
 Varukoder där vikt inte behöver lämnas, utan endast  annan 
kvantitet 2020

Varukod Beskrivning Kvantitet
01051111 Kycklingar av honkön för avel och fortplantning, värphöns av arten "Gallus domesticus", med en vikt av <= 185 g antal, styck
01051119 Kycklingar av honkön för avel och fortplantning, värphön av arten "Gallus domesticus", med en vikt av <= 185 g (exkl. värphöns) antal, styck

01051191 Höns av arten "Gallus domesticus", med en vikt av <= 185 g (exkl. avel och fortplantning av kycklingar) antal, styck
01051199 Höns av arten "Gallus domesticus", levande, med en vikt av <= 185 g (exkl. kycklingar av honkön för avel och fortplantning) antal, styck
01051200 Tama kalkoner, levande, med en vikt av <= 185 g antal, styck
01051300 Tama ankor, levande, med en vikt av <= 185 g antal, styck
01051400 Tama gäss, levande, med en vikt av <= 185 g antal, styck
01051500 Tama pärlhöns, levande, med en vikt av <= 185 g antal, styck
04071911 Befruktade ägg för inkubering, av kalkoner eller gäss antal, styck
22021000 Vatten, inkl. mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne l - liter
22029100 Alkoholfritt öl, med alkoholhalt av <= 0,5 volymprocent l - liter
22029911 Sojabaserade drycker med ett proteininnehåll på >= 2,8 viktprocent (exkl. alkoholhaltiga drycker; med innehåll av mjölk eller 

mjölkprodukter eller fett av dessa varor)
l - liter

22029915 Sojabaserade drycker med ett proteininnehåll på < än 2,8 viktprocent; drycker baserade på nötter enligt kapitel 08, spannmål enligt 
kapitel 10 eller frön  enligt kapitel 12 (exkl. alkoholhaltiga drycker; med innehåll av mjölk eller mjölkprodukter eller fett av dessa varor)

l - liter

22029919 Alkoholfria drycker (exkl. med innehåll av mjölk eller mjölkprodukter eller fett därav; vatten, frukt-, bär- och grönsakssaft; öl eller 
sojabaserade drycker eller drycker baserade på nötter enligt kapitel 08, spannmål enligt kapitel 10 eller frön enligt kapitel 12)

l - liter

22029991 Drycker, alkoholfria, innehållande fett av mjölk eller mjölkprodukter av < 0,2 viktprocent l - liter
22029995 Drycker, alkoholfria, innehållande fett av mjölk eller mjölkprodukter av >= 0,2 viktprocent, men < 2 viktprocent l - liter
22029999 Drycker, alkoholfria, innehållande fett av mjölk eller mjölkprodukter av >= 0,2 viktprocent l - liter
22030001 Maltdrycker, i flaska rymmande <= 10 liter l - liter
22030009 Maltdrycker, på kärl rymmande <= 10 liter (exkl. i flaska) l - liter
22030010 Maltdrycker, på kärl rymmande > 10 liter l - liter
22041011 Champagne med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) l - liter
22041013 Cava, med skyddad ursprungsbeteckning SUB l - liter
22041015 Prosecco, med skyddad ursprungsbeteckning SUB l - liter
22041091 Asti spumante, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) l - liter
22041093 Vin av färska druvor, mousserande, med skyddad ursprungsbeteckning SUB (exkl. Champagne, Cava, Prosecco och Asti spumante) l - liter

22041094 Vin av färska druvor, mousserande, med skyddad geografisk beteckning (SGB) l - liter
22041096 Vin av färska druvor, mousserande (exkl. med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och geografisk beteckning (SGB)) l - liter
22041098 Vin av färska druvor, mousserande (exkl. vin med uppgift om druvsort) l - liter
22042106 Vin av färska druvor, inkl. vin som tillsats alkohol, i flaskor med champagnekork, som hålls på plats med fasthållningsanordning, på kärl 

rymmande <= 2 liter; vin på andra kärl rymmande <= 2 liter, som vid 20°C har ett övertryck av >= 1 bar men < 3 bar, med skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042107 Vin av färska druvor, inkl. vin som tillsats alkohol, i flaskor med champagnekork, som hålls på plats med fasthållningsanordning, på kärl 
rymmande <= 2 liter; vin på andra kärl rymmande <= 2 liter, som vid 20°C har ett övertryck av >= 1 bar men < 3 bar, med skyddad 
geografisk beteckning (SGB) (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042108 Vin av färska druvor, inkl. vin som tillsats alkohol, med uppgift om druvsort, i flaskor med champagnekork, som hålls på plats med 
fasthållningsanordning, på kärl rymmande <= 2 liter; vin på andra kärl rymmande <= 2 liter, som vid 20°C har ett övertryck av >= 1 bar 
men < 3 bar (exkl. med skyddad ursprungsbeteckning (SUB), geografisk beteckning (SGB) samt mousserande vin)

l - liter

22042109 Vin av färska druvor, inkl. vin som tillsats alkohol, i flaskor med champagnekork, som hålls på plats med fasthållningsanordning, på kärl 
rymmande <= 2 liter; vin på andra kärl rymmande <= 2 liter, som vid 20°C har ett övertryck av >= 1 bar men < 3 bar, i.a.n. (exkl. med 
skyddad ursprungsbeteckning (SUB), geografisk beteckning (SGB), mousserande vin samt vin med uppgift om druvsort)

l - liter

22042111 Viner, vita, från Alsace, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042112 Viner, vita, från Bordeaux, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042113 Viner, vita, från Bourgogne, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042117 Viner, vita, från Val de Loire, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042118 Viner, vita, från Mosel, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042119 Viner, vita, från Pfalz, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042122 Viner, vita, från Rheinhessen, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042123 Viner, vita, från Tokaj, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042124 Viner, vita, från Lazio, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042126 Viner, vita, från Toscana, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042127 Viner, vita, från Trentino, Alto Adige och Friuli, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med 
skyddad ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin)

l - liter



22042128 Viner, vita, från Veneto, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042131 Sicilia, vitt vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med 
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042132 Viner, vita, Vinho Verde, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042134 Viner, vita, från Penedés, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042136 Viner, vita, från Rioja, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042137 Viner, vita, från Valencia, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042138 Vin, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med 
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. från Alsace, Bordeaux, Bourgogne, Val de Loire, Mosel, Pfalz, Rheinhessen, Tokaj, Lazio, 
Toscana, Trentino, Alto Adige, Friuli, Veneto, Sicilia, Vinho Verde, Penedés, Rioja, Valencia samt mousserande vin)

l - liter

22042142 Viner från Bordeaux, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin och alla former av vita viner)

l - liter

22042143 Viner från Bourgogne, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin och alla former av vita viner)

l - liter

22042144 Viner från Beaujolais, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin och alla former av vita viner)

l - liter

22042146 Viner från Vallée du Rhône, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin och alla former av vita viner)

l - liter

22042147 Viner från Languedoc-Roussillon, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin och alla former av vita viner)

l - liter

22042148 Viner från Val de Loire, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin och alla former av vita viner)

l - liter

22042161 Sicilia, vin framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med 
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande vin och vita viner)

l - liter

22042162 Viner från Piemonte "Piedmont", på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin och alla former av vita viner)

l - liter

22042166 Viner från Toscana, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin och alla former av vita viner)

l - liter

22042167 Viner från Trentino och Alto Adige, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin och alla former av vita viner)

