och gängverktyg KG 7,5 B21  

8205.20.00 –  Hammare och släggor KG 7,5 B21  

8205.30.00 –  Hyvlar, stämjärn, skölpar och liknande skärande verktyg 
för träbearbetning 

KG 7,5 B21  

8205.40.00 –  Skruvmejslar KG 7,5 B21   

–  Andra handverktyg (inbegripet glasmästardiamanter)     

8205.51.00 – –  Verktyg och redskap för hushållsbruk KG 25 B1  

8205.59.00 – –  Andra KG 7,5 B21  

8205.60.00 –  Blåslampor KG 7,5 B21  

8205.70.00 –  Skruvstycken, skruvtvingar o.d. KG 7,5 B21  

8205.80.00 –  Städ; transportabla smidesässjor; hand- eller pedaldrivna 
slipstenar och slipskivor med ställning 

KG 7,5 B21 
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8205.90.00 –  Andra, inbegripet satser av artiklar enligt två eller flera 
av de föregående varunumren 

KG 7,5 B21 

82.06  Satser av handverktyg enligt två eller flera av nr 82.02– 
82.05, i detaljhandelsförpackningar     

8206.00.00 Satser av handverktyg enligt två eller flera av nr 82.02– 
82.05, i detaljhandelsförpackningar 

KG 7,5 B21 

82.07  Utbytbara verktyg för handverktyg, även mekaniska, eller 
för verktygsmaskiner (t.ex. för pressning, stansning, gäng
ning, borrning, arborrning, driftning, fräsning, svarvning 
eller skruvdragning), inbegripet dragskivor för dragning 
och matriser för strängpressning av metall, samt verktyg 
för berg- eller jordborrning      

–  Verktyg för berg- eller jordborrning     

8207.13.00 – –  Med verksam del av kermet KG 7,5 B21  

8207.19.00 – –  Andra, inbegripet delar KG 7,5 B21  

8207.20.00 – Dragskivor och matriser för dragning eller strängpress
ning av metall 

KG 7,5 B21  

8207.30.00 –  Verktyg för pressning eller stansning KG 7,5 B21  

8207.40.00 –  Verktyg för gängning KG 7,5 B21  

8207.50.00 – Verktyg för borrning, andra än för berg- eller jordborr
ning 

KG 7,5 B21  

8207.60.00 –  Verktyg för arborrning o.d. eller driftning KG 7,5 B21  

8207.70.00 –  Verktyg för fräsning KG 7,5 B21  

8207.80.00 –  Verktyg för svarvning KG 7,5 B21  

8207.90.00 –  Andra utbytbara verktyg KG 7,5 B21 

82.08  Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater     

8208.10.00 –  För metallbearbetning KG 7,5 B21  

8208.20.00 –  För träbearbetning KG 7,5 B21  

8208.30.00 –  För köksmaskiner eller för maskiner som används inom 
livsmedelsindustrin 

KG 7,5 B21  

8208.40.00 – För maskiner som används inom jordbruk, trädgårds
skötsel eller skogsbruk 

KG 7,5 B21  

8208.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 
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82.09 8209.00.00 Plattor, skär, stavar och liknande delar till verktyg, omonte
rade, av kermet 

KG 20 B1 

82.10 8210.00.00 Handdrivna mekaniska apparater och redskap, som väger 
högst 10 kg och som används för beredning eller servering 
av matvaror eller drycker 

KG 20 B1 

82.11  Knivar med skärande egg, även tandad (inbegripet träd
gårdsknivar), andra än knivar enligt nr 82.08, samt blad 
till sådana knivar     

8211.10.00 –  Satser med olika artiklar KG 20 B1   

–  Andra slag     

8211.91.00 – –  Bordsknivar med fast blad KG 20 B1  

8211.92.00 – –  Andra knivar med fast blad KG 20 B1  

8211.93.00 – –  Andra knivar än sådana med fast blad KG 20 B1  

8211.94.00 – –  Knivblad KG 20 B1  

8211.95.00 – –  Skaft av oädel metall KG 20 B1 

82.12  Rakknivar, rakhyvlar och rakapparater (icke elektriska) 
samt blad till dessa (inbegripet ämnen till rakblad i band
form)     

8212.10.00 –  Rakknivar, rakhyvlar och rakapparater (icke elektriska) P/ST 20 B1  

8212.20.00 – Blad till rakhyvlar (inbegripet ämnen till rakblad i band
form) 

1 000 P/ 
ST 

20 B1  

8212.90.00 –  Andra delar KG 7,5 B21 

82.13 8213.00.00 Saxar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, 
samt skär till saxar enligt detta nummer 

KG 20 B1 

82.14  Andra skär- och klippverktyg (t.ex. hårklippningsmaskiner, 
huggknivar och hackknivar för slakterier och charkuterier 
eller för hushållsbruk, pappersknivar); artiklar och satser 
av artiklar för manikyr eller pedikyr (inbegripet nagelfilar)     

8214.10.00 –  Pappersknivar, brevöppnare, raderknivar, pennvässare 
samt blad till sådana artiklar 

KG 7,5 B21  

8214.20.00 –  Artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr 
(inbegripet nagelfilar) 

KG 20 B1  

8214.90.00 –  Andra slag KG 20 B1 

16.9.2016 L 250/1853 Europeiska unionens officiella tidning SV     



Kapitel HS-nummer Produktbeteckning Enhet Allmän 
nivå (1) Kategori 

82.15  Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, 
sockertänger och liknande köks- och bordsartiklar     

8215.10.00 –  Satser med olika artiklar, innehållande minst en artikel 
som är förgylld, försilvrad eller platinerad 

KG 20 B1  

8215.20.00 –  Andra satser med olika artiklar KG 20 B1   

–  Andra     

8215.91.00 – –  Förgyllda, försilvrade eller platinerade KG 20 B1  

8215.99.00 – –  Andra KG 20 B1 

83.01  Hänglås och andra lås (nickellås, kombinationslås och elek
triska lås) av oädel metall; knäppen och byglar med 
knäppe, försedda med lås, av oädel metall; nycklar av oädel 
metall till i detta nummer nämnda artiklar     

8301.10.00 –  Hänglås KG 7,5 B21  

8301.20.00 –  Lås av sådana slag som används till motorfordon KG 7,5 B21  

8301.30.00 –  Lås av sådana slag som används till möbler KG 7,5 B21  

8301.40.00 –  Andra lås KG 7,5 B21  

8301.50.00 –  Knäppen och byglar med knäppe, försedda med lås KG 7,5 B21  

8301.60.00 –  Delar KG 7,5 B21  

8301.70.00 –  Separat föreliggande nycklar KG 7,5 B21 

83.02  Beslag och liknande artiklar av oädel metall, som är lämp
liga för möbler, dörrar, trappor, fönster, markiser, persien
ner, rullgardiner, karosserier, sadelmakeriarbeten, koffertar, 
kistor, skrin e.d.; klädhängare, hatthängare, konsoler o.d., 
av oädel metall; länkrullar med hjulhållare av oädel metall; 
automatiska dörrstängare av oädel metall     

8302.49.00 – –  Andra KG 20 B1  

8302.50.00 –  Klädhängare, hatthängare, konsoler o.d. KG 20 B1  

8302.60.00 –  Automatiska dörrstängare KG 7,5 B21 

83.03 8303.00.00 Kassaskåp, kassakistor samt dörrar till kassavalv e.d., arme
rade eller på annat sätt förstärkta, förvaringsfack för kassa
valv samt kassaskrin, dokumentskrin o.d., av oädel metall 

KG 7,5 B21 
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83.04 8304.00.00 Dokumentskåp, kortregisterskåp, brevkorgar, manuskri
pthållare, pennfat, stämpelställ och liknande kontors- och 
skrivbordsartiklar, av oädel metall, andra än kontorsmöbler 
enligt nr 94.03 

KG 20 B1 

83.05  Mekanismer och beslag för samlingspärmar eller brevord
nare, pappersklämmor, gem, ryttare till kortregister och 
liknande kontorsartiklar, av oädel metall; häftklammer 
i staplar (för t.ex. kontorsbruk, tapetserarbruk eller embal
lering), av oädel metall     

8305.10.00 – Mekanismer och beslag till samlingspärmar eller bre
vordnare 

KG 20 B1  

8305.20.00 –  Häftklammer i staplar KG 20 B1  

8305.90.00 –  Andra, inbegripet delar KG 20 B1 

83.06  Ringklockor, bjällror, gonggonger o.d., icke elektriska, av 
oädel metall; statyetter och andra prydnadsföremål, av oä
del metall; fotografiramar, tavelramar och liknande ramar, 
av oädel metall; speglar av oädel metall     

8306.10.00 –  Ringklockor, bjällror, gonggonger o.d. KG 20 B1   

–  Statyetter och andra prydnadsföremål     

8306.21.00 – –  Förgyllda, försilvrade eller platinerade KG 20 B1  

8306.29.00 – –  Andra KG 20 B1  

8306.30.00 –  Fotografiramar, tavelramar och liknande ramar; speglar KG 20 B1 

83.07  Böjliga slangar och rör av oädel metall, även med kopp
lingsanordningar     

8307.10.00 –  Av järn eller stål KG 7,5 B21  

8307.90.00 –  Av annan oädel metall KG 7,5 B21 

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

8308.10.00 –  Hakar, hyskor och snörhålsringar P/ST 7,5 B21  

8308.20.00 –  Rörnitar och tvåspetsnitar MP/ST 7,5 B21  

8308.90.00 –  Andra, inbegripet delar KG 7,5 B21 
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83.09  Proppar, kapsyler och lock (inbegripet kronkorkar, skruv
kapsyler och proppar med pip), sprundtappar med gäng
ning, sprundplåtar, plomber och andra tillbehör till för
packningar, av oädel metall     

8309.10.00 –  Kronkorkar KG 7,5 A  

8309.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 

83.10 8310.00.00 Skyltar, namnplåtar, adressplåtar och liknande plåtar, siff
ror, bokstäver och andra symboler, av oädel metall, med 
undantag av sådana som omfattas av nr 94.05 

KG 7,5 B21 

83.11  Tråd, stavar, rör, plattor, elektroder och liknande produkter 
av oädel metall eller hårdmetall, överdragna eller fyllda 
med flussmedel, av sådana slag som används för lödning 
eller svetsning eller för pålödning eller påsvetsning av me
tall eller hårdmetall; tråd och stavar av agglomererat pulver 
av oädel metall, för metallsprutning     

8311.10.00 – Överdragna elektroder av oädel metall, för elektrisk ljus
bågssvetsning 

KG 7,5 C21  

8311.20.00 –  Fylld tråd av oädel metall, för elektrisk ljusbågssvetsning KG 7,5 A  

8311.30.00 –  Överdragna stavar och fylld tråd, av oädel metall, för 
lödning eller svetsning med låga 

KG 7,5 B21  

8311.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 

84.01  Kärnreaktorer; obestrålade bränsleelement för kärnreakto
rer; maskiner och apparater för isotopseparation     

8401.10.00 –  Kärnreaktorer KG 5 B22  

8401.20.00 –  Maskiner och apparater för isotopseparation samt delar 
till sådana 

KG 5 B22  

8401.30.00 –  Obestrålade bränsleelement gi F/S 5 B22 

84.02  Ångpannor och andra ånggeneratorer (andra än sådana 
varmvattenpannor för centraluppvärmning som också kan 
producera lågtrycksånga); hetvattenpannor      

–  Ångpannor och andra ånggeneratorer     

8402.11.00 – –  Vattenrörspannor med en ångproduktion av 
mer än 45 ton per timme 

P/ST 5 A 
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8402.12.00 – – Vattenrörspannor med en ångproduktion av
högst 45 ton per timme 

P/ST 5 A  

8402.19.00 – – Andra ångpannor och ånggeneratorer, inbegripet hyb
ridpannor 

P/ST 5 A  

8402.20.00 –  Hetvattenpannor P/ST 5 A  

8402.90.00 –  Delar KG 5 A 

84.03  Värmepannor för centraluppvärmning, andra än sådana 
enligt nr 84.02     

8403.10.00 –  Värmepannor P/ST 5 B22  

8403.90.00 –  Delar KG 5 B22 

84.04  Hjälpapparater för användning tillsammans med ånggene
ratorer eller värmepannor enligt nr 84.02 eller 84.03 (t.ex. 
economisers, överhettare, sotningsapparater och anord
ningar för stoftåterföring); kondensorer för ångmaskiner     

8404.10.00 – Hjälpapparater för användning tillsammans med ångge
neratorer eller värmepannor enligt nr 84.02 eller 84.03 

KG 5 A  

8404.20.00 –  Kondensorer för ångmaskiner KG 5 A  

8404.90.00 –  Delar KG 5 A 

84.05  Generatorer för gengas eller vattengas, även med gasrenare; 
generatorer för acetylengas samt liknande gasgeneratorer 
som arbetar med vatten, även med gasrenare     

8405.10.00 – Generatorer för gengas eller vattengas, även med gasre
nare; generatorer för framställning av acetylengas samt 
liknande gasgeneratorer som arbetar med vatten, även 
med gasrenare 

KG 5 B22  

8405.90.00 –  Delar KG 5 B22 

84.06  Ångturbiner     

8406.10.00 –  Turbiner för framdrivning av fartyg P/ST 5 B22   

–  Andra turbiner     

8406.81.00 – –  Med en effekt av mer än 40 MW P/ST 5 B22  

8406.82.00 – –  Med en effekt avhögst 40 MW P/ST 5 B22  

8406.90.00 –  Delar P/ST 5 B22 
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84.07  Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med 
fram- och återgående eller roterande kolvar     

8407.10.00 –  Motorer till luftfartyg P/ST 7,5 B21  

8407.21.00 – –  Utombordsmotorer P/ST 7,5 B21  

8407.29.00 – –  Andra P/ST 7,5 B21  

8407.32.00 – –  Mer än 50 cm3 menhögst 250 cm3 P/ST 7,5 B21  

8407.34.00 – –  Mer än 1 000 cm3 P/ST 7,5 B21  

8407.90.00 –  Andra motorer P/ST 7,5 B21 

84.08  Förbränningskolvmotorer med kompressionständning (die
sel- eller semidieselmotorer)     

8408.10.10 – –  Utombordsmotorer P/ST 7,5 B21  

8408.10.90 –  Andra P/ST 7,5 A  

8408.20.00 –  Motorer av sådana slag som används för framdrivning 
av fordon enligt kapitel 87 

P/ST 7,5 B21  

8408.90.00 –  Andra motorer P/ST 7,5 B21 

84.09  Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huv
udsakligen till motorer enligt nr 84.07 eller 84.08     

8409.10.00 –  Till luftfartygsmotorer KG 7,5 B21  

8409.91.00 – – Delar lämpliga att användas uteslutande eller huvud
sakligen till förbränningskolvmotorer med gnisttänd
ning 

KG 7,5 B21  

8409.99.00 – –  Andra KG 7,5 B21 

84.10  Hydrauliska turbiner, vattenhjul samt regulatorer för så
dana maskiner      

–  Hydrauliska turbiner samt vattenhjul, med en effekt av     

8410.11.00 – –  Högst 1 000 kW P/ST 5 B22  

8410.12.00 – –  Mer än 1 000 kW men högst 10 000 kW P/ST 5 B22  

8410.13.00 – –  Mer än 10 000 kW P/ST 5 B22  

8410.90.00 –  Delar, inbegripet regulatorer KG 5 B22 
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84.11  Turbojetmotorer, turbopropmotorer och andra gasturbin
motorer      

–  Turbojetmotorer     

8411.12.00 – –  Med en dragkraft av mer än 25 kN P/ST 5 B22   

–  Turbopropmotorer     

8411.81.00 – –  Med en effekt avhögst 5 000 kW P/ST 5 B22  

8411.99.00 – –  Andra KG 5 B22 

84.12  Andra motorer     

8412.10.00 –  Reaktionsmotorer, andra än turbojetmotorer P/ST 5 B22  

8412.21.00 – –  Linjärt arbetande (cylindrar) KG 5 B22  

8412.29.00 – –  Andra KG 5 B22  

8412.31.00 – –  Linjärt arbetande (cylindrar) P/ST 5 B22  

8412.39.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8412.80.00 –  Andra slag P/ST 5 B22  

8412.90.00 –  Delar KG 5 B22 

84.13  Vätskepumpar, även försedda med mätanordning; vätskee
levatorer     

8413.11.00 – –  Bränsle- eller smörjmedelspumpar av sådana slag som 
används på bensinstationer eller i garage 

P/ST 5 B22  

8413.19.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8413.20.00 –  Handpumpar, andra än sådana enligt nr 8413.11 eller 
8413.19 

P/ST 5 B22  

8413.30.00 – Bränsle-, smörjmedels- eller kylmedelspumpar för för
bränningskolvmotorer 