l - liter

22042168 Viner från Veneto, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin och alla former av vita viner)

l - liter

22042169 Viner från Dão, Bairrada och Douro, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin och alla former av vita viner)

l - liter

22042171 Viner från Navarra, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin och alla former av vita viner)

l - liter

22042174 Viner från Penedés, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin och alla former av vita viner)

l - liter

22042176 Viner från Rioja, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning 
(SUB) (exkl. mousserande vin och alla former av vita viner)

l - liter

22042177 Viner från Valdepeñas, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) (exkl. mousserande vin och alla former av vita viner)

l - liter

22042178 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. från Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Sicilia, 
Piemonte "Piedmont", Toscana, Trentino, Alto Adige, Veneto, Dão, Bairrada, Douro, Navarra, Penedés, Rioja, Valdepeñas samt 
mousserande vin och vita viner)

l - liter

22042179 Vin, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2 liter och en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
geografisk beteckning (SGB) (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042180 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2 liter och en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
geografisk beteckning (SGB) (exkl. mousserande vin och alla former av vita viner)

l - liter

22042181 Vin, vitt, av färska druvor, med uppgift om druvsort, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2 liter och en verklig 
alkoholhalt av <= 15 volymprocent (exkl. med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och geografisk beteckning (SGB) samt mousserande 
vin)

l - liter

22042182 Vin med uppgift om druvsort, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2 liter och en verklig alkoholhalt av <= 15 
volymprocent (exkl. mousserande vin samt alla former av vita viner)

l - liter

22042183 Vin, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2 liter och en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent (exkl. 
mousserande vin samt vin med uppgift om druvsort)

l - liter

22042184 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2 liter och en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent (exkl. mousserande 
vin, alla former av vita viner samt vin med uppgift om druvsort)

l - liter

22042185 Madeira och Setubal muscatel, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning "SGB"

l - liter

22042186 Sherry, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" 
eller geografisk beteckning "SGB"

l - liter

22042187 Marsala, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" 
eller geografisk beteckning "SGB"

l - liter

22042188 Samos och Muscat de Lemnos, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning "SGB"

l - liter

22042189 Portvin, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" 
eller geografisk beteckning "SGB"

l - liter



22042190 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning "SUB" eller skyddad geografisk beteckning SGB (exkl. Madeira, Setúbal muscatel, Sherry, Marsala, Samos, Muscat 
de Lemnos och Portvin)

l - liter

22042191 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent (exkl. med 
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller skyddad geografisk beteckning SGB)

l - liter

22042193 Vin, vitt, på kärl rymmande <= 2 liter, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller geografisk beteckning (SGB) (exkl. framställt i 
Europeiska unionen, samt mousserande vin)

l - liter

22042194 Vin, på kärl rymmande <= 2 liter, med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller geografisk beteckning (SGB) (exkl. framställt i 
Europeiska unionen samt mousserande vin och alla former av vita viner)

l - liter

22042195 Vin, vitt, med uppgift om druvsort, på kärl rymmande <= 2 liter (exkl. framställt i Europeiska unionen, med skyddad 
ursprungsbeteckning (SUB) eller geografisk beteckning (SGB) samt mousserande vin)

l - liter

22042196 Vin, med uppgift om druvsort, på kärl rymmande <= 2 liter (exkl. framställt i Europeiska unionen, med skyddad ursprungsbeteckning 
(SUB) eller geografisk beteckning (SGB) samt mousserande vin och alla former av vita viner)

l - liter

22042197 Vin, vitt, på kärl rymmande <= 2 liter (exkl. framställt i Europeiska unionen och mousserande vin samt vin med uppgift om druvsort) l - liter

22042198 Vin, på kärl rymmande <= 2 liter (exkl. framställt i Europeiska unionen och mousserande vin, alla former av vita viner samt vin med 
uppgift om druvsort)

l - liter

22042210 Vin av färska druvor, inkl. vin som tillsatts alkohol, i flaskor med champagnekork, som hålls på plats med fasthållningsanordning, 
rymmande > 2 liter men <= 10 liter; vin på andra kärl, som vid 20 °C har ett övertryck av >= 1 bar men < 3 bar, på kärl rymmande > 2 
liter men <= 10 liter (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042222 Vin, från Bordeaux, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter,  med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042223 Vin, från Bourgogne, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042224 Vin, från Beaujolais, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042226 Vin, från Vallée du Rhône, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042227 Vin, från Languedoc-Roussillon, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med 
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042228 Vin, från Val de Loire, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042232 Vin, från Piemonte "Piedmont", på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med 
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042233 Viner, från Tokaj, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042238 Vin, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, 
med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, 
Piemonte, Tokaj samt mousserande vin)

l - liter

22042278 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med 
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, 
Piemonte, Tokaj samt mousserande vin och vita viner)

l - liter

22042279 Vin av färska druvor, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av <= 
15 volymprocent, med skyddad geografisk beteckning "SGB" (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042280 Vin av färska druvor, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15 
volymprocent, med skyddad geografisk beteckning "SGB" (exkl. mousserande vin och vita viner)

l - liter

22042281 Vin, vitt, med uppgift om druvsort, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig 
alkoholhalt av <= 15 volymprocent (exkl. med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning "SGB" samt mousserande 
vin)

l - liter

22042282 Vin, med uppgift om druvsort, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av 
<= 15 volymprocent (exkl. med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning "SGB" samt mousserande vin och vita 
viner)

l - liter

22042283 Vin, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent 
(exkl. mousserande vin och vin med uppgift om druvsort)

l - liter

22042284 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent (exkl. 
mousserande vin, vita viner samt vin med uppgift om druvsort)

l - liter

22042285 Madeira och Setubal muscatel, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent, med 
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning "SGB"

l - liter

22042286 Sherry, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning 
"SUB" eller geografisk beteckning "SGB"

l - liter

22042288 Samos och Muscat de Lemnos, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent, med 
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning "SGB"

l - liter

22042290 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent, med 
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning "SGB" (exkl. Madeira, Setubal muscatel, Sherry, Samos samt Muscat de 
Lemnos)

l - liter

22042291 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent (exkl. 
med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning "SGB")

l - liter

22042293 Vin, vitt, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning "SGB" (exkl. 
framställt i Europeiska unionen samt mousserande vin)

l - liter

22042294 Vin, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning "SGB" (exkl. 
framställt i Europeiska unionen samt mousserande vin och vita viner)

l - liter

22042295 Vin, vitt, med uppgift om druvsort, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter (exkl. framställt i Europeiska unionen, med skyddad 
ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning "SGB" samt mousserande vin)

l - liter

22042296 Vin, med uppgift om druvsort, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter (exkl. framställt i Europeiska unionen, med skyddad 
ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning "SGB", mousserande vin samt vita viner)

l - liter

22042297 Vin, vitt, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter (exkl. framställt i Europeiska unionen, mousserande vin samt vin med uppgift om 
druvsort)

l - liter



22042298 Vin, på kärl rymmande > 2 liter men <= 10 liter (exkl. framställt i Europeiska unionen, mousserande vin och vita viner samt vin med 
uppgift om druvsort)

l - liter

22042910 Vin av färska druvor, inkl. vin som tillsatts alkohol, i flaskor med champagnekork, som hålls på plats med fasthållningsanordning, 
rymmande > 10 liter; vin på andra kärl, som vid 20 °C har ett övertryck av >= 1 bar men < 3 bar, på kärl rymmande > 10 liter (exkl. 
mousserande vin)

l - liter

22042922 Vin, från Bordeaux, på kärl rymmande > 10 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042923 Vin, från Bourgogne, på kärl rymmande > 10 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042924 Vin, från Beaujolais, på kärl rymmande > 10 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042926 Vin, från Vallée du Rhône, på kärl rymmande > 10 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042927 Vin, från Languedoc-Roussillon, på kärl rymmande > 10 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042928 Vin, från Val de Loire, på kärl rymmande > 10 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042932 Vin, från Piemonte, på kärl rymmande > 10 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042938 Vin, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 10 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med 
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. från Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, 
Piemonte samt mousserande vin)

l - liter

22042978 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 10 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning "SUB" (exkl. från Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, 
Piemonte samt mousserande vin och vita viner)

l - liter

22042979 Vin av färska druvor, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 10 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 
volymprocent, med skyddad geografisk beteckning "SGB" (exkl. mousserande vin)

l - liter

22042980 Vin av färska druvor, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 10 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 
volymprocent, med skyddad geografisk beteckning "SGB" (exkl. mousserande vin och vita viner)

l - liter

22042981 Vin, vitt, med uppgift om druvsort, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 10 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 
volymprocent (exkl. med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning "SGB" samt mousserande vin)

l - liter

22042982 Vin, med uppgift om druvsort, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 10 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 
volymprocent (exkl. med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning "SGB" samt mousserande vin och vita viner)

l - liter

22042983 Vin, vitt, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 10 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent (exkl. 
mousserande vin och vin med uppgift om druvsort)

l - liter

22042984 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 10 liter och med en verklig alkoholhalt av <= 15 volymprocent (exkl. 
mousserande vin, vita viner samt vin med uppgift om druvsort)

l - liter

22042985 Madeira och Setubal muscatel, på kärl rymmande > 10 liter och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning "SGB"

l - liter

22042986 Sherry, på kärl rymmande > 10 liter och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" 
eller geografisk beteckning "SGB"

l - liter

22042988 Samos och Muscat de Lemnos, på kärl rymmande > 10 liter och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning "SGB"

l - liter

22042990 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 10 liter och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent, med skyddad 
ursprungsbeteckning "SUB" eller skyddad geografisk beteckning "SGB" (exkl. Madeira, Setubal muscatel, Sherry, Samos, Muscat de 
Lemnos)

l - liter

22042991 Vin, framställt i Europeiska unionen, på kärl rymmande > 10 liter och med en verklig alkoholhalt av > 15 volymprocent (exkl. med 
skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning "SGB")

l - liter

22042993 Vin, vitt, på kärl rymmande > 10 liter, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning "SGB" (exkl. framställt i 
Europeiska unionen samt mousserande vin)

l - liter

22042994 Vin, på kärl rymmande > 10 liter, med skyddad ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning "SGB" (exkl. framställt i 
Europeiska unionen samt mousserande vin och vita viner)

l - liter

22042995 Vin, vitt, med uppgift om druvsort, på kärl rymmande > 10 liter (exkl. framställt i Europeiska unionen, med skyddad 
ursprungsbeteckning "SUB" eller geografisk beteckning "SGB" samt mousserande vin)

l - liter

22042996 Vin, med uppgift om druvsort, på kärl rymmande > 10 liter (exkl. framställt i Europeiska unionen, med skyddad ursprungsbeteckning 
"SUB" eller geografisk beteckning "SGB" samt mousserande vin och vita viner)

l - liter

22042997 Vin, vitt, på kärl rymmande > 10 liter (exkl. framställt i Europeiska unionen, mousserande vin samt vin med uppgift om druvsort) l - liter

22042998 Vin, på kärl rymmande > 10 liter (exkl. framställt i Europeiska unionen, mousserande vin och vita viner samt vin med uppgift om 
druvsort)

l - liter

22051010 Vermout och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig 
alkoholhalt av <= 18 volymprocent

l - liter

22051090 Vermout och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen, på kärl rymmande <= 2 liter och med en verklig 
alkoholhalt av > 18 volymprocent

l - liter

22059010 Vermout och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen, på kärl rymmande > 2 liter och med en verklig 
alkoholhalt av <= 18 volymprocent

l - liter

22059090 Vermout och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen, på kärl rymmande > 2 liter och med en verklig 
alkoholhalt av > 18 volymprocent

l - liter

22060010 Piquettevin, framställd genom jäsning av obehandlade pressåterstoder av druvor, urlakade i vatten, eller genom extraktion med vatten 
av pressåterstoder av druvor

l - liter

22060031 Cider och päronvin, mousserande l - liter
22060039 Mjöd och andra jästa drycker samt blandningar av jästa drycker och blandningar av jästa drycker med alkoholfria drycker, 

mousserande, i.a.n. (exkl. maltdrycker, vin av färska druvor, druvmust, "piquettevin" samt äppelvin "cider" och päronvin)
l - liter

22060051 Cider och päronvin, inte mousserande, på kärl rymmande <= 2 liter l - liter



22060059 Mjöd och andra jästa drycker samt blandningar av jästa drycker och blandningar av jästa drycker med alkoholfria drycker, ej 
mousserande, på kärl rymmande <= 2 liter, i.a.n. (exkl. vin av färska druvor, druvmust, vermouth och annat vin av färska druvor, 
smaksatt med växter eller aromatiska ämnen, "piquettevin" samt äppelvin "cider" och päronvin)

l - liter

22060081 Cider och päronvin, inte mousserande, på kärl rymmande > 2 liter l - liter
22071000 Etylalkohol, odenaturerad, med alkoholhalt av >= 80 volymprocent l - liter
22072000 Etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt l - liter
22090099 Ättika och ättikersättning framställd av ättiksyra, på kärl rymmande > 2 liter (exkl. vinättika) l - liter
27160000 Energi, elektrisk 1 000 kWh - 1 

000 
kilowattimmar

37025300 Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, av annat material än papper, papp eller textilvara, med hål för frammatning, 
avsedd för flerfärgadfotografering "polykrom", med en bredd av > 16 mm, men <= 35 mm och en längd av <= 30 m, avsedd för 
diapositiv

antal, styck

37025400 Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, med hål för frammatning, för färgfotografering "polykrom", med en bredd av > 
16 mm men <= 35 mm, och en längd av <= 30 m (exkl. av papper, papp eller textilvara samt för diapositiv)

antal, styck

57011010 Mattor och annan golvbeläggning av ull eller fina djurhår, knutna, även konfektionerade, med innehåll av > 10% natursilke eller avfall 
av natursilke, annat än bourettesilke

m2 - 
kvadratmeter

57011090 Mattor och annan golvbeläggning av ull eller fina djurhår, knutna, även konfektionerade (exkl. med innehåll av > 10 viktprocent 
natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke)

m2 - 
kvadratmeter

57019010 Mattor och annan golvbeläggning av natursilke eller avfall av natursilke, annat än bourettesilke eller av syntetfibrer, metalliserat eller 
av textilmaterial som innehåller metalltrådar, knutna, även konfektionerade

m2 - 
kvadratmeter

57019090 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, knutna, även konfektionerade (exkl. av ull eller fina djurhår, av natursilke eller avfall 
av natursilke, annat än bourettesilke eller av syntetfibrer, garn enligt nr 5605 eller av textilmaterial som innehåller metalltrådar)

m2 - 
kvadratmeter

57022000 Golvbeläggning av kokosfibrer, vävda, även konfektionerade m2 - 
kvadratmeter

57023110 Axminstermattor av ull eller fina djurhår, vävda, inte tuftade eller flockade, med lugg, inte konfektionerade m2 - 
kvadratmeter