KG 5 B22  

8413.40.00 –  Betongpumpar P/ST 5 B22  

8413.50.00 –  Andra kolv- eller membranpumpar P/ST 5 B22  

8413.60.00 –  Andra roterande förträngningspumpar P/ST 5 B22  

8413.70.00 –  Andra centrifugalpumpar P/ST 5 B22 
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8413.81.00 – –  Pumpar P/ST 5 B22  

8413.82.00 – –  Vätskeelevatorer P/ST 5 B22  

8413.91.00 – –  Till pumpar KG 5 B22  

8413.92.00 – –  Till vätskeelevatorer KG 5 B22 

84.14  Luft- eller vakuumpumpar, kompressorer för luft eller 
andra gaser samt fläktar och blåsmaskiner; ventilations- el
ler cirkulationskåpor med inbyggd fläkt, även försedda 
med filter     

8414.10.00 –  Vakuumpumpar P/ST 5 A  

8414.20.00 –  Hand- eller fotdrivna luftpumpar P/ST 5 A  

8414.30.00 –  Kompressorer av sådana slag som används i kyl- eller 
frysutrustning 

P/ST 5 A  

8414.40.00 – Luftkompressorer monterade på ett hjulförsett under
rede avsett att dragas 

P/ST 5 A   

–  Fläktar     

8414.51.00 – – Bords-, golv-, vägg-, fönster- eller takfläktar med in
byggd elektrisk motor med en effekt avhögst 125 W 

P/ST 20 B1  

8414.59.00 – –  Andra KG 5 A  

8414.60.00 –  Ventilations- eller cirkulationskåpor med en horisontell 
sidlängd avhögst 120 cm 

P/ST 20 A  

8414.80.00 –  Andra P/ST 7,5 A  

8414.90.00 –  Delar KG 7,5 A 

84.15  Luftkonditioneringsapparater bestående av en motordriven 
fläkt samt anordningar för reglering av temperatur och 
fuktighet, inbegripet sådana apparater i vilka fuktigheten 
inte kan regleras separat     

8415.10.00 –  Apparater av fönster- eller väggtyp, hopbyggda till en 
enhet eller av typen”split-system” (system bestående av 
separata komponenter) 

KG 20 B1  

8415.81.00 – –  Innehållande en kylenhet och en ventil för reversering 
av avkylnings-/uppvärmningskretsloppet (reversibla 
värmepumpar) 

KG 20 B1  

8415.82.10 – – –  Med en uteffekt av mindre än 72 000 Btu P/ST 20 B1  

8415.82.90 – – –  Med en uteffekt av minst 72 000 Btu P/ST 5 A 
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8415.83.00 – –  Utan kylenhet P/ST 20 A  

8415.90.00 –  Delar KG 7,5 A 

84.16  Brännare för flytande bränsle, pulverisat fast bränsle eller 
gas, till eldstäder; mekaniska eldningsapparater (stokrar) 
samt mekaniska eldstadsrostar, mekaniska anordningar för 
avlägsnande av aska och liknande anordningar för sådana 
apparater     

8416.10.00 –  Brännare för flytande bränsle P/ST 5 A  

8416.20.00 –  Andra brännare, inbegripet kombinationsbrännare KG 5 A  

8416.30.00 –  Mekaniska eldningsapparater (stokrar) samt mekaniska 
eldstadsrostar, mekaniska anordningar för avlägsnande 
av aska och liknande anordningar för sådana apparater 

P/ST 5 A  

8416.90.00 –  Delar KG 5 A 

84.17  Industri- och laboratorieugnar, inbegripet förbränningsug
nar, icke elektriska     

8417.10.00 – Ugnar för rostning, smältning eller annan värmebehand
ling av malm, sulfidmineral eller metall 

P/ST 5 B22  

8417.20.00 –  Ugnar för bagerier och konditorier P/ST 5 B22  

8417.80.00 –  Andra slag P/ST 5 B22  

8417.90.00 –  Delar KG 5 B22 

84.18  Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning, elek
triska och andra; värmepumpar, andra än luftkonditioner
ingsapparater enligt nr 84.15     

8418.10.00 – Kombinerade kyl- och frysskåp med separata yttre dör
rar 

P/ST 20 B1  

8418.21.00 – –  Kompressionskylskåp P/ST 20 B1  

8418.29.00 – –  Andra P/ST 20 B1  

8418.30.00 –  Frysboxar med en rymd avhögst 800 l P/ST 20 C1  

8418.50.00 –  Andra möbler (boxar, skåp, diskar, skyltskåp, montrar o. 
d.) för lagring och visning av varor, med kyl- eller fry
sutrustning 

P/ST 5 B22  

8418.61.00 – –  Värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater 
enligt nr 84.15 

P/ST 5 B22  

8418.69.00 – –  Andra P/ST 5 B22 
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8418.91.00 – –  Möbler konstruerade för kyl- eller frysutrustning KG 5 B22  

8418.99.00 – –  Andra KG 7,5 B21 

84.19  Maskiner och apparater, även med elektrisk uppvärmning 
(med undantag av ugnar och annan utrustning enligt 
nr 85.14), för behandling av material genom förfaranden 
som inbegriper temperaturändring, såsom uppvärmning, 
kokning, rostning, destillering, rektifiering, sterilisering, 
pastörisering, ångbehandling, torkning, indunstning, förån
gning, kondensering eller avkylning, dock inte maskiner 
och apparater av sådana slag som används för hushålls
bruk; genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare, 
icke elektriska      

–  Genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare, icke 
elektriska     

8419.11.00 – –  Gasuppvärmda genomströmningsvarmvattenberedare P/ST 5 A  

8419.19.00 – –  Andra P/ST 5 A  

8419.20.00 –  Steriliseringsapparater för medicinskt eller kirurgiskt 
bruk eller för laboratoriebruk 

P/ST 5 A  

8419.31.00 – –  För jordbruksprodukter P/ST 5 A  

8419.32.00 – –  För trä, pappersmassa, papper eller papp P/ST 5 A  

8419.39.00 – –  Andra P/ST 5 A  

8419.40.00 –  Maskiner och apparater för destillering eller rektifiering KG 5 A  

8419.50.00 –  Värmeväxlare KG 5 A  

8419.60.00 –  Maskiner och apparater för kondensering av luft eller 
annan gas till vätska 

P/ST 5 A  

8419.81.00 – –  För beredning av varma drycker, för matlagning eller 
för uppvärmning av mat 

P/ST 5 A  

8419.89.00 – –  Andra KG 5 A  

8419.90.00 –  Delar P/ST 5 A 

84.20  Kalandrar och andra valsmaskiner, andra än maskiner för 
bearbetning av metall eller glas, samt valsar till sådana ma
skiner     

8420.10.00 –  Kalandrar och andra valsmaskiner KG 5 A  

8420.91.00 – –  Valsar KG 5 A  

8420.99.00 – –  Andra KG 5 A 
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84.21  Centrifuger, inbegripet torkcentrifuger; filter, maskiner och 
apparater för rening av vätskor eller gaser      

–  Centrifuger, inbegripet torkcentrifuger     

8421.12.00 – –  Torkcentrifuger för tvätt P/ST 5 A  

8421.19.00 – –  Andra P/ST 5 A  

8421.21.00 – –  För filtrering eller rening av vatten P/ST 5 A  

8421.22.00 – –  För filtrering eller rening av drycker, andra än vatten P/ST 5 A  

8421.23.00 – –  Olje- eller bränslefilter för förbränningsmotorer P/ST 5 A  

8421.29.00 – –  Andra P/ST 5 A  

8421.31.00 – –  Luftrenare till förbränningsmotorer P/ST 5 A  

8421.39.00 – –  Andra P/ST 5 A  

8421.91.00 – –  Till centrifuger, inbegripet delar till torkcentrifuger KG 5 A  

8421.99.00 – –  Andra KG 5 A 

84.22  Diskmaskiner; maskiner och apparater för rengöring eller 
torkning av flaskor eller andra kärl; maskiner och appara
ter för påfyllning, tillslutning, kapsylering eller etikettering 
av flaskor, burkar, askar, lådor, påsar, säckar eller andra 
förpackningar; andra maskiner och apparater för förpack
ning eller inslagning av varor (inbegripet maskiner och ap
parater för inslagning av varor genom värmekrympning 
[heat-shrink]); apparater för inpressning av kolsyra i dry
cker      

–  Diskmaskiner     

8422.11.00 – –  Av hushållstyp P/ST 20 B1  

8422.19.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8422.20.00 –  Maskiner och apparater för rengöring eller torkning av 
flaskor eller andra kärl 

P/ST 5 B22  

8422.30.00 – Maskiner och apparater för påfyllning, tillslutning, kap
sylering eller etikettering av flaskor, burkar, askar, lådor, 
påsar, säckar eller andra förpackningar; apparater för in
pressning av kolsyra i drycker 

P/ST 5 B22  

8422.40.00 Andra maskiner och apparater för förpackning eller inslag
ning av varor (inbegripet sådana för inslagning genom vär
mekrympning) 

P/ST 5 B22  

8422.90.00 –  Delar KG 5 B22 
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84.23  Vågar (med undantag av vågar känsliga för 0,05 g eller 
mindre), inbegripet räkne- och kontrollvågar; vikter av alla 
slag för vågar     

8423.10.00 –  Personvågar, inbegripet barnvågar; hushållsvågar P/ST 20 B1  

8423.20.00 – Vågar för kontinuerlig vägning av varor på transportö
rer 

P/ST 5 A  

8423.30.00 –  Toleransvågar, vågar för utvägning i säckar samt andra 
doseringsvågar, inbegripet vågar med behållare 

P/ST 5 A  

8423.81.00 – –  Med en kapacitet avhögst 30 kg P/ST 5 A  

8423.82.00 – –  Med en kapacitet av mer än 30 kg menhögst 5 000  
kg 

P/ST 5 A  

8423.89.00 – –  Andra P/ST 5 A  

8423.90.00 –  Vikter av alla slag till vågar; delar till vågar KG 5 A 

84.24  Mekaniska apparater (även för handkraft) för utsprutning, 
spridning eller finfördelning av vätskor eller pulver; 
brandsläckningsapparater, även laddade; sprutpistoler och 
liknande apparater; ångbläster- och sandblästerapparater 
samt liknande apparater     

8424.10.00 –  Brandsläckningsapparater, även laddade P/ST 5 A  

8424.20.00 –  Sprutpistoler och liknande apparater P/ST 5 A  

8424.30.00 – Ångbläster- och sandblästerapparater samt liknande ap
parater 

P/ST 5 A  

8424.81.00 – –  För jordbruk eller trädgårdsskötsel P/ST 0 A  

8424.89.00 – –  Andra slag P/ST 5 A  

8424.90.00 –  Delar KG 0 A 

84.25  Taljor och lyftblock; vinschar och gångspel; domkrafter      

–  Taljor och lyftblock     

8425.11.00 – –  Elmotordrivna P/ST 5 B22  

8425.19.00 – –  Andra P/ST 5 B22 
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8425.31.00 – –  Elmotordrivna P/ST 5 B22  

8425.39.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8425.41.00 – –  Stationära lyftplattformar för bilverkstäder P/ST 5 B22  

8425.42.00 – –  Andra domkrafter, hydrauliska KG 5 B22  

8425.49.00 – –  Andra P/ST 5 B22 

84.26  Lyftkranar, inbegripet kabelkranar och mobila portallyftare; 
grensletruckar och krantruckar      

– Traverskranar, brokranar, bockkranar, portalkranar, inbe
gripet mobila portallyftare, samt grensletruckar     

8426.11.00 – –  Traverskranar P/ST 5 B22  

8426.12.00 – – Mobila portallyftare på gummihjul samt grenslet
ruckar 

P/ST 5 B22  

8426.19.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8426.20.00 –  Tornkranar P/ST 5 B22  

8426.30.00 –  Portalsvängkranar P/ST 5 B22  

8426.41.00 – –  Försedda med gummihjul P/ST 5 B22  

8426.49.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8426.91.00 – –  Avsedda för montering på vägfordon P/ST 5 B22  

8426.99.00 – –  Andra P/ST 5 B22 

84.27  Gaffeltruckar; andra truckar samt icke självgående vagnar, 
med lyft- eller annan hanteringsutrutsning     

8427.10.00 –  Självgående truckar med elektrisk motor P/ST 5 A  

8427.20.00 –  Andra självgående truckar P/ST 5 A  

8427.90.00 –  Andra P/ST 5 A 

84.28  Andra maskiner och apparater för lyftning eller annan 
hantering, lastning, lossning eller transport (t.ex. hissar, 
rulltrappor, transportörer och linbanor)     

8428.10.00 –  Hissar, inbegripet skiphissar P/ST 5 B22 
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8428.20.00 –  Pneumatiska elevatorer och transportörer P/ST 5 B22  

8428.32.00 – –  Andra, försedda med skopor P/ST 5 B22  

8428.33.00 – –  Andra, försedda med transportband P/ST 5 B22  

8428.39.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8428.40.00 –  Rulltrappor, rullramper och rulltrottoarer P/ST 5 B22  

8428.90.00 –  Andra maskiner och apparater P/ST 5 B22 

84.29  Självgående bladschaktmaskiner, väghyvlar, skrapor, gräv
maskiner, lastare, stampmaskiner och vägvältar     

8429.11.00 – –  Bandburna P/ST 5 B22  

8429.19.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8429.20.00 –  Väghyvlar P/ST 5 B22  

8429.30.00 –  Skrapor P/ST 5 B22  

8429.40.00 –  Stampmaskiner och vägvältar P/ST 5 B22  

8429.51.00 – –  Lastare med framtill monterad skopa P/ST 5 B22  

8429.52.00 – –  Maskiner med överbyggnad som har en svängvinkel 
av 360° 

P/ST 5 B22  

8429.59.00 – –  Andra P/ST 5 B22 

84.30  Andra maskiner och apparater för grävning, hyvling, pla
nering, stampning, tillpackning, schaktning, borrning eller 
brytning av jord, sten, mineral eller malm; pålningsmaski
ner och påluppdragningsmaskiner; snöplogar och snös
lungor     

8430.10.00 –  Pålningsmaskiner och påluppdragningsmaskiner P/ST 5 B22  

8430.31.00 – –  Självgående P/ST 5 B22  

8430.39.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8430.41.00 – –  Självgående P/ST 5 B22  

8430.49.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8430.50.00 –  Andra maskiner och apparater, självgående P/ST 5 B22 
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8430.61.00 – –  Stampmaskiner och andra tillpackningsmaskiner P/ST 5 B22  

8430.69.00 – –  Andra P/ST 5 B22 

84.31  Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huv
udsakligen till maskiner och apparater enligt nr 84.25– 
84.30     

8431.10.00 –  Till maskiner och apparater enligt nr 84.25 KG 5 B22  

8431.20.00 –  Till maskiner och apparater enligt nr 84.27 KG 5 B22  

8431.31.00 – –  Till hissar (inbegripet skiphissar) och rulltrappor KG 5 B22  

8431.39.00 – –  Andra KG 5 B22  

8431.41.00 – –  Skopor, skovlar, gripskopor och griptänger KG 5 B22  

8431.42.00 – –  Blad till bladschaktmaskiner KG 5 B22  

8431.43.00 – –  Delar till borrmaskiner enligt nr 8430.41 eller 
8430.49 

KG 5 B22  

8431.49.00 – –  Andra KG 5 B22 

84.32  Maskiner och redskap för lantbruk, trädgårdsskötsel eller 
skogsbruk, avsedda för jordens beredning eller odling; väl
tar för gräsmattor eller idrottsplatser     

8432.10.00 –  Plogar P/ST 0 B22  

8432.21.00 – –  Tallriksharvar P/ST 0 B22  

8432.29.00 – –  Andra P/ST 0 B22  

8432.30.00 – Såmaskiner, planteringsmaskiner och omplanteringsma
skiner 

P/ST 0 B22  

8432.40.00 –  Gödselspridare P/ST 0 B22  

8432.80.00 –  Andra maskiner och redskap KG 0 B22  

8432.90.00 –  Delar KG 0 B22 

84.33  Maskiner och redskap för skörd eller tröskning, inbegripet 
halm- eller foderpressar; gräsklippningsmaskiner och slåt
termaskiner; maskiner för rengöring eller sortering av ägg, 
frukt eller andra jordbruksprodukter, andra än maskiner 
enligt nr 84.37      

–  Gräsklippningsmaskiner     

8433.11.00 – –  Motordrivna rotorgräsklippare P/ST 0 B1 
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8433.19.00 – –  Andra P/ST 0 B1  

8433.20.00 – Slåttermaskiner, inbegripet knivbalkar avsedda att mon
teras på traktorer 

P/ST 0 B22  

8433.51.00 – –  Skördetröskor P/ST 0 B22  

8433.52.00 – –  Andra maskiner för tröskning P/ST 0 B22  

8433.53.00 – –  Bet-, rotfrukts- och potatisupptagare P/ST 0 B22  

8433.59.00 – –  Andra P/ST 0 B22  

8433.60.00 –  Maskiner för rengöring eller sortering av ägg, frukt eller 
andra jordbruksprodukter 

P/ST 0 A  

8433.90.00 –  Delar KG 0 A 

84.34  Mjölkningsmaskiner samt maskiner och apparater för me
jerihanteringen     

8434.10.00 –  Mjölkningsmaskiner P/ST 5 B22  

8434.20.00 –  Maskiner och apparater för mejerihanteringen P/ST 5 B22  

8434.90.00 –  Delar KG 5 B22 

84.35  Pressar, krossar och liknande maskiner och apparater som 
används vid framställning av vin, cider, fruktsaft eller lik
nande drycker     

8435.10.00 –  Maskiner och apparater P/ST 5 B22  

8435.90.00 –  Delar KG 5 B22 

84.36  Andra maskiner och apparater för jordbruk, trädgårdssköt
sel, skogsbruk, fjäderfäavel eller biodling, inbegripet gro
ningsapparater försedda med maskinell utrustning eller 
uppvärmningsanordning; äggkläckningsapparater och 
kycklingmödrar     

8436.10.00 –  Maskiner och apparater för beredning av djurfoder P/ST 5 A  

8436.21.00 – –  Äggkläckningsapparater och kycklingmödrar P/ST 5 A  

8436.29.00 – –  Andra KG 5 B22  

8436.80.00 –  Andra maskiner och apparater P/ST 5 B22  

8436.91.00 – – Till maskiner och apparater för fjäderfäavel; äggkläck
ningsapparater eller kycklingmödrar 

KG 5 A  

8436.99.00 – –  Andra P/ST 5 A 
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84.37  Maskiner och apparater för rensning eller sortering av 
spannmål, torkade baljväxtfrön eller andra frön: maskiner 
och apparater som används inom kvarnindustrin eller för 
bearbetning av spannmål eller torkade baljväxtfrön, andra 
än maskiner och apparater av lantbrukstyp     

8437.10.00 Maskiner och apparater för rensning eller sortering av 
spannmål, torkade baljväxtfrön eller andra frön 

P/ST 0 B22  

8437.80.00 –  Andra maskiner och apparater KG 5 B22  

8437.90.00 –  Delar KG 0 B22 

84.38  Maskiner och apparater, inte nämnda eller inbegripna nå
gon annanstans i detta kapitel i Mozambiques tulltaxa, för 
industriell beredning eller tillverkning av matvaror eller 
drycker, andra än maskiner och apparater som används för 
utvinning eller beredning av animaliska eller vegetabiliska 
fetter och feta oljor     

8438.10.00 – Bagerimaskiner samt maskiner och apparater för till
verkning av makaroner, spagetti e.d. 

KG 5 B22  

8438.20.00 –  Maskiner och apparater för tillverkning av konfektyrer, 
kakao eller choklad 

P/ST 5 B22  

8438.30.00 –  Maskiner och apparater för sockerframställning P/ST 0 B22  

8438.40.00 –  Maskiner och apparater för bryggerier P/ST 5 B22  

8438.50.00 – Maskiner och apparater för beredning av kött eller fjä
derfä 

P/ST 5 B22  

8438.60.00 – Maskiner och apparater för beredning av frukt, bär, nöt
ter eller köksväxter 

P/ST 0 B22  

8438.80.00 –  Andra maskiner och apparater P/ST 5 B22  

8438.90.00 –  Delar KG 0 B22 

84.39  Maskiner och apparater för tillverkning av massa av fibrösa 
cellulosahaltiga material eller för tillverkning eller efterbe
handling av papper eller papp     

8439.10.00 – Maskiner och apparater för tillverkning av massa av fib
rösa cellulosahaltiga material 

P/ST 5 B22  

8439.20.00 –  Maskiner och apparater för tillverkning av papper eller 
papp 

P/ST 5 B22  

8439.30.00 –  Maskiner och apparater för efterbehandling av papper 
eller papp 

P/ST 5 B22  

8439.91.00 – –  Till maskiner och apparater för tillverkning av massa 
av fibrösa cellulosahaltiga material 

P/ST 5 B22  

8439.99.00 Andra P/ST 5 B22 
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84.40  Bokbinderimaskiner och bokbinderiapparater, inbegripet 
trådhäftmaskiner     

8440.10.00 –  Maskiner och apparater P/ST 5 B22  

8440.90.00 –  Delar KG 5 B22 

84.41  Andra maskiner och apparater för bearbetning av pappers
massa, papper eller papp, inbegripet skärmaskiner av alla 
slag     

8441.10.00 –  Skärmaskiner P/ST 5 B22  

8441.20.00 – Maskiner och apparater för tillverkning av påsar, bärkas
sar, säckar eller kuvert 

P/ST 5 B22  

8441.40.00 –  Maskiner och apparater för formpressning av varor av 
pappersmassa, papper eller papp 

P/ST 5 B22  

8441.80.00 –  Andra maskiner och apparater P/ST 5 B22  

8441.90.00 –  Delar KG 5 B22 

84.42  Maskiner, apparater och redskap (andra än verktygsmaski
ner enligt nr 84.56–84.65) för preparering eller tillverk
ning av klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar eller andra 
tryckformar; klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar och andra 
tryckformar; plåtar, cylindrar och litografiska stenar, prepa
rerade för grafiskt ändamål (t.ex. slipade, kornade eller po
lerade)     

8442.30.00 –  Maskiner, apparater och redskap KG 5 B22  

8442.40.00 – Delar till tidigare nämnda maskiner, apparater och red
skap 

KG 5 B22  

8442.50.00 – Klichéer, tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckfor
mar; plåtar, cylindrar och litografiska stenar, preparerade 
för grafiskt ändamål (t.ex. slipade, kornade eller pole
rade) 

KG 5 B22 

84.43  Tryckpressar som används för tryckning med tryckplåtar, 
tryckcylindrar och andra tryckformar enligt nr 84.42; 
andra skrivare, kopieringsapparater och telefaxapparater, 
även kombinerade; delar och tillbehör     

8443.11.00 – –  Offsetpressar med rullmatning P/ST 5 B22  

8443.12.00 – –  Offsetpressar med arkmatning, av kontorstyp (för ark 
med en storlek avhögst 22 × 36 cm i ovikt skick) 

P/ST 5 B22  

8443.13.00 – –  Andra offsetpressar P/ST 5 B22  

8443.15.00 – – Boktryckpressar (högtryckpressar), andra än med rull
matning och för flexografiskt tryck 

P/ST 5 B22 
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8443.16.00 – –  Tryckpressar för flexografiskt tryck P/ST 5 B22  

8443.17.00 – –  Djuptryckpressar P/ST 5 B22  

8443.19.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8443.31.00 Apparater som utför minst två av arbetsuppgifterna ut
skrift, kopiering och telefaxöverföring och kan anslutas till 
en maskin för automatisk databehandling eller till ett nät
verk 

P/ST 5 B22  

8443.32.00 – –  Andra, som kan anslutas till en maskin för automatisk 
databehandling eller till ett nätverk 

P/ST 5 B22  

8443.39.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8443.91.00 Delar och tillbehör till tryckpressar som används för tryck
ning med tryckplåtar, tryckcylindrar och andra tryckformar 
enligt nr 84.42 

P/ST 5 B22  

8443.99.00 –  Delar KG 5 B22 

84.44 8444.00.00 Maskiner för sprutning, sträckning, texturering eller ned
skärning av konstfibermaterial 

P/ST 5 A 

84.45  Maskiner för beredning av textilfibrer; maskiner för spin
ning, tvinning eller snodd av textilgarn samt andra ma
skiner för framställning av textilgarn; maskiner för spol
ning (inbegripet väftspolmaskiner), rullning eller haspling 
av textilgarn samt maskiner för beredning av textilgarn för 
användning i maskiner enligt nr 84.46 eller 84.47      

–  Maskiner för beredning av textilfibrer     

8445.19.00 – –  Andra P/ST 5 A  

8445.20.00 –  Maskiner för spinning P/ST 5 A  

8445.30.00 –  Maskiner för tvinning eller snodd P/ST 5 A  

8445.90.00 –  Andra slag P/ST 5 B22 

84.47  Trikåmaskiner, maskbondningsmaskiner, maskiner för till
verkning av överspunnet garn, tyll, spetsar, broderier, snör
makeriarbeten, flätor eller nätknytningar samt maskiner 
för tuftning      

–  Rundstickmaskiner     

8447.11.00 – –  Med en cylinderdiameter avhögst 165 mm P/ST 5 A  

8447.20.00 –  Flatstickmaskiner; maskbondningsmaskiner P/ST 5 A  

8447.90.00 –  Andra slag P/ST 5 A 
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84.48  Hjälpmaskiner och hjälpapparater för maskiner enligt 
nr 84.44, 84.45, 84.46 eller 84.47 (t.ex. skaftmaskiner, 
jacquardmaskiner, varp- och skottväktare samt anord
ningar för skyttelväxling); delar och tillbehör som är lämp
liga att användas uteslutande eller huvudsakligen till ma
skiner enligt detta nummer eller enligt nr 84.44, 84.45, 
84.46 eller 84.47 (t.ex. spindlar, spinnvingar, kardbeslag, 
kammar, spinnmunstycken, skyttlar, solv, skaftramar och 
trikåmaskinsnålar)      

–  Hjälpmaskiner och hjälpapparater för maskiner enligt 
nr 84.44, 84.45, 84.46 eller 84.47     

8448.19.00 – –  Andra P/ST 5 A  

8448.20.00 –  Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 84.44 eller till 
hjälpmaskiner eller hjälpapparater för sådana maskiner 

KG 5 A  

8448.32.00 – – Delar och tillbehör till maskiner för beredning av tex
tilfibrer, andra än kardbeslag 

KG 5 A  

8448.39.00 – –  Andra KG 5 A  

8448.49.00 – –  Andra KG 5 A  

8448.51.00 – –  Platiner, nålar och andra artiklar som används för 
mask- eller öglebildning 

KG 5 A  

8448.59.00 – –  Andra KG 5 A 

84.50  Vattentvättmaskiner för hushåll eller tvätterier, inbegripet 
maskiner som både tvättar och torkar tvätten      

–  Maskiner förhögst 10 kg torr tvätt     

8450.11.00 – –  Helautomatiska P/ST 20 B1  

8450.12.00 – –  Andra slag, med inbyggd centrifug P/ST 20 B1  

8450.19.00 – –  Andra P/ST 20 B1  

8450.20.00 –  Maskiner för mer än 10 kg torr tvätt P/ST 5 B22  

8450.90.00 –  Delar KG 5 B22 

84.51  Maskiner och apparater (andra än tvättmaskiner enligt 
nr 84.50) för tvättning eller annan rengöring, vridning, 
torkning, strykning, pressning (inbegripet fixeringspressar), 
blekning, färgning, appretering, beläggning, impregnering 
eller annan efterbehandling av textilgarn, textilvävnader el
ler andra textilvaror, även konfektionerade, samt maskiner 
för anbringande av massa på underlag av textilvara eller på 
annat underlag och som används vid tillverkning av lino
leummattor eller liknande golvbeläggning; maskiner för 
upprullning, avrullning, läggning, skärning eller tandning 
av dukvaror av textilmaterial     

8451.10.00 –  Kemtvättmaskiner P/ST 5 A 
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8451.21.00 – –  Förhögst 10 kg torr tvätt P/ST 20 A  

8451.29.00 – –  Andra P/ST 5 A  

8451.30.00 –  Stryk- och pressmaskiner (inbegripet fixeringspressar) P/ST 5 A  

8451.40.00 –  Maskiner för vattentvätt, blekning eller färgning KG 5 A  

8451.50.00 –  Maskiner för upprullning, avrullning, läggning, skärning 
eller tandning av textilvävnader e.d. 

KG 5 A  

8451.80.00 –  Andra maskiner P/ST 5 A  

8451.90.00 –  Delar KG 5 A 

84.52  Symaskiner, andra än trådhäftmaskiner enligt nr 84.40; 
möbler, stativ och överdrag, speciellt konstruerade för sy
maskiner; symaskinsnålar     

8452.10.00 –  Symaskiner för hemsömnad P/ST 5 A  

8452.21.00 – –  Automatsymaskiner P/ST 5 A  

8452.29.00 – –  Andra P/ST 5 A  

8452.30.00 –  Symaskinsnålar KG 5 A  

8452.40.00 Möbler, stativ och överdrag för symaskiner samt delar till 
sådana varor 

KG 5 A  

8452.90.00 –  Andra delar till symaskiner KG 5 A 

84.53  Maskiner och apparater för beredning, garvning eller an
nan bearbetning av hudar, skinn eller läder eller för till
verkning eller reparation av skodon eller andra varor av 
hudar, skinn eller läder, andra än symaskiner     

8453.10.00 – Maskiner och apparater för beredning, garvning eller an
nan bearbetning av hudar, skinn eller läder 

KG 5 B22  

8453.20.00 –  Maskiner och apparater för tillverkning eller reparation 
av skodon 

KG 5 B22  

8453.80.00 –  Andra maskiner och apparater KG 5 B22  

8453.90.00 –  Delar KG 5 B22 

84.54  Konvertrar, gjutskänkar, götkokiller och gjutmaskiner av 
sådana slag som används inom metallurgin eller i metallgju
terier     

8454.10.00 –  Konvertrar KG 5 B22 
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8454.90.00 –  Delar KG 5 B22 

84.55  Metallvalsverk och valsar till sådana valsverk     

8455.10.00 –  Rörvalsverk KG 5 B22  

8455.21.00 – – För varmvalsning eller kombinerad varm- och kall
valsning 

KG 5 B22  

8455.30.00 –  Valsar till valsverk KG 5 B22  

8455.90.00 –  Andra delar KG 5 B22 

84.56  Verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av alla slags 
material med laser eller annan ljus- eller fotonstråle, ultra
ljud, elektroerosion, elektrokemisk process, elektronstråle, 
jonstråle eller plasmaljusbåge     

8456.10.00 –  Arbetande med laser eller annan ljus- eller fotonstråle P/ST 5 B22  

8456.90.00 – –  Andra slag P/ST 5 B22 

84.57  Fleroperationsmaskiner, enstationsmaskiner med mer än en 
bearbetningsenhet samt transfermaskiner, för metallbear
betning     

8457.10.00 –  Fleroperationsmaskiner P/ST 5 B22  

8457.20.00 –  Enstationsmaskiner med mer än en bearbetningsenhet P/ST 5 B22 

84.58  Svarvar (inbegripet fleroperationssvarvar) för avlägsnande 
av metall      

–  Horisontella svarvar     

8458.19.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8458.99.00 – –  Andra P/ST 5 B22 

84.59  Verktygsmaskiner (inbegripet borr-, fräs- och gängenheter) 
för borrning, arborrning, fräsning eller gängskärning i me
tall, andra än svarvar (inbegripet fleroperationssvarvar) en
ligt nr 84.58     

8459.10.00 –  Borr-, fräs- och gängenheter P/ST 5 B22  

8459.29.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8459.39.00 – –  Andra P/ST 5 B22 

16.9.2016 L 250/1874 Europeiska unionens officiella tidning SV     



Kapitel HS-nummer Produktbeteckning Enhet Allmän 
nivå (1) Kategori  

8459.40.00 –  Andra maskiner för arborrning P/ST 5 B22  

8459.51.00 – –  Numeriskt styrda P/ST 5 B22  

8459.59.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8459.69.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8459.70.00 –  Andra gängskärningsmaskiner P/ST 5 B22 

84.60  Verktygsmaskiner för gradning, skärpning, slipning, he
ning, läppning, polering eller annan ytbehandling av metall 
eller kermet med hjälp av slipstenar, slipmedel eller poler
don, andra än kuggskärnings- och kuggslipmaskiner enligt 
nr 84.61      

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

8460.11.00 – –  Numeriskt styrda P/ST 5 B22  

8460.19.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8460.21.00 – –  Numeriskt styrda P/ST 5 B22  

8460.29.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8460.39.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8460.40.00 –  Heningsmaskiner och läppningsmaskiner P/ST 5 B22  

8460.90.00 –  Andra slag P/ST 5 B22 

84.61  Verktygsmaskiner för hyvling, stickning, driftning, kugg
skärning, kuggslipning, sågning eller kapning samt andra 
verktygsmaskiner för avverkande bearbetning av metall el
ler annan kermet, inte nämnda eller inbegripna någon an
nanstans     