57023180 Mattor och annan golvbeläggning av ull eller fina djurhår, vävda, inte tuftade eller flockade, med lugg, inte konfektionerade (exkl. 
axminster-, kelim-, soumak- och karamanievävnader samt liknande handvävda produkter)

m2 - 
kvadratmeter

57023200 Mattor och annan golvbeläggning av konstfibrer, vävda, inte tuftade eller flockade, med lugg, inte konfektionerade (exkl. kelim-, 
soumak- och karamanievävnader samt liknande handvävda produkter)

m2 - 
kvadratmeter

57023900 Mattor och annan golvbeläggning av vegetabiliska textilfibrer eller av grova djurhår, vävda, inte tuftade eller flockade, med lugg, inte 
konfektionerade (exkl. kelim-, soumak- och karamanievävnader och liknande handvävda produkter samt golvbeläggning av kokosfibrer)

m2 - 
kvadratmeter

57024110 Axminstermattor av ull eller fina djurhår, vävda, inte tuftade eller flockade, med lugg, konfektionerade m2 - 
kvadratmeter

57024190 Mattor och annan golvbeläggning av ull eller fina djurhår, vävda, inte tuftade eller flockade, med lugg, konfektionerade (exkl. kelim-, 
soumak- och karamanievävnader och liknande handvävda produkter samt axminstermattor)

m2 - 
kvadratmeter

57024200 Mattor och annan golvbeläggning av syntet- eller regenatmaterial, vävda, inte tuftade eller flockade, med lugg, konfektionerade (exkl. 
kelim-, soumak-, karamanievävnader och liknande handvävda produkter)

m2 - 
kvadratmeter

57024900 Mattor och annan golvbeläggning av vegetabiliska textilfibrer eller av grova djurhår, vävda, inte tuftade eller flockade, med lugg, 
konfektionerade (exkl. kelim-, soumak- och karamanievävnader och liknande handvävda produkter samt golvbeläggning av kokosfibrer)

m2 - 
kvadratmeter

57025010 Mattor och annan golvbeläggning av ull eller fina djurhår, vävda, inte tuftade eller flockade, utan lugg, inte konfektionerade (exkl. kelim-
, soumak- och karamanievävnader och liknande handvävda produkter)

m2 - 
kvadratmeter

57025031 Mattor och annan golvbeläggning av polypropen, vävda, inte tuftade eller flockade, utan lugg, inte konfektionerade (exkl. kelim-, 
soumak- och karamanievävnader samt liknande handvävda produkter)

m2 - 
kvadratmeter

57025039 Mattor och annan golvbeläggning av konstfibrer, vävda, inte tuftade eller flockade, utan lugg, inte konfektionerade (exkl. av polypropen 
samt kelim-, soumak- och karamanievävnader och liknande handvävda produkter)

m2 - 
kvadratmeter

57025090 Mattor och annan golvbeläggning av vegetabiliska textilfibrer eller av grova djurhår, vävda, inte tuftade eller flockade, utan lugg, inte 
konfektionerade (exkl. kelim-, soumak- och karamanievävnader och liknande handvävda produkter samt golvbeläggning av kokosfibrer)

m2 - 
kvadratmeter

57029100 Mattor och annan golvbeläggning av ull eller fina djurhår, vävda, inte tuftade eller flockade, utan lugg, konfektionerade (exkl. kelim-, 
soumak- och karamanievävnader och liknande handvävda produkter)

m2 - 
kvadratmeter

57029210 Mattor och annan golvbeläggning av polypropen, vävda, inte tuftade eller flockade, utan lugg, konfektionerade (exkl. kelim-, soumak- 
och karamanievävnader samt liknande handvävda produkter)

m2 - 
kvadratmeter

57029290 Mattor och annan golvbeläggning av konstfibrer, vävda, inte tuftade eller flockade, utan lugg, konfektionerade (exkl. av polypropen 
samt kelim-, soumak- och karamanievävnader och liknande handvävda produkter)

m2 - 
kvadratmeter

57029900 Mattor och annan golvbeläggning av vegetabiliska textilfibrer eller av grova djurhår, vävda, inte tuftade eller flockade, utan lugg, 
konfektionerade (exkl. kelim-, soumak- och karamanievävnader och liknande handvävda produkter samt golvbeläggning av kokosfibrer)

m2 - 
kvadratmeter

57031000 Mattor och annan golvbeläggning av ull eller fina djurhår, tuftade, även konfektionerade m2 - 
kvadratmeter

57032012 Plattor av nylon eller andra polyamider, tryckta, tuftade, även konfektionerade med en yta av <= 1 m² m2 - 
kvadratmeter

57032018 Mattor och annan golvbeläggning av nylon eller andra polyamider, tryckta, tuftade, även konfektionerade (exkl. plattor med en yta av 
<= 1 m²)

m2 - 
kvadratmeter

57032092 Mattor och annan golvbeläggning av nylon eller andra polyamider, tuftade, även konfektionerade,  med en yta av <= 1 m² (exkl. tryckta) m2 - 
kvadratmeter

57032098 Mattor och annan golvbeläggning av nylon eller andra polyamider, tuftade, även konfektionerade (exkl. tryckta samt med en yta av <= 
1 m²)

m2 - 
kvadratmeter

57033012 Plattor av polypropen, tuftade, även konfektionerade, med en yta av <= 1 m² m2 - 
kvadratmeter



57033018 Mattor och annan golvbeläggning av polypropen, tuftade, även konfektionerade (exkl. plattor med en yta av <= 1 m²) m2 - 
kvadratmeter

57033082 Mattor och annan golvbeläggning av syntet- eller regenatmaterial, tuftade, även konfektionerade, med en yta av <= 1 m² (exkl. av 
polypropen, nylon eller andra polyamider)

m2 - 
kvadratmeter

57033088 Mattor och annan golvbeläggning av syntet- eller regenatmaterial, tuftade, även konfektionerade (exkl. av polypropen, nylon eller 
andra polyamider och plattor med en yta av <= 1 m²)

m2 - 
kvadratmeter

57039020 Plattor av vegetabiliska textilfibrer eller av grova djurhår, tuftade, även konfektionerade, med en yta av <= 1 m² m2 - 
kvadratmeter

57039080 Mattor och annan golvbeläggning av vegetabiliska textilfibrer eller av grova djurhår, tuftade, även konfektionerade (exkl. plattor med 
en yta av <= 1 m²)

m2 - 
kvadratmeter

57041000 Plattor av filt av textilmaterial, inte tuftade eller flockade, med en yta av <= 0,3 m² m2 - 
kvadratmeter

57042000 Golvplattor av filt av textilmaterial, med en yta av > 0,3 m² men <= 1 m² (exkl. tuftade eller flockade) m2 - 
kvadratmeter

57049000 Mattor och annan golvbeläggning av filt av textilmaterial, även konfektionerade (exkl. tuftade eller flockade, plattor med en yta av <= 1 
m²)

m2 - 
kvadratmeter

57050030 Mattor och annan golvbeläggning konstfibrer, även konfektionerade (exkl. knutna, vävda eller tuftade och samt av filt av textilmaterial) m2 - 
kvadratmeter