8461.20.00 –  Kipphyvlar och stickmaskiner P/ST 5 B22  

8461.30.00 –  Driftmaskiner P/ST 5 B22  

8461.40.00 –  Kuggskärningsmaskiner och kuggslipmaskiner P/ST 5 B22  

8461.50.00 –  Sågmaskiner och kapmaskiner P/ST 5 B22  

8461.90.00 –  Andra slag P/ST 5 B22 
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84.62  Verktygsmaskiner (inbegripet pressar) för bearbetning av 
metall genom smidning; verktygsmaskiner (inbegripet pre
ssar) för bearbetning av metall genom bockning, falsning, 
riktning, klippning eller stansning; pressar för bearbetning 
av metall eller metallkarbider, inte nämnda ovan     

8462.10.00 –  Smidesmaskiner (inbegripet pressar) P/ST 5 B22  

8462.21.00 – –  Numeriskt styrda P/ST 5 B22  

8462.29.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8462.39.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8462.49.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8462.91.00 – –  Hydrauliska pressar P/ST 5 B22  

8462.99.00 – –  Andra P/ST 5 B22 

84.63  Andra verktygsmaskiner för icke avverkande bearbetning 
av metall eller annan kermet     

8463.10.00 –  Dragbänkar för stänger, rör, profiler, trådar e.d. P/ST 5 B22  

8463.20.00 –  Gängrullmaskiner P/ST 5 B22  

8463.30.00 –  Trådbearbetningsmaskiner P/ST 5 B22  

8463.90.00 –  Andra slag P/ST 5 B22 

84.64  Verktygsmaskiner för bearbetning av sten, keramiska pro
dukter, betong, asbestcement eller liknande mineraliska 
material eller för bearbetning av glas i kallt tillstånd     

8464.10.00 –  Sågmaskiner P/ST 5 B22  

8464.20.00 –  Slipmaskiner och polermaskiner P/ST 5 B22  

8464.90.00 –  Andra slag KG 5 B22 

84.65  Verktygsmaskiner (inbegripet maskiner för spikning, 
klamring, limning eller annan sammansättning) för bear
betning av trä, kork, ben, hårdgummi, hårdplast eller lik
nande hårda material     

8465.10.00 –  Maskiner som kan utföra olika slags bearbetningar utan 
verktygsbyte mellan bearbetningarna 

P/ST 5 B22 
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8465.91.00 – –  Sågmaskiner P/ST 5 B22  

8465.92.00 – –  Maskiner för hyvling, fräsning eller gradning (genom 
utskärning) 

P/ST 5 B22  

8465.93.00 – –  Slip-, puts- eller polermaskiner P/ST 5 B22  

8465.94.00 – –  Bockningsmaskiner och sammansättningsmaskiner P/ST 5 B22  

8465.95.00 – –  Borrmaskiner och tapphålsmaskiner P/ST 5 B22  

8465.96.00 – – Maskiner för klyvning, knivskärning eller fanersvarv
ning 

P/ST 5 B22  

8465.99.00 – –  Andra P/ST 5 B22 

84.66  Delar och tillbehör som är lämpliga att användas uteslu
tande eller huvudsakligen till maskiner enligt nr 84.56– 
84.65, inbegripet hållare för arbetsstycken eller verktyg, 
självöppnande gänghuvuden, delningsdockor och annan 
speciell utrustning för verktygsmaskiner; verktygshållare 
till alla slags handverktyg     

8466.10.00 –  Verktygshållare och självöppnande gänghuvuden KG 5 B22  

8466.20.00 –  Hållare för arbetsstycken KG 5 B22  

8466.30.00 – Delningsdockor och annan speciell utrustning för verk
tygsmaskiner 

KG 5 B22  

8466.91.00 – –  Till maskiner enligt nr 84.64 KG 5 B22  

8466.92.00 – –  Till maskiner enligt nr 84.65 KG 5 B22  

8466.93.00 – –  Till maskiner enligt nr 84.56–84.61 KG 5 B22  

8466.94.00 – –  Till maskiner enligt nr 84.62 eller 84.63 KG 5 B22 

84.67  Handverktyg, pneumatiska, hydrauliska eller med inbyggd 
elektrisk eller icke elektrisk motor      

–  Pneumatiska     

8467.11.00 – – För roterande verktyg (inbegripet sådana för både ro
terande och slående verktyg) 

KG 5 B22  

8467.19.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8467.21.00 – –  Borrmaskiner av alla slag P/ST 5 B22  

8467.22.00 – –  Sågar P/ST 5 B22 
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8467.29.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8467.81.00 – –  Kedjesågar P/ST 5 B22  

8467.89.00 – –  Andra KG 5 B22  

8467.91.00 – –  Till kedjesågar KG 5 B22  

8467.92.00 – –  Till pneumatiska verktyg KG 5 B22  

8467.99.00 – –  Andra KG 5 B22 

84.68  Maskiner och apparater för lödning eller svetsning, även 
användbara för skärning, dock inte sådana som omfattas 
av nr 85.15; maskiner och apparater för ythärdning med 
gas     

8468.10.00 –  Svetsbrännare som hålls i handen KG 5 B22  

8468.20.00 –  Andra maskiner och apparater som arbetar med gas KG 5 B22  

8468.80.00 –  Andra maskiner och apparater KG 5 B22  

8468.90.00 –  Delar KG 5 B22 

84.69 8469.00.00 Skrivmaskiner, andra än skrivare enligt nr 84.43; ordbe
handlingsmaskiner 

P/ST 7,5 B21 

84.70  Räknemaskiner och maskiner i fickformat, med räknefunk
tion, för upptagning, återgivning och avläsning av data; 
bokföringsmaskiner, frankostämplingsmaskiner, biljettma
skiner och liknande maskiner och apparater, med inbyggt 
räkneverk; kassakontrollapparater     

8470.10.00 –  Elektroniska räknemaskiner som kan arbeta utan yttre 
elektrisk kraftkälla samt maskiner i fickformat, med räk
nefunktion, för upptagning, återgivning och avläsning 
av data 

P/ST 7,5 B21  

8470.21.00 – –  Skrivande P/ST 7,5 B21  

8470.29.00 – –  Andra P/ST 7,5 B21  

8470.30.00 –  Andra räknemaskiner P/ST 7,5 B21  

8470.50.00 –  Kassakontrollapparater P/ST 7,5 B21  

8470.90.00 –  Andra slag P/ST 7,5 B21 
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84.71  Maskiner för automatisk databehandling och enheter till 
sådana maskiner; magnetiska och optiska läsare, maskiner 
för överföring av data till databärare i kodad form samt 
maskiner för bearbetning av sådana data, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans     

8471.30.00 –  Bärbara maskiner för automatisk databehandling, med 
en vikt avhögst 10 kg, med åtminstone en centralenhet, 
ett tangentbord och en bildskärm 

P/ST 7,5 B21  

8471.41.00 Med åtminstone en centralenhet, ett inorgan och ett uto
rgan, de sistnämnda får även vara kombinerade, inom 
samma hölje 

P/ST 7,5 C21  

8471.49.00 – –  Andra, i form av system P/ST 7,5 C21  

8471.50.00 –  Bearbetningsenheter, andra än sådana enligt nr 8471.41 
eller 8471.49, även sådana som innehåller en eller två 
av följande enheter inom samma hölje, nämligen: min
nen, inorgan och utorgan 

P/ST 7,5 B21  

8471.60.00 –  Inorgan och utorgan, även innehållande minnen inom 
samma hölje 

P/ST 7,5 B21  

8471.70.00 –  Minnesenheter P/ST 7,5 A  

8471.80.00 – Andra enheter för maskiner för automatisk databehand
ling 

P/ST 7,5 B21  

8471.90.00 – –  Andra P/ST 7,5 B21 

84.72  Andra maskiner och apparater för kontorsbruk (t.ex. dupli
ceringsmaskiner av hektograftyp, stencilapparater, adresser
ingsmaskiner, sedelutbetalningsautomater, maskiner för 
sortering, räkning eller förpackning av mynt, pennformer
ingsapparater, hålslag och häftapparater)     

8472.10.00 – Dupliceringsmaskiner av hektograftyp och stencilappa
rater 

P/ST 7,5 B21  

8472.30.00 – Maskiner för sortering, vikning, kuvertering, banderol
lering, öppning, tillslutning eller försegling av post samt 
maskiner för anbringande eller makulering av frimärken 

P/ST 7,5 B21  

8472.90.00 –  Andra slag P/ST 7,5 B21 

84.73  Delar och tillbehör (andra än överdrag, fodral, väskor o.d.) 
att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskiner 
enligt nr 84.69–84.72     

8473.10.00 –  Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 84.69 KG 7,5 B21  

8473.21.00 – –  Till elektroniska räknemaskiner enligt nr 8470.10, 
8470.21 eller 8470.29 

KG 7,5 B21 
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8473.29.00 – –  Andra KG 7,5 B21  

8473.30.00 –  Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 84.71 KG 7,5 B21  

8473.40.00 –  Delar och tillbehör till maskiner enligt nr 84.72 KG 7,5 B21  

8473.50.00 –  Delar och tillbehör som är lämpade att användas för 
maskiner enligt två eller flera av numren 84.69–84.72 

KG 7,5 B21 

84.74  Maskiner och apparater för sortering, siktning, avskiljning, 
tvättning, krossning, malning, blandning eller knådning av 
jord, sten, malm eller andra mineraliska ämnen i fast form 
(inbegripet pulver- eller pastaform); maskiner och appara
ter för agglomerering, formning eller gjutning av fasta mi
neraliska bränslen, keramiska massor, icke hårdnad betong, 
gips eller andra mineraliska produkter i pulver- eller pasta
form; maskiner för tillverkning av gjutformar av sand     

8474.10.00 – Maskiner och apparater för sortering, siktning, avskilj
ning eller tvättning 

KG 5 B22  

8474.20.00 –  Maskiner och apparater för krossning eller malning KG 5 B22  

8474.31.00 – –  Betong- och murbruksblandare KG 5 B22  

8474.32.00 – –  Maskiner och apparater för blandning av mineraliska 
ämnen med bitumen 

KG 5 B22  

8474.39.00 – –  Andra KG 5 B22  

8474.80.00 –  Andra maskiner och apparater KG 5 B22  

8474.90.00 –  Delar KG 5 B22 

84.75  Maskiner för sammansättning av elektriska eller elektro
niska lampor, rör eller blixtlampor i glashöljen; maskiner 
för tillverkning av glas eller bearbetning av glas i varmt till
stånd     

8475.10.00 – Maskiner för sammansättning av elektriska eller elektro
niska lampor, rör eller blixtlampor i glashöljen 

KG 5 B22  

8475.29.00 – –  Andra KG 5 B22  

8475.90.00 –  Delar KG 5 B22 

84.76  Försäljningsautomater för varor (t.ex. frimärks-, cigarett-, 
livsmedels- eller dryckesautomater), inbegripet växlingsau
tomater      

–  Försäljningsautomater för drycker     

8476.21.00 – –  Med uppvärmnings- eller kylanordning P/ST 7,5 B21 
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8476.81.00 – –  Med uppvärmnings- eller kylanordning P/ST 7,5 B21  

8476.89.00 – –  Andra P/ST 7,5 B21  

8476.90.00 –  Delar KG 7,5 B21 

84.77  Maskiner och apparater för bearbetning av gummi eller 
plast eller för tillverkning av varor av dessa material, inte 
nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel     

8477.10.00 –  Formsprutmaskiner P/ST 5 B22  

8477.20.00 –  Strängsprutmaskiner P/ST 5 B22  

8477.30.00 –  Formblåsningsmaskiner P/ST 5 B22  

8477.40.00 – Vakuumgjutmaskiner och andra varmformningsmaski
ner 

P/ST 5 B22  

8477.51.00 – –  För formning eller regummering av däck eller för 
formning av innerslangar 

P/ST 5 B22  

8477.59.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8477.80.00 –  Andra maskiner och apparater P/ST 5 B22  

8477.90.00 –  Delar KG 5 B22 

84.78  Maskiner och apparater för beredning eller bearbetning av 
tobak, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 
i detta kapitel     

8478.10.00 –  Maskiner och apparater P/ST 5 B22  

8478.90.00 –  Delar KG 5 B22 

84.79  Maskiner och mekaniska apparater med särskilda funktio
ner, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta 
kapitel     

8479.10.00 – Maskiner och apparater för anläggnings- eller byggnads
verksamhet e.d. 

P/ST 5 B22  

8479.20.00 –  Maskiner och apparater för utvinning eller beredning av 
animaliska eller vegetabiliska fetter och feta oljor 

P/ST 5 B22  

8479.30.00 – Pressmaskiner för tillverkning av spånskivor eller fibe
rskivor av trä eller andra vedartade material samt andra 
maskiner för behandling av trä eller kork 

KG 5 B22  

8479.60.00 –  Evaporatörer för luftkylning P/ST 5 B22 
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8479.81.00 – – För metallbearbetning, inbegripet maskiner för lind
ning av elektrisk tråd till spolar 

P/ST 5 B22  

8479.82.00 – – Maskiner för blandning, knådning, krossning, mal
ning, sållning, siktning, homogenisering, emulgering 
eller omrörning 

P/ST 5 B22  

8479.89.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8479.90.00 –  Delar KG 5 B22 

84.80  Formflaskor för metallgjuterier; bottenplattor till gjutfor
mar; gjutmodeller; gjutformar och andra formar för metall 
(andra än götkokiller), metallkarbider, glas, mineraliska äm
nen, gummi eller plast     

8480.10.00 –  Formflaskor för metallgjuterier P/ST 5 B22  

8480.20.00 –  Bottenplattor till gjutformar P/ST 5 B22  

8480.30.00 –  Gjutmodeller P/ST 5 B22  

8480.41.00 – –  För sprutgjutning eller pressgjutning P/ST 5 B22  

8480.49.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8480.50.00 –  Formar för glas P/ST 5 B22  

8480.60.00 –  Formar för mineraliska ämnen P/ST 5 B22  

8480.71.00 – –  För sprutgjutning eller pressgjutning P/ST 5 B22  

8480.79.00 – –  Andra P/ST 5 B22 

84.81  Kranar, ventiler och liknande anordningar för rörledningar, 
ångpannor, tankar, kar e.d., inbegripet reducerventiler och 
termostatreglerade     

8481.10.00 –  Reducerventiler P/ST 7,5 B21  

8481.20.00 – Ventiler för oljehydrauliska eller pneumatiska transmis
sioner 

P/ST 7,5 A  

8481.30.00 –  Backventiler P/ST 7,5 B21  

8481.40.00 –  Säkerhetsventiler och avlastningsventiler P/ST 7,5 B21  

8481.80.00 –  Andra anordningar P/ST 7,5 B21  

8481.90.00 –  Delar KG 7,5 B21 
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84.82  Kullager och rullager     

8482.10.00 –  Kullager P/ST 7,5 A  

8482.20.00 –  Koniska rullager, inbegripet koniska rullar monterade 
i hållare 

P/ST 7,5 A  

8482.30.00 –  Sfäriska rullager P/ST 7,5 A  

8482.40.00 –  Nållager P/ST 7,5 A  

8482.50.00 –  Andra cylindriska rullager P/ST 7,5 A  

8482.80.00 –  Andra slag, inbegripet kombinerade kul- och rullager P/ST 7,5 A  

8482.91.00 – –  Kulor, nålar och rullar P/ST 7,5 A  

8482.99.00 – –  Andra P/ST 7,5 A 

84.83  Transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och vevaxlar) och 
vevar; lagerhus och glidlager; kuggtransmissioner och fri
ktionstransmissioner; kul- eller rullskruvar; växellådor och 
andra utväxlingar, inbegripet momentväxlar; svänghjul, 
remskivor, linskivor, block och blockskivor; friktionskopp
lingar och andra axelkopplingar (inbegripet universalkopp
lingar)     

8483.10.00 –  Transmissionsaxlar (inbegripet kamaxlar och vevaxlar) 
och vevar 

P/ST 7,5 B21  

8483.20.00 –  Lagerhus med kullager eller rullager P/ST 7,5 B21  

8483.30.00 –  Lagerhus utan kullager eller rullager; glidlager P/ST 7,5 B21  

8483.40.00 –  Kuggtransmissioner och friktionstransmissioner, andra 
än särskilt föreliggande tandhjul och andra enkla kom
ponenter för kraftöverföring; kul- eller rullskruvar; väx
ellådor och andra utväxlingar, inbegripet momentväxlar 

P/ST 7,5 B21  

8483.50.00 –  Svänghjul, remskivor, linskivor, block och blockskivor P/ST 7,5 B21  

8483.60.00 – Friktionskopplingar och andra axelkopplingar (inbegri
pet universalkopplingar) 

P/ST 7,5 B21  

8483.90.00 –  Tandade hjul, kedjedrev och andra transmissionselement 
som föreligger separat; delar 

KG 7,5 B21 
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84.84  Packningar av metallplåt i förening med annat material el
ler av två eller flera skikt av metall; satser av packningar av 
skilda material, i påsar, kuvert eller liknande förpackningar; 
mekaniska packningar     