57050080 Mattor och annan golvbeläggning av textimaterial, av vegetabiliska textilfibrer eller ull eller djurhår, även konfektionerade (exkl. 
knutna, vävda, tuftade eller flockade, av filt av textilmaterial, av syntet- eller regenatmaterial)

m2 - 
kvadratmeter

61012010 Överrockar, bilrockar, slängkappor o.d. ytterkläder, av trikå av bomull, för män eller pojkar (exkl. kostymer, ensembler, kavajer, blazrar 
och jackor)

antal, styck

61012090 Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av trikå av bomull, för män eller pojkar (exkl. kostymer, ensembler, kavajer, blazrar 
och jackor)

antal, styck

61013010 Överrockar, bilrockar, slängkappor o.d. ytterkläder, av trikå av konstfibrer, för män eller pojkar (exkl. kostymer, ensembler, kavajer, 
blazrar och jackor)

antal, styck

61013090 Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av trikå av konstfibrer, för män eller pojkar (exkl. kostymer, ensembler, kavajer, blazrar 
och jackor)

antal, styck

61019020 Överrockar, bilrockar, slängkappor o.d. ytterkläder, av trikå av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. av bomull eller konstfibrer samt 
anoraker, skidjackor och vindjackor)

antal, styck

61019080 Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av trikå av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. av bomull eller konstfibrer samt 
överrockar, bilrockar och slängkappor)

antal, styck

61021010 Kappor, inkl. slängkappor, bilrockar o.d. ytterkläder, av trikå av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller flickor antal, styck
61021090 Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av trikå av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller flickor (exkl. dräkter, ensembler, 

kavajer, blazrar och jackor)
antal, styck

61022010 Kappor, inkl. slängkappor, bilrockar o.d. ytterkläder, av trikå av bomull, för kvinnor eller flickor antal, styck
61022090 Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av trikå av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. dräkter, ensembler, kavajer, blazrar 

och jackor)
antal, styck

61023010 Kappor, inkl. slängkappor, bilrockar o.d. ytterkläder, av trikå av konstfibrer, för kvinnor eller flickor antal, styck
61023090 Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av trikå av konstfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. dräkter, ensembler, kavajer, 

blazrar och jackor)
antal, styck

61029010 Kappor, inkl. slängkappor, bilrockar o.d. ytterkläder, av trikå av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av ull eller fina djurhår, 
bomull eller konstfibrer)

antal, styck

61029090 Anoraker, skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder, av trikå av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull 
eller konstfibrer samt dräkter, ensembler, kavajer, blazrar och jackor)

antal, styck

61031010 Kostymer, av trikå av ull eller fina djurhår, för män eller pojkar (exkl. skiddräkter och träningsoveraller) antal, styck
61031090 Kostymer, av trikå av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. av ull eller fina djurhår, skiddräkter och träningsoveraller) antal, styck
61032200 Ensembler, av trikå av bomull, för män eller pojkar (exkl. skiddräkter och träningsoveraller) antal, styck
61032300 Ensembler, av trikå av syntetfibrer, för män eller pojkar (exkl. skiddräkter och träningsoveraller) antal, styck
61032900 Ensembler, av trikå av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull eller syntetfibrer samt skiddräkter och 

träningsoveraller)
antal, styck

61033100 Kavajer, blazrar och jackor, av trikå av ull eller fina djurhår, för män eller pojkar (exkl. skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder) antal, styck
61033200 Kavajer, blazrar och jackor, av trikå av bomull, för män eller pojkar (exkl. skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder) antal, styck
61033300 Kavajer, blazrar och jackor, av trikå av syntetfibrer, för män eller pojkar (exkl. skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder) antal, styck
61033900 Kavajer, blazrar och jackor, av trikå av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull eller syntetfibrer samt 

skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder)
antal, styck

61034100 Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp, av trikå av ull eller fina djurhår, för män eller pojkar (exkl. kalsonger och 
badbyxor)

antal, styck

61034200 Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp, av trikå av bomull, för män eller pojkar (exkl. kalsonger och badbyxor) antal, styck

61034300 Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp, av trikå av syntetfibrer, för män eller pojkar (exkl. kalsonger och badbyxor) antal, styck

61034900 Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp, av trikå av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. av ull eller fina djurhår, 
bomull eller syntetfibrer samt kalsonger och badbyxor)

antal, styck

61041300 Dräkter, av trikå av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. träningsoveraller, skiddräkter och baddräkter) antal, styck
61041920 Dräkter, av trikå av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. träningsoveraller, skiddräkter och baddräkter) antal, styck
61041990 Dräkter, av trikå av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av syntetfibrer eller av bomull samt träningsoveraller, skiddräkter och 

baddräkter)
antal, styck

61042200 Ensembler, av trikå av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. träningsoveraller, skiddräkter och baddräkter) antal, styck
61042300 Ensembler, av trikå av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. träningsoveraller, skiddräkter och baddräkter) antal, styck
61042910 Ensembler, av trikå av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller flickor (exkl. träningsoveraller, skiddräkter och baddräkter) antal, styck
61042990 Ensembler, av trikå av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av bomull, av syntetfibrer, av ull eller fina djurhår samt 

träningsoveraller, skiddräkter och baddräkter)
antal, styck

61043100 Kavajer, blazrar och jackor, av trikå av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller flickor (exkl. skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder) antal, styck



61043200 Kavajer, blazrar och jackor, av trikå av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder) antal, styck
61043300 Kavajer, blazrar och jackor, av trikå av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder) antal, styck
61043900 Kavajer, blazrar och jackor, av trikå av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull eller syntetfibrer samt 

skidjackor, vindjackor o.d. ytterkläder)
antal, styck

61044100 Klänningar, av trikå av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller flickor (exkl. underklänningar) antal, styck
61044200 Klänningar, av trikå av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. underklänningar) antal, styck
61044300 Klänningar, av trikå av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. underklänningar) antal, styck
61044400 Klänningar, av trikå av regenatfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. underklänningar) antal, styck
61044900 Klänningar, av trikå av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull eller konstfibrer samt 

underklänningar)
antal, styck

61045100 Kjolar och byxkjolar, av trikå av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller flickor antal, styck
61045200 Kjolar och byxkjolar, av trikå av bomull, för kvinnor eller flickor antal, styck
61045300 Kjolar och byxkjolar, av trikå av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor antal, styck
61045900 Kjolar och byxkjolar, av trikå av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull eller syntetfibrer) antal, styck

61046100 Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp, av trikå av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller flickor (exkl. trosor och 
baddräkter)

antal, styck

61046200 Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp, av trikå av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. trosor och baddräkter) antal, styck

61046300 Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp, av trikå av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. trosor och baddräkter) antal, styck

61046900 Långbyxor, kortbyxor, knäbyxor samt byxor med bröstlapp, av trikå av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av ull eller fina 
djurhår, bomull eller syntetfibrer samt trosor och baddräkter)

antal, styck

61051000 Skjortor, av trikå av bomull, för män eller pojkar (exkl. nattskjortor samt T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor) antal, styck
61052010 Skjortor, av trikå av syntetfibrer, för män eller pojkar (exkl. nattskjortor samt T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor) antal, styck
61052090 Skjortor, av trikå av regenatfibrer, för män eller pojkar (exkl. nattskjortor samt T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor) antal, styck
61059010 Skjortor, av trikå av ull eller fina djurhår, för män eller pojkar (exkl. nattskjortor samt T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor) antal, styck