8484.10.00 –  Packningar av metallplåt i förening med annat material 
eller av två eller flera skikt av metall 

P/ST 7,5 B21  

8484.20.00 –  Mekaniska packningar P/ST 7,5 B21  

8484.90.00 –  Andra slag P/ST 7,5 B21 

84.86  Maskiner och apparater av sådana slag som uteslutande el
ler huvudsakligen används för framställning av halvleda
rämnen (boules), halvledarplattor (wafers), halvledarkompo
nenter eller halvledarelement, elektroniska integrerade kret
sar eller flata bildskärmar; maskiner och apparater enligt 
anmärkning 9 C till detta kapitel i Mozambiques tulltaxa; 
delar och tillbehör     

8486.10.00 – Maskiner och apparater för framställning av halvleda
rämnen (boules) och halvledarplattor (wafers) 

P/ST 7,5 B21  

8486.20.00 – Maskiner och apparater för framställning av halvledar
komponenter eller halvledarelement och av elektroniska 
integrerade kretsar 

P/ST 7,5 B21  

8486.30.00 – Maskiner och apparater för framställning av flata bild
skärmar 

P/ST 7,5 B21  

8486.40.00 –  Maskiner och apparater enligt anmärkning 9 C till detta 
kapitel i Mozambiques tulltaxa 

P/ST 7,5 B21  

8486.90.00 –  Delar och tillbehör KG 7,5 B21 

84.87  Delar till maskiner och apparater, inte försedda med elek
triska kopplingsanordningar, isolatorer, spolar, kontaktele
ment eller andra elektriska anordningar, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans i detta kapitel i Mozambiques 
tulltaxa     

8487.10.00 –  Fartygspropellrar och blad till sådana propellrar P/ST 7,5 B21  

8487.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 

85.01  Elektriska motorer och generatorer (med undantag av ge
neratoraggregat)     

8501.10.00 –  Motorer med en uteffekt avhögst 37,5 W P/ST 5 B22  

8501.20.00 –  Universalmotorer med en uteffekt av mer än 37,5 W P/ST 5 B22  

8501.31.00 – –  Med en uteffekt avhögst 750 W P/ST 5 B22 
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8501.32.00 – –  Med en uteffekt av mer än 750 W menhögst 75 kW P/ST 5 B22  

8501.33.00 – –  Med en uteffekt av mer än 75 kW menhögst 375 kW P/ST 5 B22  

8501.34.00 – –  Med en uteffekt av mer än 375 kW P/ST 5 B22  

8501.40.00 –  Andra växelströmsmotorer, enfas P/ST 5 B22  

8501.51.00 – –  Med en uteffekt avhögst 750 W P/ST 5 B22  

8501.52.00 – –  Med en uteffekt av mer än 750 W menhögst 75 kW P/ST 5 B22  

8501.53.00 – –  Med en uteffekt av mer än 75 kW P/ST 5 B22  

8501.61.00 – –  Med en uteffekt avhögst 75 kVA P/ST 5 B22  

8501.62.00 – – Med en uteffekt av mer än 75 kVA men
högst 375 kVA 

P/ST 5 B22  

8501.63.00 – – Med en uteffekt av mer än 375 kVA men
högst 750 kVA 

P/ST 5 B22  

8501.64.00 – –  Med en uteffekt av mer än 750 kVA P/ST 5 B22 

85.02  Elektriska generatoraggregat och roterande omformare      

–  Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med 
kompressionständning (diesel- eller semidieselmotor)     

8502.11.00 – –  Med en uteffekt avhögst 75 kVA P/ST 5 B22  

8502.12.00 – – Med en uteffekt av mer än 75 kVA men
högst 375 kVA 

P/ST 5 B22  

8502.13.00 – –  Med en uteffekt av mer än 375 kVA P/ST 5 B22  

8502.20.00 –  Generatoraggregat med förbränningskolvmotor med 
gnisttändning 

P/ST 5 B22  

8502.31.00 – –  Avsedda för vindkraft P/ST 5 B22  

8502.39.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8502.40.00 –  Roterande omformare P/ST 5 B22 

85.03 8503.00.00 Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huv
udsakligen till maskiner enligt nr 85.01 eller 85.02 

KG 5 B22 
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85.04  Elektriska transformatorer, statiska omformare (t.ex. likrik
tare) och induktansspolar     

8504.10.00 –  Förkopplingsdon för gasurladdningslampor P/ST 5 B22  

8504.21.00 – –  Med en normaleffekt avhögst 650 kVA P/ST 5 B22  

8504.22.00 – – Med en normaleffekt av mer än 650 kVA men
högst 10 000 kVA 

P/ST 5 B22  

8504.23.00 – –  Med en normaleffekt av mer än 10 000 kVA P/ST 5 B22  

8504.31.00 – –  Med en normaleffekt avhögst 1 kVA P/ST 5 B22  

8504.32.00 – – Med en normaleffekt av mer än 1 kVA men
högst 16 kVA 

P/ST 5 B22  

8504.33.00 – – Med en normaleffekt av mer än 16 kVA men
högst 500 kVA 

P/ST 5 B22  

8504.34.00 – –  Med en normaleffekt av mer än 500 kVA P/ST 5 B22  

8504.40.00 –  Statiska omformare P/ST 5 B22  

8504.50.00 –  Andra induktansspolar P/ST 5 B22  

8504.90.00 –  Delar KG 5 B22 

85.05  Elektromagneter; permanentmagneter samt varor avsedda 
att tjänstgöra som permanentmagneter efter magnetisering; 
magnetchuckar och andra elektromagnetiska eller perma
nentmagnetiska uppspänningsanordningar; elektromagne
tiska kopplingar och bromsar; elektromagnetiska lyftdon      

–  Permanentmagneter samt varor avsedda att tjänstgöra 
som permanentmagneter efter magnetisering     

8505.11.00 – –  Av metall P/ST 5 B22  

8505.19.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8505.20.00 –  Elektromagnetiska kopplingar och bromsar P/ST 5 B22  

8505.90.00 –  Andra slag, inbegripet delar P/ST 5 B22 
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85.06  Galvaniska element och batterier     

8506.10.00 – –  Av mangandioxid P/ST 7,5 B21  

8506.30.00 –  Av kvicksilveroxid P/ST 7,5 B21  

8506.40.00 –  Av silveroxid P/ST 7,5 B21  

8506.50.00 – –  Av litium P/ST 7,5 B21  

8506.60.00 –  Av zink-luft P/ST 7,5 B21  

8506.80.00 –  Andra galvaniska element och batterier P/ST 7,5 B21  

8506.90.00 –  Delar KG 7,5 B21 

85.07  Elektriska ackumulatorer samt separatorer till sådana acku
mulatorer, även kvadratiska eller rektangulära     

8507.10.00 –  Blyackumulatorer av sådana slag som används som 
startbatterier för kolvmotorer 

P/ST 7,5 B21  

8507.20.00 –  Andra blyackumulatorer P/ST 7,5 B21  

8507.30.00 –  Nickel-kadmiumackumulatorer P/ST 7,5 B21  

8507.80.00 –  Andra ackumulatorer P/ST 7,5 B21  

8507.90.00 –  Delar KG 7,5 B21 

85.08  Dammsugare      

–  Med inbyggd elektrisk motor     

8508.11.00 – –  Med en effekt avhögst 1 500 W och en kapacitet (hos 
dammpåse eller annan behållare) av högst 20 l 

P/ST 20 B1  

8508.19.00 – –  Andra P/ST 20 B1  

8508.70.00 –  Delar KG 7,5 B21 

85.09  Elektromekaniska hushållsapparater med inbyggd elektrisk 
motor, andra än dammsugare enligt nr 85.08     

8509.40.00 –  Maskiner för malning eller blandning av livsmedel; 
frukt- eller köksväxtsaftpressar 

P/ST 20 B1  

8509.80.00 –  Andra apparater KG 20 B1  

8509.90.00 –  Delar KG 7,5 B21 
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85.10  Rakapparater, hårklippningsmaskiner och hårborttagnings
apparater, med inbyggd elektrisk motor     

8510.10.00 –  Rakapparater P/ST 20 B1  

8510.20.00 –  Hårklippningsmaskiner KG 20 B1  

8510.30.00 –  Hårborttagningsapparater KG 20 B1  

8510.90.00 –  Delar KG 7,5 B21 

85.11  Elektrisk tändnings- och startutrustning av sådana slag 
som används till förbränningsmotorer med gnist- eller 
kompressionständning (t.ex. tändmagneter, tändgenerato
rer, tändspolar, tändstift och glödtändstift samt startmoto
rer); generatorer (för likström eller växelström) och bak
strömsreläer av sådana slag som används tillsammans med 
förbränningsmotorer     

8511.10.00 –  Tändstift (andra än glödtändstift) P/ST 7,5 B21  

8511.20.00 –  Tändmagneter; tändgeneratorer; svänghjulsmagneter KG 7,5 B21  

8511.30.00 –  Strömfördelare; tändspolar P/ST 7,5 B21  

8511.40.00 –  Startmotorer, även tjänstgörande som generatorer P/ST 7,5 B21  

8511.50.00 –  Andra generatorer P/ST 7,5 B21  

8511.80.00 –  Annan utrustning P/ST 7,5 B21  

8511.90.00 –  Delar KG 7,5 B21 

85.12  Elektrisk belysnings- och signalutrustning (med undantag 
av varor enligt nr 85.39), elektriska vindrutetorkare samt 
elektriska avfrostnings- och avimningsanordningar, av så
dana slag som används till cyklar eller motorfordon     

8512.20.00 – Annan belysningsutrustning och annan visuell signalut
rustning 

KG 7,5 B21  

8512.30.00 –  Akustisk signalutrustning P/ST 7,5 B21  

8512.40.00 – Vindrutetorkare samt avfrostnings- och avimningsanord
ningar 

P/ST 7,5 B21  

8512.90.00 –  Delar KG 7,5 B21 

85.13  Bärbara elektriska lampor med egen kraftkälla (t.ex. torr
batterier, ackumulatorer eller generatorer), andra än sådana 
som omfattas av nr 85.12     

8513.10.00 –  Lampor P/ST 20 B1  

8513.90.00 –  Delar KG 7,5 B21 
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85.14  Elektriska ugnar för industri- eller laboratoriebruk (inbegri
pet sådana som arbetar med induktion eller dielektrisk för
lust); annan industri- eller laboratorieutrustning, för vär
mebehandling av material medelst induktion eller dielekt
risk förlust     

8514.10.00 –  Motståndsvärmeugnar P/ST 5 A  

8514.20.00 –  Ugnar arbetande med induktion eller dielektrisk förlust P/ST 5 A  

8514.30.00 –  Andra ugnar P/ST 5 A  

8514.40.00 – Annan utrustning arbetande med induktion eller dielekt
risk förlust 

P/ST 5 A  

8514.90.00 –  Delar KG 5 A 

85.15  Maskiner och apparater för lödning eller svetsning, elek
triska (inbegripet sådana som arbetar med elektriskt upp
värmd gas) eller arbetande med laser eller annan ljus- eller 
fotonstråle, ultraljud, elektronstråle, magnetpuls eller plas
maljusbåge, inbegripet sådana som också kan användas för 
skärning; elektriska maskiner och apparater för varmsprut
ning av metall eller kermeter      

–  Maskiner och apparater för lödning     

8515.11.00 – –  Lödkolvar och lödpistoler P/ST 5 B22  

8515.19.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8515.21.00 – –  Hel- eller halvautomatiska P/ST 5 B22  

8515.29.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8515.31.00 – –  Hel- eller halvautomatiska P/ST 5 B22  

8515.39.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

8515.80.00 –  Andra maskiner och apparater P/ST 5 B22  

8515.90.00 –  Delar KG 5 B22 

85.16  Elektriska genomströmnings- eller förrådsvarmvattenbere
dare och doppvärmare; elektriska apparater för rumsupp
värmning eller för uppvärmning av marken; elektriska vär
meapparater för hårbehandling (t.ex. hårtorkar, hårspolar 
och locktänger) eller för torkning av händerna; elektriska 
stryk- och pressjärn; andra elektriska värmeapparater av så
dana slag som används för hushållsbruk; elektriska värme
motstånd, andra än sådana enligt nr 85.45     

8516.10.00 –  Elektriska varmvattenberedare och doppvärmare P/ST 20 B1 
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8516.21.00 – –  Radiatorer som kan lagra värme P/ST 20 B1  

8516.29.00 – –  Andra P/ST 20 B1  

8516.31.00 – –  Hårtorkar P/ST 20 B1  

8516.32.00 – –  Andra apparater för hårbehandling P/ST 20 B1  

8516.33.00 – –  Apparater för torkning av händerna P/ST 20 B1  

8516.40.00 –  Elektriska stryk- och pressjärn P/ST 20 B1  

8516.50.00 –  Mikrovågsugnar P/ST 20 B1  

8516.60.00 –  Andra ugnar; spisar, kokplattor (kompletta), grillar och 
rostar 

P/ST 20 B1  

8516.71.10 – – – Apparater för beredning av kaffe eller te utan vat
tenkokare 

P/ST 20 B1  

8516.71.20 – – – Apparater för beredning av kaffe eller te med vat
tenkokare, kvarn och och renare för industriella än
damål 

P/ST 5 B22  

8516.71.90 – – –  Andra P/ST 20 B1  

8516.72.00 – –  Brödrostar P/ST 20 B1  

8516.79.00 – –  Andra P/ST 20 B1  

8516.80.00 –  Elektriska värmemotstånd KG 20 B1  

8516.90.00 –  Delar KG 7,5 B21 

85.17  Telefonapparater, inbegripet telefoner för cellulära nät eller 
för andra trådlösa nät; andra apparater för sändning eller 
mottagning av tal, bilder eller andra data, inbegripet appa
rater för kommunikation i trådnät eller trådlösa nätverk 
(såsom LAN och WAN), andra än apparater för sändning 
eller mottagning enligt nr 84.43, 85.25, 85.27 och 85.28      

– Telefonapparater, inbegripet telefoner för cellulära nät el
ler för andra trådlösa nät     

8517.11.00 – –  Apparater för trådtelefoni med trådlösa telefonlurar P/ST 7,5 B21  

8517.12.00 – –  Telefoner för cellulära nät eller för andra trådlösa nät P/ST 7,5 B21 
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8517.18.00 – –  Andra P/ST 7,5 B21   

–  Andra apparater för sändning eller mottagning av tal, 
bilder eller andra data, inbegripet apparater för kommu
nikation i trådnät eller trådlösa nätverk (såsom LAN och 
WAN)     

8517.61.00 – –  Basstationer P/ST 7,5 B21  

8517.62.00 – –  Apparater för mottagning, omvandling och sändning 
eller regenerering av tal, bilder eller andra data, inbe
gripet apparater för uppkoppling och dirigering 

P/ST 7,5 B21  

8517.69.00 – –  Andra P/ST 7,5 B21  

8517.70.00 –  Delar KG 7,5 B21 

85.18  Mikrofoner och mikrofonstativ; högtalare, med eller utan 
hölje; hörlurar och hörtelefoner, även kombinerade med 
mikrofon, samt satser bestående av en mikrofon och en el
ler flera högtalare; tonfrekvensförstärkare; elektriska ljud
förstärkningsanläggningar     

8518.10.00 –  Mikrofoner och mikrofonstativ P/ST 20 B1  

8518.21.00 – –  Enstaka högtalare, med hölje P/ST 20 B1  

8518.22.00 – – Högtalaraggregat med två eller flera inmonterade hög
talare 

P/ST 20 B1  

8518.29.00 – –  Andra P/ST 20 B1  

8518.30.00 – Hörlurar och hörtelefoner, även kombinerade med mik
rofon, samt satser bestående av en mikrofon och en eller 
flera högtalare 

P/ST 20 B1  

8518.40.00 –  Tonfrekvensförstärkare P/ST 20 B1  

8518.50.00 –  Ljudförstärkningsanläggningar P/ST 20 B1  

8518.90.00 –  Delar KG 7,5 B21 

85.19  Apparater för ljudinspelning eller ljudåtergivning     

8519.20.00 – Apparater som drivs med mynt, sedlar, bankkort, pollet
ter eller andra betalningsmedel 

P/ST 20 B1  

8519.30.00 –  Skivspelare (andra än laserskivspelare) P/ST 20 B1  

8519.81.00 – – För magnetiska eller optiska medier eller halvledarme
dier 

P/ST 20 B1 

16.9.2016 L 250/1891 Europeiska unionens officiella tidning SV     



Kapitel HS-nummer Produktbeteckning Enhet Allmän 
nivå (1) Kategori  

8519.89.00 – –  Andra P/ST 20 B1 

85.21  Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler     

8521.10.00 –  Arbetande med magnetband P/ST 20 B1  

8521.90.00 –  Andra slag P/ST 20 B1 

85.22  Delar och tillbehör lämpade för användning enbart eller 
huvudsakligen med apparater enligt nr 85.19–85.21     

8522.10.00 –  Pickuper KG 20 B1  

8522.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 

85.23  Skivor, band, icke-flyktiga halvledarminnen, smartkort och 
andra medier för inspelning av ljud eller av andra feno
men, även inspelade, inbegripet matriser och förlagor 
(masters) för framställning av skivor med undantag av pro
dukter enligt kapitel 37      