61059090 Skjortor, av trikå av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. av bomull, konstfibrer och ull eller fina djurhår samt nattskjortor, T-tröjor, 
undertröjor och liknande tröjor)

antal, styck

61061000 Blusar, skjortor och skjortblusar, av trikå av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor) antal, styck
61062000 Blusar, skjortor och skjortblusar, av trikå av konstfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor) antal, styck

61069010 Blusar, skjortor och skjortblusar, av trikå av ull eller fina djurhår, för kvinnor eller flickor (exkl. T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor) antal, styck

61069030 Blusar, skjortor och skjortblusar, av trikå av natursilke eller avfall av natursilke, för kvinnor eller flickor (exkl. T-tröjor, undertröjor och 
liknande tröjor)

antal, styck

61069050 Blusar, skjortor och skjortblusar, av trikå av lin eller rami, för kvinnor eller flickor (exkl. T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor) antal, styck

61069090 Blusar, skjortor och skjortblusar, av trikå av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av bomull eller konstfibrer, ull eller fina djurhår, 
natursilke eller avfall av natursilke, lin eller rami samt T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor)

antal, styck

61071100 Kalsonger, av trikå av bomull, för män eller pojkar antal, styck
61071200 Kalsonger, av trikå av konstfibrer, för män eller pojkar antal, styck
61071900 Kalsonger, av trikå av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. av bomull eller konstfibrer) antal, styck
61072100 Nattskjortor och pyjamas, av trikå av bomull, för män eller pojkar (exkl. undertröjor och liknande tröjor) antal, styck
61072200 Nattskjortor och pyjamas, av trikå av konstfibrer, för män eller pojkar (exkl. undertröjor och liknande tröjor) antal, styck
61072900 Nattskjortor och pyjamas, av trikå av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. av bomull eller konstfibrer samt undertröjor och liknande 

tröjor)
antal, styck

61079100 Badrockar, morgonrockar o.d., av trikå av bomull, för män eller pojkar antal, styck
61079900 Badrockar, morgonrockar o.d., av trikå av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. av bomull) antal, styck
61081100 Underklänningar och underkjolar, av trikå av konstfibrer, för kvinnor eller flickor antal, styck
61081900 Underklänningar och underkjolar, av trikå av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av konstfibrer) antal, styck
61082100 Underbyxor och trosor, av trikå av bomull, för kvinnor eller flickor antal, styck
61082200 Underbyxor och trosor, av trikå av konstfibrer, för kvinnor eller flickor antal, styck
61082900 Underbyxor och trosor, av trikå av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av bomull eller konstfibrer) antal, styck
61083100 Nattlinnen och pyjamas, av trikå av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. T-tröjor, undertröjor och negligéer) antal, styck
61083200 Nattlinnen och pyjamas, av trikå av konstfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. T-tröjor, undertröjor och negligéer) antal, styck
61083900 Nattlinnen och pyjamas, av trikå av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av bomull eller konstfibrer samt T-tröjor, undertröjor 

och negligéer)
antal, styck

61089100 Negligéer, badrockar, morgonrockar o.d., av trikå av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. underklänningar, nattlinnen och pyjamas) antal, styck

61089200 Negligéer, badrockar, morgonrockar o.d., av trikå av konstfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. underklänningar, nattlinnen och pyjamas) antal, styck

61089900 Negligéer, badrockar, morgonrockar o.d., av trikå av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. av bomull eller konstfibrer samt 
underklänningar, nattlinnen och pyjamas)

antal, styck

61091000 T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor, av trikå av bomull antal, styck
61099020 T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor, av trikå av ull eller fina djurhår eller av trikå av konstfibrer antal, styck
61099090 T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor, av trikå av textilmaterial (exkl. av bomull, ull eller fina djurhår eller konstfibrer) antal, styck
61101110 Tröjor och pullovrar, innehållande >= 50 viktprocent ull och vägande >= 600 g per styck antal, styck
61101130 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av trikå av ull, för män eller pojkar (exkl. tröjor och pullovrar, innehållande >= 50 viktprocent ull 

och vägande >= 600 g per styck och T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor samt vadderade västar)
antal, styck

61101190 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av trikå av ull, för kvinnor eller flickor (exkl. tröjor och pullovrar, innehållande >= 50 viktprocent ull 
och vägande >= 600 g per styck och T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor samt vadderade västar)

antal, styck

61101210 Tröjor, pullovrar, koftor, västar och liknande artiklar av trikå av fina djurhår av kashmirget, för män eller pojkar (exkl. vadderade västar) antal, styck



61101290 Tröjor, pullovrar, koftor, västar och liknande artiklar av trikå av fina djurhår av kashmirget, för kvinnor eller flickor (exkl. vadderade 
västar)

antal, styck

61101910 Tröjor, pullovrar, koftor, västar och liknande artiklar av trikå av fina djurhår för män eller pojkar (exkl. av hår av kashmirget och 
vadderade västar)

antal, styck

61101990 Tröjor, pullovrar, koftor, västar och liknande artiklar av trikå av fina djurhår, för kvinnor eller flickor (exkl. av hår av kashmirget och 
vadderade västar)

antal, styck

61102010 Lätta tröjor och lätte jumprar med rull-, polo- eller turtleneckkrage, av trikå av bomull antal, styck
61102091 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av trikå av bomull, för män eller pojkar (exkl. lätta tröjor och jumprar med rull- , polo- eller 

turtleneckkrage och T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor samt vadderade västar)
antal, styck

61102099 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av trikå av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. lätta tröjor och jumprar med rull-, polo- eller 
turtleneckkrage och T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor samt vadderade västar)

antal, styck

61103010 Lätta tröjor och jumprar med rull-, polo- eller turtleneckkrage, av trikå av konstfibrer antal, styck
61103091 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av trikå av konstfibrer, för män eller pojkar (exkl. lätta tröjor och jumprar med rull-, polo- eller 

turtleneckkrage och T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor samt vadderade västar)
antal, styck

61103099 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av trikå av konstfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. lätta tröjor och jumprar med rull-, polo- eller 
turtleneckkrage och T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor samt vadderade västar)

antal, styck

61109010 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av trikå av lin eller rami (exkl. T-tröjor, undertröjor och liknande tröjor samt vadderade västar) antal, styck

61109090 Tröjor, pullovrar, koftor, västar o.d., av trikå av textilmaterial (exkl. av ull eller fina djurhår, bomull, konstfibrer, lin eller rami samt T-
tröjor, undertröjor och liknande tröjor samt vadderade västar)

antal, styck

61121100 Träningsoveraller, av trikå av bomull antal, styck
61121200 Träningsoveraller, av trikå av syntetfibrer antal, styck
61121900 Träningsoveraller, av trikå av textilmaterial (exkl. av bomull eller syntetfibrer) antal, styck
61123110 Badbyxor och baddräkter, av trikå av syntetfibrer, innehållande >= 5 viktprocent gummitråd, för män eller pojkar antal, styck
61123190 Badbyxor och baddräkter, av trikå av syntetfibrer, för män eller pojkar (exkl. innehållande >= 5 viktprocent gummitråd) antal, styck
61123910 Badbyxor och baddräkter, av trikå av textilmaterial, innehållande >= 5 viktprocent gummitråd, för män eller pojkar (exkl. av 

syntetfibrer)
antal, styck

61123990 Badbyxor och baddräkter, av trikå av textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. innehållande >= 5 viktprocent gummitråd samt av 
syntetfibrer)

antal, styck

61124110 Baddräkter, av trikå av syntetfibrer, innehållande >= 5 viktprocent gummitråd, för kvinnor eller flickor antal, styck
61124190 Baddräkter, av trikå av syntetfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. innehållande >= 5 viktprocent gummitråd) antal, styck
61124910 Baddräkter, av trikå av textilmaterial, innehållande >= 5 viktprocent gummitråd, för kvinnor eller flickor (exkl. av syntetfibrer) antal, styck

61124990 Baddräkter, av trikå av textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. innehållande >= 5 viktprocent gummitråd samt av syntetfibrer) antal, styck

61152100 Strumpbyxor och trikåer, av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av < 67 decitex (exkl. strumpor o.d. för graderad 
kompression)

antal, styck

61152200 Strumpbyxor och trikåer, av syntetfibergarn hos vilket enkelgarnet har en längdvikt av >= 67 decitex (exkl. strumpor o.d. för graderad 
kompression)

antal, styck

61152900 Strumpbyxor och trikåer, av trikå av textilmaterial (exkl. strumpor o.d. för graderad kompression, av syntetfibrer samt babystrumpor) antal, styck

62102000 Överrockar, bilrockar o.d., för män eller pojkar, av textilmaterial, impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller 
andra material (exkl. varor av trikå)

antal, styck

62103000 Kappor, bilrockar o.d., för kvinnor eller flickor, av textilmaterial, impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller 
andra material (exkl. varor av trikå)

antal, styck

62111100 Badbyxor, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå) antal, styck
62111200 Baddräkter, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå) antal, styck
62112000 Skiddräkter (exkl. varor av trikå) antal, styck
62113231 Fodrade träningsoveraller av bomull, med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå) antal, styck

62113241 Överdelar av fodrade träningsoveraller, av bomull, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt med yttertyg av ett enda identiskt 
textilmaterial)

antal, styck

62113242 Nerderdelar av fodrade träningsoveraller, av bomull, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt med yttertyg av ett enda identiskt 
textilmaterial)

antal, styck

62113331 Fodrade träningsoveraller, av konstfibrer, med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå) antal, styck

62113341 Överdelar av fodrade träningsoveraller, av konstfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt med yttertyg av ett enda identiskt 
textilmaterial)

antal, styck

62113342 Nederdelar av fodrade träningsoveraller, av konstfibrer, för män eller pojkar (exkl. varor av trikå samt med yttertyg av ett enda 
identiskt textilmaterial)

antal, styck

62114231 Fodrade träningsoveraller, av bomull, med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå) antal, styck

62114241 Överdelar av fodrade träningsoveraller, av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt med yttertyg av ett enda identiskt 
textilmaterial)

antal, styck

62114242 Nederdelar av fodrade träningsoveraller, av bomull, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt med yttertyg av ett enda identiskt 
textilmaterial)

antal, styck

62114331 Fodrade träningsoveraller, av konstfibrer, med yttertyg av ett enda identiskt textilmaterial, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå) antal, styck

62114341 Överdelar av fodrade träningsoveraller, av konstfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt med yttertyg av ett enda 
identiskt textilmaterial)

antal, styck

62114342 Nederdelar av fodrade träningsoveraller, av konstfibrer, för kvinnor eller flickor (exkl. varor av trikå samt med yttertyg av ett enda 
identiskt textilmaterial)

antal, styck

62121010 Bysthållare, av av vilket textilmaterial som helst, även av trikå, ett set i detaljhandelsförpackning innehållande en bysthållare och en 
trosa

antal, styck

62121090 Bysthållare, av av vilket textilmaterial som helst, även av trikå (exkl. ett set i detaljhandelsförpackning innehållande en bysthållare och 
en trosa)

antal, styck

62122000 Gördlar och byxgördlar, av av vilket textilmaterial som helst, även av trikå (exkl. bälten helt i gummi) antal, styck



62123000 Korseletter, av av vilket textilmaterial som helst, även av trikå antal, styck
64011000 Skodon med tåhätteförstärkning av metall, vattentäta, med yttersulor och överdelar av gummi eller plast och hos vilka överdelarna 

varken är fästade vid sulan eller hopfogade genom sömnad, nitning, spikning, skruvning, pluggning eller liknande förfarande (exkl. 
ortopediska skodon och leksaksskor samt stövlar med fastsatta skridskor eller rullskridskor)

pa - antal par

64019210 Skodon, vattentäta, med skaft som täcker ankeln men inte knät, med yttersulor av gummi eller plast och med överdelar av gummi och 
hos vilka överdelarna varken är fästade vid sulan eller hopfogade genom sömnad, nitning, spikning, skruvning, pluggning eller liknande 
förfarande (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall och ortopediska skodon, stövlar med fastsatta skridskor eller rullskridskor 
samt leksaksskor)

pa - antal par

64019290 Skodon, vattentäta, med skaft som täcker ankeln men inte knät, med yttersulor av gummi eller plast och med överdelar av plast och 
hos vilka överdelarna varken är fästade vid sulan eller hopfogade genom sömnad, nitning, spikning, skruvning, pluggning eller liknande 
förfarande (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall och ortopediska skodon, stövlar med fastsatta skridskor eller rullskridskor 
samt leksaksskor)

pa - antal par

64019900 Vattentäta skodon, som varken täcker ankeln eller knät, med yttersulor och överdelar av gummi eller plast och hos vilka överdelarna 
varken är fästade vid sulan eller hopfogade genom sömnad, nitning, spikning, skruvning, pluggning eller liknande förfarande (exkl. som 
täcker ankeln men inte knät, skodon med tåhätteförstärkning av metall, ortopediska skodon, skodon för sport eller idrott samt 
leksaksskor)

pa - antal par

64021210 Skidskor med yttersulor och överdelar av gummi eller plast (exkl. vattentäta skodon enligt nr 6401) pa - antal par
64021290 Snowboardskor, med yttersulor och överdelar av gummi eller plast (exkl. vattentäta skodon enligt nr 6401) pa - antal par
64021900 Skodon för sport eller idrott, med yttersulor och överdelar av gummi eller plast (exkl. vattentäta skodon enligt nr 6401, skidskor, 

snowboardskor samt skridskokängor med fastsatta skridskor)
pa - antal par

64022000 Skodon med yttersulor och överdelar av gummi eller plast, med överdelar av remmar, fästade vid sulan genom pluggning (exkl. 
leksaksskor)

pa - antal par

64029110 Skodon med tåhätteförstärkning av metall, med skaft som täcker ankeln, med yttersulor och överdelar av gummi eller plast (exkl. 
vattentäta skodon enligt nr 6401, sportskodon och ortopediska skodon)

pa - antal par

64029190 Skodon med skaft som täcker ankeln, med yttersulor av gummi eller plast (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall och 
vattentäta skodon enligt nr 6401, sportskodon, ortopediska skodon och leksaksskor samt stövlar med fastsatta skridskor eller 
rullskridskor)

pa - antal par

64029905 Skodon, med tåhätteförstärkning av metall (exkl.  med skaft som täcker ankeln, vattentäta skodon enligt nr 6401, sportskodon och 
ortopediska skodon)