–  Magnetiska medier     

8523.21.00 – –  Kort med inbyggd magnetremsa P/ST 7,5 B21  

8523.29.10 – – –  I kassetter P/ST 7,5 B21  

8523.29.90 – – –  Andra P/ST 7,5 B21  

8523.40.10 – – För utbildningsmässiga, sociala och tekniskt-professio
nella ändamål 

P/ST 7,5 B21  

8523.40.90 – –  Andra P/ST 20 B21   

–  Halvledarmedier     

8523.51.00 – –  Icke-flyktiga halvledarminnen P/ST 7,5 B21  

8523.52.00 – –  Smartkort P/ST 7,5 B21  

8523.59.00 – –  Andra P/ST 7,5 B21  

8523.80.00 –  Andra P/ST 7,5 B21 

85.25  Apparater för sändning av rundradio eller television, även 
med inbyggd utrustning för mottagning, ljudinspelning el
ler ljudåtergivning; televisionskameror, digitala kameror 
och videokameror     

8525.50.00 –  Apparater för sändning P/ST 7,5 B21 
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8525.60.00 –  Apparater för sändning, med inbyggd utrustning för 
mottagning 

P/ST 7,5 B21  

8525.80.00 –  Televisionskameror, digitala kameror och videokameror P/ST 20 B1 

85.26  Radarapparater, apparater för radionavigering samt appara
ter för radiomanövrering eller radiostyrning     

8526.10.00 –  Radarapparater P/ST 5 B22  

8526.91.00 – –  Apparater för radionavigering P/ST 5 B22  

8526.92.00 – –  Apparater för radiomanövrering eller radiostyrning P/ST 5 B22 

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

8527.12.00 – –  Radiokassettbandspelare av fickformat P/ST 20 B1  

8527.13.00 – –  Andra apparater kombinerade med ljudinspelnings- 
eller ljudåtergivningsutrustning 

P/ST 20 B1  

8527.19.00 – –  Andra P/ST 20 B1  

8527.21.00 – – Med inbyggd utrustning för inspelning eller återgiv
ning av ljud 

P/ST 20 B1  

8527.29.00 – –  Andra P/ST 20 B1  

8527.91.00 – – Med inbyggd utrustning för inspelning eller återgiv
ning av ljud 

P/ST 20 B1  

8527.99.00 – –  Andra P/ST 20 B1 

85.28  Monitorer och projektorer utan inbyggd televisionsmotta
gare; televisionsmottagare, även med inbyggd rundradio
mottagare eller inbyggd utrustning för inspelning eller 
återgivning av ljud eller videosignaler      

–  Katodstrålerörsmonitorer     

8528.41.00 – –  Av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen 
används i ett system för automatisk databehandling 
enligt nr 84.71 

P/ST 7,5 B21  

8528.49.00 – –  Andra P/ST 20 C1  

8528.51.00 – –  Av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen 
används i ett system för automatisk databehandling 
enligt nr 84.71 

P/ST 7,5 B21 
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8528.59.00 – –  Andra P/ST 20 C1   

–  Projektorer     

8528.61.00 – –  Av sådana slag som uteslutande eller huvudsakligen 
används i ett system för automatisk databehandling 
enligt nr 84.71 

P/ST 7,5 B21  

8528.69.00 – –  Andra P/ST 20 C1   

– Televisionsmottagare, även med inbyggd rundradiomot
tagare eller inbyggd utrustning för inspelning eller åter
givning av ljud eller videosignaler     

8528.71.00 – –  Inte utformade för att innehålla en videoskärm P/ST 20 C1  

8528.73.00 – –  Andra, för enfärgad mottagning P/ST 20 B1 

85.29  Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huv
udsakligen till apparater enligt nr 85.25–85.28     

8529.10.10 – –  Lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen 
till apparater enligt nr 85.25–85.28 

P/ST 7,5 B21  

8529.90.10 – –  Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller 
huvudsakligen till apparater eller andra artiklar enligt 
nr 8525.50, 8525.60 och 85.26 

P/ST 7,5 B21  

8529.90.90 – –  Andra P/ST 7,5 B21 

85.30  Elektrisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervaknings
utrustning för järnvägar, spårvägar, landsvägar, gator, flo
der, kanaler, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller 
flygfält (andra än sådana enligt nr 86.08)     

8530.10.00 –  Liknande utrustning P/ST 5 B22  

8530.80.00 –  Andra apparater P/ST 5 B22  

8530.90.00 –  Delar KG 5 B21 

85.31  Elektriska signalapparater, akustiska eller visuella (t.ex. 
ringklockor, sirener, signaltablåer samt tjuvlarms- och 
brandlarmsapparater), andra än apparater enligt nr 85.12 
eller 85.30     

8531.10.00 –  Tjuvlarmsapparater, brandlarmsapparater o.d. P/ST 5 B22  

8531.20.00 – Signaltablåer med flytande kristaller (LCD) eller lysdio
der (LED) 

P/ST 5 B22  

8531.80.00 – –  Andra apparater P/ST 5 B22  

8531.90.00 –  Delar KG 5 B21 
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85.32  Elektriska kondensatorer, fasta eller variabla     

8532.10.00 Fasta kondensatorer för användning i kretsar med 
50/60 Hz, som kan arbeta vid en reaktiv effekt av 
minst 0,5 kvar (faskompensatorer) 

KG 7,5 B21  

8532.22.00 –  Elektrolytkondensatorer med aluminium KG 7,5 B21  

8532.29.00 – –  Andra KG 7,5 B21  

8532.30.00 –  Vridkondensatorer och andra variabla kondensatorer KG 7,5 B21  

8532.90.00 –  Delar KG 7,5 B21 

85.33  Elektriska motstånd (inbegripet reostater och potentiomet
rar), andra än värmemotstånd     

8533.10.00 –  Fasta kolmotstånd, agglomererade eller av skikttyp KG 7,5 B21  

8533.29.00 – –  Andra KG 7,5 B21  

8533.39.00 – –  Andra KG 7,5 B21  

8533.40.00 – Andra variabla motstånd, inbegripet reostater och po
tentiometrar 

KG 7,5 B21  

8533.90.00 –  Delar KG 7,5 B21 

85.34 8534.00.00 Tryckta kretsar KG 7,5 B21 

85.35  Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, om
koppling eller skyddande av elektriska kretsar eller för 
åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elek
triska kretsar (t.ex. strömställare, smältsäkringar, överspän
ningsavledare, spänningsbegränsare, stötvågsfilter, uttag 
och andra kopplingsanordningar samt kopplingsdosor), för 
en driftspänning av mer än 1 000 V     

8535.10.00 –  Smältsäkringar KG 7,5 B21  

8535.21.00 – –  För en driftspänning av mindre än 72,5 kV KG 7,5 B21  

8535.29.00 – –  Andra KG 7,5 B21  

8535.30.00 –  Effektfrånskiljare och strömbrytare KG 7,5 B21  

8535.40.00 – Överspänningsavledare, spänningsbegränsare, stötvågsfil
ter 

KG 7,5 B21  

8535.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 
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85.36  Elektriska apparater och andra artiklar för brytning, om
koppling eller skyddande av elektriska kretsar eller för 
åstadkommande av anslutning till eller förbindelse i elek
triska kretsar (t.ex. strömställare, reläer, smältsäkringar, stö
tvågsfilter, stickproppar, uttag, lamphållare och andra 
kopplingsanordningar samt kopplingsdosor), för en drifts
pänning av högst 1 000 V; kopplingsdon för optiska fibrer 
eller för knippen eller kablar av optiska fibrer     

8536.10.00 –  Smältsäkringar KG 7,5 B21  

8536.20.00 –  Automatiska brytare KG 7,5 B21  

8536.30.00 –  Andra artiklar för skyddande av elektriska kretsar KG 7,5 B21  

8536.41.00 – –  För en driftspänning avhögst 60 V KG 7,5 B21  

8536.49.00 – –  Andra slag KG 7,5 B21  

8536.50.00 –  Andra strömställare KG 7,5 B21  

8536.61.00 – –  Glödlampshållare KG 7,5 B21  

8536.70.00 –  Kopplingsdon för optiska fibrer eller för knippen eller 
kablar av optiska fibrer 

KG 7,5 B21  

8536.90.00 –  Andra apparater och artiklar KG 7,5 B21 

85.37  Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d., utrustade med två 
eller flera apparater enligt nr 85.35 eller 85.36 och av
sedda att tjänstgöra som elektriska manöver- eller kopp
lingsorgan, inbegripet sådana tavlor etc. som innehåller in
strument eller apparater enligt kapitel 90 och numeriska 
styrorgan, dock inte kopplingsanordningar enligt nr 85.17     

8537.10.00 –  För en driftspänning avhögst 1 000 V KG 7,5 B21  

8537.20.00 –  För en driftspänning av mer än 1 000 V KG 7,5 B21 

85.38  Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huv
udsakligen till apparater eller andra artiklar enligt nr 
85.35, 85.36 eller 85.37     

8538.10.00 Tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d. för varor enligt 
nr 85.37, inte försedda med apparater 

KG 7,5 B21  

8538.90.00 –  Andra KG 7,5 B21 

85.39  Elektriska glödlampor och gasurladdningslampor, inbegri
pet s.k. sealed beam lamp units, samt lampor för ultravio
lett eller infrarött ljus; båglampor     

8539.10.00 –  S.k. sealed beam lamp units P/ST 7,5 B21  

8539.21.00 – –  Volframhalogenlampor P/ST 7,5 B21 
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8539.22.00 – –  Andra lampor, med en effekt avhögst 200 W och för 
en spänning av mer än 100 V 

P/ST 7,5 B21  

8539.29.00 – –  Andra P/ST 7,5 B21  

8539.31.00 – –  Fluorescenslampor (lysrör o.d.) P/ST 7,5 B21  

8539.32.00 Kvicksilver- eller natriumlampor; halogenlampor P/ST 7,5 B21  

8539.39.00 – –  Andra slag P/ST 7,5 B21   

–  Lampor för ultraviolett eller infrarött ljus; båglampor     

8539.41.00 – –  Båglampor P/ST 7,5 B21  

8539.49.00 – –  Andra P/ST 7,5 B21  

8539.90.00 –  Delar KG 7,5 B21 

85.40  Elektronrör (glödkatodrör, kallkatodrör och fotokatodrör), 
t.ex. rör med vakuum, rör fyllda med ånga eller gas, rör 
för kvicksilverströmriktare, katodstrålerör och rör för tele
visionskameror, andra än sådana enligt nr 85.45      

–  Bildrör för televisionsmottagare, inbegripet sådana för 
videomonitorer     

8540.11.00 – –  För färgtelevision P/ST 7,5 B21  

8540.12.00 – –  För enfärgad mottagning P/ST 7,5 B21  

8540.20.00 – Rör till televisionskameror; bildomvandlarrör och bild
förstärkarrör; andra fotokatodrör 

P/ST 7,5 B21  

8540.40.00 Bildrör för data/grafik, enfärgad; bildrör för data/grafik, 
färg, med en fosforiserande skärm med en punkttäthet om 
mindre än 0,4 mm 

P/ST 7,5 B21  

8540.50.00 Bildrör för data/grafik, enfärgad P/ST 7,5 B21  

8540.60.00 –  Andra katodstrålerör P/ST 7,5 B21   

– Mikrovågsrör (t.ex. magnetroner, klystroner, vandring
svågsrör och carcinotroner), andra än rör med styrgaller     

8540.71.00 – –  Magnetroner P/ST 7,5 B21 
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8540.72.00 – –  Klystroner P/ST 7,5 B21  

8540.79.00 – –  Andra P/ST 7,5 B21  

8540.89.00 – –  Andra P/ST 7,5 B21  

8540.99.00 – –  Andra P/ST 7,5 B21 

85.41  Dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter el
ler halvledarelement; ljuskänsliga halvledarkomponenter el
ler halvledarelement, inbegripet fotoelektromotoriska cel
ler, även sammanfogade till moduler eller monterade i pa
neler; lysdioder; monterade piezoelektriska kristaller     

8541.10.00 –  Dioder, andra än ljuskänsliga dioder och lysdioder KG 7,5 B21  

8541.29.00 – –  Andra KG 7,5 B21  

8541.30.00 – Tyristorer, dubbeldioder (diacs) och dubbelriktade tyris
torer (triacs), andra än ljuskänsliga sådana 

KG 7,5 B21  

8541.40.00 Ljuskänsliga halvledarkomponenter eller halvledarelement, 
inbegripet fotoelektromotoriska celler, även sammanfogade 
till moduler eller monterade i paneler; lysdioder 

KG 7,5 B21  

8541.50.00 –  Andra halvledarkomponenter eller halvledarelement KG 7,5 B21  

8541.60.00 –  Monterade piezoelektriska kristaller KG 7,5 B21  

8541.90.00 –  Delar KG 7,5 B21 

85.42  Elektroniska integrerade kretsar      

–  Elektroniska integrerade kretsar     

8542.31.00 – –  Processorer och styrenheter, även kombinerade med 
minnen, omformare, logikkretsar, förstärkare, ur- och 
tidsinställningskretsar eller andra kretsar 

P/ST 7,5 B21  

8542.32.00 – –  Minnen P/ST 7,5 B21  

8542.33.00 – –  Förstärkare P/ST 7,5 B21  

8542.39.00 –  Andra P/ST 7,5 B21  

8542.90.00 –  Delar KG 7,5 B21 
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85.43  Elektriska maskiner och apparater med självständiga ar
betsuppgifter, inte nämnda eller inbegripna någon annan
stans i detta kapitel i Mozambiques tulltaxa     

8543.10.00 –  Partikelacceleratorer P/ST 5 B22  

8543.20.00 –  Signalgeneratorer P/ST 5 B22  

8543.30.00 – Maskiner och apparater för elmetallisering på elektroly
tisk väg, för elektrolys eller för elektrofores 

P/ST 5 B22  

8543.70.00 –  Andra maskiner och apparater P/ST 5 B22  

8543.90.00 –  Delar KG 5 B22 

85.44  Isolerad (inbegripet lackerad eller anodoxiderad) tråd och 
kabel (inbegripet koaxialkabel) och andra isolerade elek
triska ledare, även försedda med kopplingsanordningar; 
optiska fiberkablar, i vilka varje enskild fiber är försedd 
med eget hölje, även i förening med elektriska ledare eller 
försedda med kopplingsanordningar      

–  Tråd för lindning av spolar     

8544.11.00 – –  Av koppar KG 7,5 A  

8544.19.00 – –  Annan KG 7,5 A  

8544.20.00 –  Koaxialkabel och andra elektriska koaxialledare KG 7,5 A  

8544.30.00 –  Tändstiftskabelsatser och andra kabelsatser, av sådana 
slag som används i fordon, luftfartyg eller fartyg 

KG 7,5 A  

8544.42.00 – –  Med kopplingsanordningar KG 7,5 A  

8544.49.10 – – –  Elektriska ledare utan beläggning KG 2,5 A  

8544.49.90 – – –  Andra KG 7,5 A  

8544.60.10 – – –  Elektriska ledare utan beläggning KG 2,5 A  

8544.60.90 – – –  Andra KG 7,5 A  

8544.70.00 –  Optiska fiberkablar KG 7,5 A 

85.45  Kolelektroder, kolborstar, lampkol, kol för galvaniska ele
ment och andra artiklar av grafit eller kol, även i förening 
med metall, av sådana slag som används för elektriskt än
damål      

–  Elektroder     

8545.11.00 – –  Av sådana slag som används i ugnar KG 7,5 A 
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8545.19.00 – –  Andra KG 7,5 A  

8545.20.00 –  Kolborstar KG 7,5 A  

8545.90.00 –  Andra slag KG 7,5 A 

85.46  Elektriska isolatorer, oavsett material     

8546.20.00 –  Av keramiskt material KG 7,5 B21  

8546.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 

85.47  Isolerdetaljer (med undantag av isolatorer enligt nr 85.46) 
för elektriska maskiner eller apparater eller för annat elekt
riskt ändamål, utgörande detaljer helt av isolermaterial 
bortsett från mindre metalldelar (t.ex. gängade hylsor) som 
ingjutits eller inpressats i massan i samband med tillverk
ningen och som är avsedda uteslutande för sammanfog
ning; elektriska isolerrör samt förbindningsdetaljer till så
dana, av oädel metall, invändigt belagda med isolermaterial     

8547.10.00 –  Isolerdetaljer av keramiskt material KG 7,5 B21  

8547.20.00 –  Isolerdetaljer av plast KG 7,5 B21  

8547.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 

85.48  Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elek
triska ackumulatorer; förbrukade galvaniska element, för
brukade batterier och förbrukade elektriska ackumulatorer; 
elektriska delar till maskiner och apparater, inte nämnda 
eller inbegripna någon annanstans i detta kapitel i Mozam
biques tulltaxa     

8548.10.00 –  Avfall och skrot av galvaniska element, batterier och 
elektriska ackumulatorer; förbrukade galvaniska element, 
förbrukade batterier och förbrukade elektriska ackumu
latorer 

KG 7,5 B21  

8548.90.00 –  Andra KG 7,5 B21 

87.01  Traktorer (andra än dragtruckar enligt nr 87.09)     

8701.90.10 – –  Jordbrukstraktorer och skogsbrukstraktorer P/ST 0 B22  

8701.90.90 – –  Andra P/ST 5 B22 

87.04  Motorfordon för godsbefordran      

– –  Med en totalvikt avhögst 5 ton     

8704.21.10 – – –  Med dubbelhytt och öppet lastutrymme, med en 
cylindervolym påhögst 3 200 cm3 

P/ST 5 C22 
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8704.21.90 – – –  Med dubbelhytt och öppet lastutrymme, med en 
cylindervolym av mer än 3 200 cm3 

P/ST 5 C22  

8704.22.00 – –  Med en totalvikt av mer än 5 ton menhögst 20 ton P/ST 5 C22  

8704.23.00 – –  Med en totalvikt av mer än 20 ton P/ST 5 C22  

8704.90.00 –  Andra P/ST 5 B22 

87.05  Motorfordon för speciella ändamål, andra än sådana som 
är konstruerade huvudsakligen för person- eller godsbe
fordran (t.ex. bärgningsbilar, kranbilar, brandbilar, bilar 
med betongblandare, bilar med anordning för sopning eller 
spolning, verkstadsbilar och röntgenbilar)     

8705.90.00 –  Andra slag P/ST 5 B22 

87.08  Delar och tillbehör till motorfordon enligt nr 87.01–87.05     

8708.40.00 –  Växellådor och delar till växellådor P/ST 7,5 B21  

8708.50.00 –  Drivaxlar med differential, även utrustade med andra 
transmissionsdelar, och icke drivande axlar; delar till så
dana 

P/ST 7,5 B21  

8708.70.00 –  Hjul samt delar och tillbehör till hjul P/ST 7,5 B21  

8708.80.00 –  Upphängningssystem och delar till sådana (inbegripet 
stötdämpare) 

P/ST 7,5 B21   

–  Andra delar och tillbehör     

8708.91.00 – –  Kylare och delar till kylare P/ST 7,5 B21  

8708.92.00 – –  Ljuddämpare och avgasrör; delar till sådana P/ST 7,5 B21  

8708.94.00 – –  Rattar, styrkolonner och styrväxlar; delar till sådana P/ST 7,5 B21  

8708.95.00 – – Krockkuddar med uppblåsningssystem; delar till så
dana 

P/ST 7,5 B21  

8708.99.00 – –  Andra P/ST 7,5 C21 

87.11  Motorcyklar (inbegripet mopeder) samt cyklar försedda 
med hjälpmotor, med eller utan sidvagn; sidvagnar     

8711.20.00 –  Med förbränningskolvmotor med fram- och återgående 
kolv eller kolvar och med en cylindervolym av 
mer än 50 cm3 men högst 250 cm3 

P/ST 20 B1 
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87.16  Släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon, utan meka
nisk framdrivningsanordning; delar till sådana fordon     

8716.31.00 – –  Släpfordon och påhängsvagnar försedda med tank P/ST 5 B22 

88.01 8801.00.00 Ballonger och luftskepp; segel- och glidflygplan, hänggli
dare och andra luftfartyg utan motor 

P/ST 2,5 B1 

88.03  Delar till varor enligt nr 88.01 eller 88.02     

8803.30.00 –  Andra delar till flygplan eller helikoptrar KG 0 B21 

89.01 8901.10.00 Kryssningsfartyg, utflyktsfartyg och liknande, huvudsakli
gen avsedda för personbefordran; färjor av alla slag 

BRT 2,5 B22  

8901.90.00 –  Andra fartyg för godsbefordran samt andra fartyg för 
både person- och godsbefordran 

BRT 2,5 B22 

89.02 8902.00.00 Fiskefartyg; fabriksfartyg och andra fartyg för beredning 
och konservering av fiskeriprodukter 

KG 2,5 B22 

89.03  Fritidsbåtar och andra fartyg för nöjes- eller sportbruk; 
roddbåtar och kanoter     

8903.10.00 –  Uppblåsbara P/ST 2,5 B1  

8903.91.20 – –  Segelbåtar med hjälpmotor P/ST 2,5 B1  

8903.92.00 – –  Motorbåtar, andra än sådana med utombordsmotor P/ST 2,5 B1  

8903.99.00 – –  Andra P/ST 2,5 B1 

89.04 8904.00.00 Bogserbåtar och fartyg för påskjutning av andra fartyg KG 2,5 B22 

89.05  Fyrskepp, flodsprutor, mudderverk, pontonkranar och 
andra fartyg i fråga om vilka förflyttningen är av underord
nad betydelse i förhållande till deras huvuduppgift; flyt
dockor; flytande eller nedsänkbara borrnings- eller pro
duktionsplattformar     

8905.90.00 –  Andra slag P/ST 2,5 B22 

89.06  Andra fartyg, inbegripet krigsfartyg och andra livbåtar än 
roddbåtar     

8906.90.00 –  Andra slag KG 2,5 B22 

89.07  Annan flytande materiel (t.ex. flottar, tankar, kassuner, 
bryggor, bojar och sjömärken)     

8907.10.00 –  Uppblåsbara flottar KG 2,5 B22  

8907.90.00 –  Andra KG 2,5 B22 
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90.01  Optiska fibrer och optiska fiberknippen; optiska fiberkab
lar, andra än sådana enligt nr 85.44; skivor och plattor av 
polariserande material; linser (inbegripet kontaktlinser), 
prismor, speglar och andra optiska element, oavsett mate
rial, omonterade, andra än sådana element av glas som 
inte är optiskt bearbetade     

9001.10.00 –  Optiska fibrer, fiberknippen och fiberkablar KG 7,5 B21  

9001.30.00 –  Kontaktlinser P/ST 7,5 B21  

9001.40.00 –  Glasögonlinser av glas P/ST 0 B21  

9001.50.00 –  Glasögonlinser av annat material P/ST 2,5 B21  

9001.90.00 –  Andra slag KG 7,5 B21 

90.02  Linser, prismor, speglar och andra optiska element, oavsett 
material, monterade, utgörande delar eller tillbehör till in
strument eller apparater, andra än sådana element av glas 
som inte är optiskt bearbetade      

–  Objektiv     

9002.11.00 –  För kameror, projektorer eller fotografiska förstorings- 
eller förminskningsapparater 

P/ST 20 B1  

9002.19.00 – –  Andra P/ST 20 B1  

9002.20.00 –  Filter P/ST 20 B1  

9002.90.00 –  Andra KG 20 B1 

90.03  Bågar och infattningar för glasögon e.d. samt delar till så
dana artiklar      

–  Bågar och infattningar     

9003.11.00 – –  Av plast P/ST 0 A  

9003.19.00 – –  Av annat material P/ST 2,5 B21  

9003.90.00 –  Delar KG 2,5 B21 

90.04  Glasögon o.d., avsedda för synkorrektion, som skydd för 
ögonen eller för annat ändamål     

9004.10.00 –  Solglasögon P/ST 20 B1  

9004.90.00 –  Andra KG 2,5 A 
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90.05  Kikare (monokulära och binokulära), inbegripet teleskop, 
samt stativ till sådana; andra astronomiska instrument och 
stativ till sådana, med undantag av radioastronomiska in
strument     

9005.10.00 –  Binokulära kikare P/ST 7,5 B1  

9005.80.00 –  Andra kikare och instrument P/ST 20 B1  

9005.90.00 –  Delar och tillbehör (inbegripet stativ) KG 7,5 B1 

90.06  Stillbildskameror; blixtljusapparater och blixtlampor, för 
fotografiskt bruk, andra än gasurladdningslampor enligt 
nr 85.39     

9006.10.00 – Stillbildskameror av sådana slag som används vid fram
ställning av klichéer eller andra tryckformar 

P/ST 20 B1  

9006.30.00 Stillbildskameror, speciellt konstruerade för undervattens
bruk, för flygfotografering eller för medicinsk eller kirur
gisk undersökning av inre organ; stillbildskameror för jäm
förelsefotografering inom rättsmedicin eller kriminalteknik 

P/ST 20 B1  

9006.40.00 –  Kameror för omedelbar bildframställning P/ST 20 B1   

–  Andra stillbildskameror     

9006.51.00 – –  Enögda spegelreflexkameror, för rullfilm med en 
bredd avhögst 35 mm 

P/ST 20 B1  

9006.52.00 – –  Andra, för rullfilm med en bredd av mindre än 
35 mm 

P/ST 20 B1  

9006.53.00 – –  Andra, för rullfilm med en bredd av 35 mm P/ST 20 B1  

9006.59.00 – –  Andra P/ST 20 B1  

9006.61.00 – – Blixtljusapparater med gasurladdningslampa (elektron
blixt) 

P/ST 20 B1  

9006.69.00 – –  Andra P/ST 20 B1  

9006.91.00 – –  Till stillbildskameror P/ST 20 B1  

9006.99.00 – –  Andra KG 20 B1 

90.07  Kinokameror och kinoprojektorer, även med inbyggd ut
rustning för inspelning eller återgivning av ljud      

–  Kinokameror     

9007.11.00 – –  För film med en bredd av mindre än 16 mm eller för 
2 × 8 mm film 

P/ST 20 B1 

16.9.2016 L 250/1904 Europeiska unionens officiella tidning SV     



Kapitel HS-nummer Produktbeteckning Enhet Allmän 
nivå (1) Kategori  

9007.19.00 – –  Andra P/ST 20 B1  

9007.20.00 –  Projektorer P/ST 20 B1  

9007.91.00 – –  Till kinokameror P/ST 20 B1  

9007.92.00 – –  Till kinoprojektorer KG 20 B1 

90.08  Stillbildsprojektorer; fotografiska (andra än kinematogra
fiska) förstorings- och förminskningsapparater     

9008.10.00 –  Projektorer för diapositiv P/ST 20 B1  

9008.30.00 –  Andra stillbildsprojektorer P/ST 20 B1  

9008.40.00 –  Fotografiska förstorings- och förminskningsapparater P/ST 20 B1  

9008.90.00 –  Delar och tillbehör KG 7,5 B1 

90.10  Apparater och utrustning för foto- eller kinolaboratorier, 
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta ka
pitel i Mozambiques tulltaxa; negatoskop; projektionsdukar     

9010.10.00 Apparater och utrustning för automatisk framkallning av 
film (även kinematografisk) eller papper i rullar eller för 
automatisk exponering av framkallad film på rullar av fo
tografiskt papper 

P/ST 7,5 B21  

9010.50.00 –  Andra apparater och annan utrustning för fotografiska 
(inbegripet kinematografiska) laboratorier; negatoskop 

P/ST 7,5 B21  

9010.60.00 –  Projektionsdukar P/ST 7,5 B21  

9010.90.00 –  Delar och tillbehör P/ST 7,5 B21 

90.11  Optiska mikroskop, inbegripet sådana för fotomikrografi, 
kinefotomikrografi eller mikroprojektion     

9011.10.00 –  Stereoskopiska mikroskop P/ST 5 B22  

9011.20.00 – Andra mikroskop, avsedda för fotomikrografi, kinefoto
mikrografi eller mikroprojektion 

P/ST 5 B22  

9011.80.00 –  Andra mikroskop P/ST 5 B22  

9011.90.00 –  Delar och tillbehör KG 5 B22 
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90.12  Mikroskop, andra än optiska mikroskop; diffraktionskame
ror     

9012.10.00 Mikroskop, andra än optiska mikroskop; diffraktionskame
ror 

P/ST 5 B22  

9012.90.00 –  Delar och tillbehör KG 5 B22 

90.13  Anordningar med flytande kristaller, inte utgörande artik
lar som är mera specifikt beskrivna i andra nummer; lasrar, 
andra än laserdioder; andra optiska apparater och instru
ment samt andra optiska artiklar, inte nämnda eller inbe
gripna någon annanstans i detta kapitel i Mozambiques 
tulltaxa     

9013.10.00 – Kikarsikten för montering på vapen; periskop; kikare ut
formade för att monteras på maskiner, apparater eller 
instrument enligt detta kapitel eller enligt avdelning XVI 
i Mozambiques tulltaxa 

P/ST 20 B1  

9013.20.00 –  Lasrar, andra än laserdioder P/ST 20 B1  

9013.80.00 – Andra optiska apparater och instrument samt andra op
tiska artiklar 

P/ST 20 B1 

90.14  Kompasser; andra instrument och apparater för navigering     

9014.10.00 –  Kompasser KG 7,5 B21  

9014.20.00 –  Instrument och apparater för flyg- eller rymdnavigering 
(andra än kompasser) 

P/ST 7,5 B21  

9014.80.00 –  Andra instrument och apparater P/ST 7,5 B21  

9014.90.00 –  Delar och tillbehör KG 7,5 B21 

90.15  Instrument och apparater för geodesi (inbegripet fotogram
metrisk geodesi), lantmäteri, hydrografi, oceanografi, hyd
rologi, meteorologi eller geofysik, med undantag av kom
passer; avståndsmätare     

9015.10.00 –  Avståndsmätare P/ST 7,5 B21  

9015.20.00 –  Teodoliter och takymetrar P/ST 7,5 B21  

9015.30.00 –  Avvägningsinstrument P/ST 7,5 B21  

9015.40.00 –  Instrument och apparater för fotogrammetri KG 7,5 B21 
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9015.80.00 –  Andra instrument och apparater P/ST 7,5 B21  

9015.90.00 –  Delar och tillbehör KG 7,5 B21 

90.16 9016.00.00 Vågar känsliga för 0,05 g eller mindre, även med tillhö
rande vikter 

KG 7,5 B21 

90.17  Ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstrument (t.ex. ri
tapparater, pantografer, gradskivor, ritbestick, räknestickor 
och räkneskivor); instrument som hålls i handen för läng
dmätning (t.ex. mätstockar, mätband, mikrometrar och 
skjutmått), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 
i detta kapitel     

9017.10.00 –  Ritbord och ritapparater, även automatiska P/ST 7,5 B21  

9017.20.00 – Andra ritinstrument, ritsinstrument och räkneinstru
ment 

P/ST 7,5 B1  

9017.30.00 –  Mikrometrar, skjutmått och tolkar P/ST 7,5 B21  

9017.80.00 –  Andra instrument KG 7,5 B21  

9017.90.00 –  Delar och tillbehör KG 7,5 B21 

90.18  Instrument och apparater som används för medicinskt, ki
rurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet scintigra
fer, andra elektromedicinska apparater samt instrument för 
synprovning      

–  Apparater för elektrodiagnostik (inbegripet apparater för 
undersökning eller kontroll av fysiologiska parametrar)     

9018.11.00 – –  Elektrokardiografer P/ST 5 B22  

9018.12.00 – –  Ultraljudscanners P/ST 5 B22  

9018.13.00 – –  Apparater för bildåtergivning genom magnetresonans P/ST 5 B22  

9018.19.00 – –  Andra P/ST 5 B22  

9018.20.00 –  Apparater för bestrålning med ultraviolett eller infrarött 
ljus 

P/ST 5 B22   

–  Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d.     

9018.31.00 – –  Injektionssprutor, med eller utan kanyl KG 5 B22  

9018.32.00 – –  Kanyler av metall och suturnålar KG 5 B22 
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9018.39.00 – –  Andra KG 5 B22   

–  Andra instrument och apparater, för dentalt bruk     

9018.41.00 – – Tandläkarborrmaskiner, även kombinerade med an
nan dentalutrustning på gemensamt stativ 

KG 5 B22  

9018.49.00 – –  Andra KG 5 B22  

9018.50.00 –  Andra instrument och apparater för oftalmologiskt bruk KG 5 B22  

9018.90.00 –  Andra instrument och apparater KG 5 B22 

90.19  Apparater för mekanoterapi; massageapparater; apparater 
för psykotekniska undersökningar; apparater för ozonte
rapi, syreterapi, aerosolterapi eller konstgjord andning 
samt andra andningsapparater för terapeutiskt bruk     

9019.10.00 – Apparater för mekanoterapi; massageapparater; appara
ter för psykotekniska undersökningar 

KG 5 B22  

9019.20.00 –  Apparater för ozonterapi, syreterapi, aerosolterapi eller 
konstgjord andning samt andra andningsapparater för 
terapeutiskt bruk 

KG 5 B22 

90.20 9020.00.00 Andra andningsapparater, inbegripet gasmasker men inte 
sådana enkla skyddsmasker som varken har mekaniska de
lar eller utbytbart filter 

KG 5 B22 

90.21  Ortopediska artiklar, inbegripet kryckor, medicinsk-kirur
giska gördlar och bråckband; spjälor och andra artiklar för 
behandling av frakturer; konstgjorda kroppsdelar; hörappa
rater för hörselskadade och andra artiklar som är avsedda 
att bäras av användaren, att hållas i handen eller att im
planteras i kroppen för att kompensera en defekt eller ett 
handikapp     

9021.10.00 –  Ortopediska artiklar samt artiklar för behandling av 
frakturer 

KG 0 B22  

9021.21.00 – –  Konstgjorda tänder KG 0 B22  

9021.29.00 – –  Andra KG 0 B22  

9021.31.00 – –  Konstgjorda leder P/ST 0 B22  

9021.39.00 – –  Andra slag KG 0 B22  

9021.40.00 – Hörapparater för hörselskadade, dock inte delar och till
behör till sådana 

P/ST 0 B22  

9021.90.00 –  Andra slag KG 0 B22 
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90.22  Apparater baserade på utnyttjandet av röntgen-, alfa-, beta- 
eller gammastrålar, även för annat än medicinskt, kirur
giskt, dentalt eller veterinärt bruk, inbegripet radiografi- 
och radioterapiapparater, röntgenrör och andra röntgenge
neratorer, högspänningsgeneratorer, manöverpaneler och 
manöverpulpeter, skärmar samt bord, stolar o.d. för rönt
genundersökning eller röntgenbehandling      

–  Apparater baserade på utnyttjandet av röntgenstrålar, 
även för annat än medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller 
veterinärt bruk, inbegripet radiografi- och radioterapiap
parater     

9022.12.00 – –  Apparater för datortomografi P/ST 5 B22  

9022.14.00 – –  Andra, för medicinskt, kirurgiskt eller veterinärt bruk P/ST 5 B22  

9022.19.00 För annat bruk P/ST 5 B22  

9022.21.00 – –  För medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt 
bruk 

P/ST 5 B22  

9022.29.00 – –  För annat bruk P/ST 5 B22  

9022.30.00 –  Röntgenrör P/ST 5 B22  

9022.90.00 –  Andra slag, inbegripet delar och tillbehör KG 5 B22 

90.23 9023.00.00 Instrument, apparater och modeller avsedda för demon
strationsändamål (t.ex. vid undervisning eller på utställ
ningar), olämpliga för annan användning 

KG 5 B22 

90.24  Maskiner och apparater för provning av hårdhet, hållfast
het, sammanpressbarhet, elasticitet eller andra mekaniska 
egenskaper hos material (t.ex. metaller, trä, textilvaror, pap
per eller plast)     

9024.10.00 –  Maskiner och apparater för provning av metaller KG 5 B22  

9024.80.00 –  Andra maskiner P/ST 5 B22  

9024.90.00 –  Delar och tillbehör KG 5 B22 

90.25  Areometrar och liknande instrument, termometrar, pyro
metrar, barometrar, hygrometrar och psykrometrar, även 
registrerande, samt alla slags kombinationer av dessa in
strument      

–  Termometrar, inte kombinerade med andra instrument     

9025.11.00 – –  Vätskefyllda, för direkt avläsning P/ST 5 B22  

9025.19.00 – –  Andra P/ST 5 B22 
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9025.80.00 –  Andra instrument KG 5 B22  

9025.90.00 –  Delar och tillbehör KG 5 B22 

90.26  Instrument och apparater för mätning eller kontroll av ga
sers eller vätskors strömning, nivå, tryck e.d. (t.ex. genom
strömningsmätare, nivåmätare, manometrar och värmeför
brukningsmätare), med undantag av instrument och appa
rater enligt nr 90.14, 90.15, 90.28 och 90.32     

9026.10.00 –  För mätning eller kontroll av vätskors strömning eller 
nivå 

P/ST 5 B22  

9026.20.00 –  För mätning eller kontroll av tryck P/ST 5 B22  

9026.80.00 –  Andra instrument och apparater P/ST 5 B22  

9026.90.00 –  Delar och tillbehör KG 5 B22 

90.27  Instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys 
(t.ex. polarimetrar, refraktometrar, spektrometrar samt gas- 
eller rökanalysapparater); instrument och apparater för 
mätning eller kontroll av viskositet, porositet, dilatation, 
ytspänning e.d.; instrument och apparater för mätning eller 
kontroll av värmemängd, ljudnivå eller ljusintensitet (inbe
gripet exponeringsmätare); mikrotomer     

9027.10.00 –  Gas- eller rökanalysapparater P/ST 5 B22  

9027.30.00 –  Spektrometrar, spektrofotometrar och spektrografer som 
arbetar med optisk strålning (ultraviolett, synlig eller in
fraröd) 

KG 5 B22  

9027.50.00 –  Andra instrument och apparater som arbetar med optisk 
strålning (ultraviolett, synlig eller infraröd) 

KG 5 B22  

9027.80.00 –  Andra instrument och apparater KG 5 B22  

9027.90.00 –  Mikrotomer; delar och tillbehör P/ST 5 B22 

90.28  Förbruknings- och produktionsmätare för gaser, vätskor el
ler elektricitet, inbegripet kalibreringsmätare för sådana in
strument     

9028.10.00 –  Gasmätare P/ST 7,5 B21  

9028.20.00 –  Vätskemätare P/ST 7,5 B21  

9028.30.00 –  Elektricitetsmätare P/ST 7,5 B21  

9028.90.00 –  Delar och tillbehör KG 7,5 B22 
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90.29  Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare, 
stegräknare o.d.; hastighetsmätare och takometrar, andra 
än artiklar enligt nr 90.14 eller 90.15; stroboskop     

9029.10.00 –  Varvräknare, produktionsräknare, taxametrar, vägmätare, 
stegräknare o.d. 

P/ST 7,5 B21  

9029.20.00 –  Hastighetsmätare och takometrar; stroboskop P/ST 7,5 B21  

9029.90.00 –  Delar och tillbehör KG 7,5 B21 

90.30  Oscilloskop, spektrumanalysapparater samt andra instru
ment och apparater för mätning eller kontroll av elektriska 
storheter, med undantag av mätare enligt nr 9028; instru
ment och apparater för mätning eller påvisande av alfa-, 
beta-, gamma- eller röntgenstrålning, kosmisk strålning el
ler annan joniserande strålning     

9030.10.00 –  Instrument och apparater för mätning eller påvisande av 
joniserande strålning 

P/ST 7,5 B21  

9030.20.00 –  Oscilloskop och oscillografer P/ST 7,5 B21  

9030.31.00 – –  Universalinstrument, utan registreringsanordning P/ST 7,5 B21  

9030.32.00 – –  Universalinstrument, med registreringsanordning P/ST 7,5 B21  

9030.33.00 – –  Andra, utan registreringsanordning P/ST 7,5 B21  

9030.39.00 – –  Andra, med registreringsanordning P/ST 7,5 B21  

9030.40.00 –  Andra instrument och apparater, speciellt konstruerade 
för telekommunikation (t.ex. överhöringsmätare, för
stärkningsmätare, distorsionsfaktormätare och psofo
metrar) 

P/ST 7,5 B21   

–  Andra instrument och apparater     

9030.83.00 – –  Andra, med registreringsanordning P/ST 7,5 B21  

9030.84.00 – –  Andra, med registreringsanordning P/ST 7,5 B21  

9030.89.00 – –  Andra P/ST 7,5 B21  

9030.90.00 –  Delar och tillbehör KG 7,5 B21 

90.31  Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kon
troll, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans i detta 
kapitel; profilprojektorer     

9031.10.00 –  Maskiner för balansering av mekaniska delar P/ST 7,5 B21 
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9031.30.00 –  Profilprojektorer P/ST 7,5 B21  

9031.49.00 – –  Andra KG 7,5 B21  

9031.80.00 –  Andra instrument, apparater och maskiner KG 7,5 B21  

9031.90.00 –  Delar och tillbehör KG 7,5 B21 

90.32  Instrument och apparater för automatisk reglering     

9032.10.00 –  Termostater P/ST 7,5 B21  

9032.20.00 –  Tryckregulatorer (pressostater) P/ST 7,5 B21  

9032.81.00 – –  Hydrauliska eller pneumatiska P/ST 7,5 B21  

9032.89.00 – –  Andra P/ST 7,5 B21  

9032.90.00 –  Delar och tillbehör KG 7,5 B21 

90.33 9033.00.00 Delar och tillbehör (inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans i detta kapitel) till maskiner, instrument och 
apparater enligt kapitel 90 i Mozambiques tulltaxa 

KG 7,5 B21 

91.01  Armbandsur, fickur och liknande ur, inbegripet stoppur, 
med boett av ädel metall eller av metall med plätering av 
ädel metall      

– Armbandsur, elektriskt drivna, även med stoppursfunk
tion     

9101.11.00 – –  Med enbart mekanisk (analog) tidvisning P/ST 20 B1  

9101.19.00 – –  Andra P/ST 20 B1  

9101.21.00 – –  Med automatisk uppdragning P/ST 20 B1  

9101.29.00 – –  Andra P/ST 20 B1  

9101.91.00 – –  Elektriskt drivna P/ST 20 B1  

9101.99.00 – –  Andra P/ST 20 B1 

91.02  Armbandsur, fickur och liknande ur, inbegripet stoppur, 
andra än sådana som omfattas av nr 91.01      

– Armbandsur, elektriskt drivna, även med stoppursfunk
tion     

9102.11.00 – –  Med enbart mekanisk (analog) tidvisning P/ST 20 B1 
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9102.12.00 – –  Med enbart elektronoptisk (digital) tidvisning P/ST 20 B1  

9102.19.00 – –  Andra P/ST 20 B1  

9102.21.00 – –  Med automatisk uppdragning P/ST 20 B1  

9102.29.00 – –  Andra P/ST 20 B1  

9102.91.00 – –  Elektriskt drivna P/ST 20 B1  

9102.99.00 – –  Andra P/ST 20 B1 

91.03  Vägg- och bordsur med fickursverk, med undantag av ur 
enligt nr 9104     

9103.10.00 –  Elektriskt drivna P/ST 20 B1  

9103.90.00 –  Andra P/ST 20 B1 

91.04 9104.00.00 Ur till instrumentbräden och liknande ur för fordon, luft
fartyg, rymdfarkoster eller fartyg 

KG 20 B1 

91.05  Andra ur      

–  Väckarur     

9105.11.00 – –  Elektriskt drivna P/ST 20 B1  

9105.19.00 – –  Andra P/ST 20 B1  

9105.21.00 – –  Elektriskt drivna P/ST 20 B1  

9105.29.00 – –  Andra P/ST 20 B1  

9105.91.00 – –  Elektriskt drivna P/ST 20 B1  

9105.99.00 – –  Andra P/ST 20 B1 

91.06  Apparater för registrering av tid på dygnet samt apparater 
för mätning, registrering eller annan indikering av tidsin
tervaller, försedda med urverk eller synkronmotor (t.ex. 
tidkontrollur och tidstämpelur)     

9106.10.00 –  Tidkontrollur; tidstämpelur P/ST 20 B1  

9106.90.00 –  Andra slag P/ST 20 B1 

91.07 9107.00.00 Tidströmställare med urverk eller synkronmotor KG 20 B1 
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91.09  Andra urverk, kompletta och sammansatta      

–  Elektriskt drivna     

9109.19.00 – –  Andra P/ST 7,5 B21  

9109.90.00 –  Andra slag P/ST 7,5 B21 

91.11  Boetter till ur enligt nr 91.01 eller 91.02 samt delar till så
dana     

9111.80.00 –  Andra boetter P/ST 7,5 B21  

9111.90.00 –  Delar KG 7,5 B21 

91.12  Urfoder och andra höljen till varor enligt detta kapitel 
samt delar till sådana     

9112.20.00 –  Höljen P/ST 7,5 B21  

9112.90.00 –  Delar KG 7,5 B21 

91.13  Urarmband och delar till urarmband     

9113.20.00 –  Av oädel metall, även förgyllda eller försilvrade KG 20 B1  

9113.90.00 –  Andra KG 20 B1 

91.14  Andra urdelar     

9114.10.00 –  Fjädrar, inbegripet balansfjädrar KG 7,5 B21  

9114.20.00 –  Stenar KG 7,5 B21  

9114.90.00 –  Andra KG 7,5 B21 

92.01  Pianon, inbegripet självspelande pianon; cembalor och 
andra stränginstrument med klaviatur     

9201.90.00 –  Andra slag P/ST 7,5 B1 

92.02  Andra stränginstrument (t.ex. gitarrer, violiner och harpor)     

9202.10.00 –  Stråkinstrument P/ST 7,5 B1  

9202.90.00 –  Andra slag P/ST 7,5 B1 
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92.05  Andra blåsinstrument (t.ex. klarinetter, trumpeter och säck
pipor)     

9205.90.00 –  Andra KG 7,5 B1 

92.06 9206.00.00 Slaginstrument (t.ex. trummor, xylofoner, cymbaler, kas
tanjetter och maracas) 

P/ST 7,5 B1 

92.07  Musikinstrument hos vilka ljudet framställs eller måste för
stärkas på elektrisk väg (t.ex. orglar, gitarrer och dragspel)     

9207.10.00 –  Instrument med klaviatur, andra än dragspel P/ST 7,5 B1  

9207.90.00 –  Andra P/ST 7,5 B1 

92.08  Speldosor, orkestrion, positiv, mekaniska sångfåglar, mu
siksågar och andra musikinstrument, inte nämnda eller in
begripna någon annanstans i detta kapitel i Mozambiques 
tulltaxa; lockpipor o.d. av alla slag för härmning av djurlä
ten; visselpipor, signalhorn och andra ljudsignalredskap 
som blåses med munnen     

9208.10.00 –  Speldosor KG 7,5 B1  

9208.90.00 –  Andra KG 7,5 B1 

92.09  Delar (t.ex. mekanismer till speldosor) och tillbehör (t.ex. 
kort, rondeller och rullar till mekaniska instrument) till 
musikinstrument; metronomer, stämgafflar och stämpipor 
av alla slag     

9209.30.00 –  Strängar till musikinstrument KG 7,5 B1  

9209.94.00 – –  Delar och tillbehör till musikinstrument enligt 
nr 92.07 

KG 7,5 B1  

9209.99.00 – –  Andra delar och tillbehör KG 7,5 B1 

94.05  Belysningsarmatur och andra belysningsartiklar (inbegripet 
strålkastare) samt delar till sådana artiklar, inte nämnda el
ler inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar 
med belysning, o.d. med fast, varaktigt monterad ljuskälla 
samt delar till sådana artiklar, inte nämnda eller inbegripna 
någon annanstans     

9405.40.00 –  Annan elektrisk belysningsarmatur och andra elektriska 
belysningsartiklar 

KG 20 B1 

95.06  Redskap och annan utrustning för kroppsövningar, gymna
stik, idrott, annan sport (inbegripet bordtennis), utomhus
spel eller utomhuslek, inte nämnda eller inbegripna någon 
annanstans i detta kapitel; simbassänger och plaskdammar      

–  Bollar och klot, andra än golfbollar och bordtennisbollar     

9506.62.00 – –  Uppblåsbara bollar P/ST 0 A 
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9506.69.00 – –  Andra P/ST 0 A 

95.07  Spön, fiskkrokar och andra redskap för fiske med rev; 
landningshåvar, fjärilshåvar och liknande håvar; lockfåglar 
(andra än sådana som omfattas av nr 92.08 eller 97.05) 
och liknande artiklar för jakt     

9507.20.00 –  Fiskkrokar, även med tafs KG 5 B22  

9507.90.00 –  Andra slag KG 5 B22 

96.03  Kvastar, viskor, borstar (inbegripet borstar som utgör delar 
till maskiner, apparater eller fordon), penslar, mekaniska 
mattsopare utan motor samt moppar och dammvippor; 
bindlar för borsttillverkning; målningsdynor och målnings
rullar; avtorkare o.d. av gummi eller annat mjukt material     

9603.29.00 – –  Andra P/ST 20 B1 

96.09  Blyerts-, anilin- och färgpennor (andra än pennor enligt 
nr 96.08), blyerts-, anilin- och färgstift, grifflar, pastellkri
tor och andra färgkritor, ritkol, skriv- och ritkrita samt 
skräddarkrita     

9609.10.00 –  Pennor med stiftet inneslutet i ett styvt hölje KG 0 A 

96.10 9610.00.00 Skrivtavlor, även försedda med ram KG 0 A 

(1)  Vid tillämpning av artikel 23.3 är denna kolumn endast vägledande.   
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