pa - antal par

64029910 Skodon som inte täcker ankeln, med yttersulor av gummi eller plast och med överdelar av gummi (exkl. skodon enligt nr 6402.20, 
vattentäta skodon enligt nr 6401, sportskodon, ortopediska skodon och leksaksskor)

pa - antal par

64029931 Skodon med yttersulor av gummi eller plast och med överdelar av plast, vars främre överdelar består av remmar eller har en eller flera 
utskärningar, med sammanlagd höjd av sula och klack > 3 cm (exkl. skodon enligt nr 6402.20)

pa - antal par

64029939 Skodon med yttersulor av gummi eller plast och med överdelar av plast, vars främre överdelar består av remmar eller har en eller flera 
utskärningar (exkl. med sammanlagd höjd av sula och klack > 3 cm samt skodon enligt nr 6402.20)

pa - antal par

64029950 Tofflor och andra inneskor, med yttersulor och överdelar av plast (exkl. skodon enligt nr 6402.20 samt leksaksskor) pa - antal par
64029991 Skodon som inte täcker ankeln, med yttersulor och överdelar av gummi eller plast, med längsta invändiga mått < 24 cm (exkl. skodon 

med tåhätteförstärkning av metall och skodon enligt nr 6402.20, tofflor, sportskodon, vattentäta skodon enligt nr 6401, ortopediska 
skodon samt leksaksskor)

pa - antal par

64029993 Skodon som inte täcker ankeln, som inte kan identifieras som avsedda för herrar eller damer, med yttersula och överdelar av gummi 
eller plast, med längsta invändiga mått >= 24 cm (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall och skodon enligt nr 6402.20, tofflor, 
sportskodon, vattentäta skodon enligt nr 6401 samt ortopediska skodon)

pa - antal par

64029996 Skodon för herrar, som inte täcker ankeln, med yttersulor och överdelar av gummi eller plast, med längsta invändiga mått >= 24 cm 
(exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall och skodon enligt nr 6402.20, tofflor, sportskodon, vattentäta skodon enligt nr 6401 
samt ortopediska skodon)

pa - antal par

64029998 Skodon för damer, som inte täcker ankeln, med yttersulor och överdelar av gummi eller plast, med längsta invändiga mått >= 24 cm 
(exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall och skodon enligt nr 6402.20, tofflor, sportskodon, vattentäta skodon enligt nr 6401 
samt ortopediska skodon)

pa - antal par

64031200 Skidskor och snowboardskor, med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder och överdelar av läder pa - antal par
64031900 Skodon för sport eller idrott, med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder och överdelar av läder (exkl. skidskor, 

snowboardskor samt skridskokängor med fastsatta skridskor)
pa - antal par

64032000 Skodon med yttersulor av läder och överdelar bestående av läderband runt vristen och stortån pa - antal par
64034000 Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder och med överdelar av läder, med tåhätteförstärkning av metall (exkl. 

sportskodon och ortopediska skodon)
pa - antal par

64035105 Skodon med yttersulor och överdelar av läder, med skaft som täcker ankeln, med botten av trä, utan innersula och utan 
tåhätteförstärkning av metall

pa - antal par

64035111 Skodon med skaft som täcker ankeln men inte vaden, med yttersulor och överdelar av läder, med längsta invändiga mått < 24 cm (exkl. 
skodon med tåhätteförstärkning av metall, sportskodon, ortopediska skodon och leksaksskor)

pa - antal par

64035115 Skodon för herrar, med skaft som täcker ankeln men inte vaden, med yttersulor och överdelar av läder, med längsta invändiga mått >= 
24 cm (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall, sportskodon och ortopediska skodon)

pa - antal par

64035119 Skodon för damer, med skaft som täcker ankeln men inte vaden, med yttersulor och överdelar av läder, med längsta invändiga mått >= 
24 cm (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall, sportskodon och ortopediska skodon)

pa - antal par

64035191 Skodon med skaft som täcker ankeln och vaden, med yttersulor och överdelar av läder, med längsta invändiga mått < 24 cm (exkl. 
skodon med tåhätteförstärkning av metall, sportskodon, ortopediska skodon samt leksaksskor)

pa - antal par

64035195 Skodon för herrar, med skaft som täcker ankeln och vaden, med yttersulor och överdelar av läder, med längsta invändiga mått >= 24 
cm (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall, sportskodon och ortopediska skodon)

pa - antal par

64035199 Skodon för damer, med skaft som täcker ankeln och vaden, med yttersulor och överdelar av läder, med längsta invändiga mått >= 24 
cm (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall, sportskodon och ortopediska skodon)

pa - antal par

64035905 Skodon med överdelar av läder, med botten av trä (exkl. innersula och tåhätteförstärkning av metall samt med skaft som täcker ankeln) pa - antal par

64035911 Skodon med yttersulor och överdelar av läder, vars främre överdel består av remmar eller har en eller flera utskärningar, med 
sammanlagd höjd av sula och klack > 3 cm (exkl. skodon med överdelar bestående av läderband runt vristen och stortån)

pa - antal par



64035931 Skodon med yttersulor och överdelar av läder, vars främre överdelar består av remmar eller har en eller flera utskärningar och med 
längsta invändiga mått < 24 cm (exkl. skodon med överdelar bestående av läderband runt vristen och stortån samt leksaksskor)

pa - antal par

64035935 Skodon för herrar, med yttersulor och överdelar av läder, vars främre överdelar består av remmar eller har en eller flera utskärningar 
och med längsta invändiga mått >= 24 cm (exkl. skodon med överdelar bestående av läderband runt vristen och stortån)

pa - antal par

64035939 Skodon för damer, med yttersulor och överdelar av läder, vars främre överdelar består av remmar eller har en eller flera utskärningar 
och med längsta invändiga mått >= 24 cm (exkl. skodon med överdelar bestående av läderband runt vristen och stortån)

pa - antal par

64035950 Tofflor och andra inneskor, med skaft som inte täcker ankeln, med yttersulor och överdelar av läder (exkl. skodon vars främre överdelar 
består av remmar samt leksaksskor)

pa - antal par

64035991 Skodon med skaft som inte täcker ankeln, med yttersulor och överdelar av läder, med längsta invändiga mått < 24 cm (exkl. skodon 
med tåhätteförstärkning av metall, skodon med botten av trä, utan innersula, samt skodon vars främre överdelar består av remmar 
eller har en eller flera utskärningar, tofflor och andra inneskor, sportskodon, ortopediska skodon och leksaksskor)

pa - antal par

64035995 Skodon för herrar, med skaft som inte täcker ankeln, med yttersulor och överdelar av läder, med längsta invändiga mått >= 24 cm (exkl. 
skodon med tåhätteförstärkning av metall, skodon med botten av trä, utan innersula, samt skodon vars främre överdelar består av 
remmar eller har en eller flera utskärningar, tofflor och andra inneskor, sportskodon och ortopediska skodon)

pa - antal par

64035999 Skodon för damer, med skaft som inte täcker ankeln, med yttersulor och överdelar av läder, med längsta invändiga mått >= 24 cm (exkl. 
skodon med tåhätteförstärkning av metall, skodon med botten av trä, utan innersula, samt skodon vars främre överdelar består av 
remmar eller har en eller flera utskärningar, tofflor och andra inneskor, sportskodon och ortopediska skodon)

pa - antal par

64039105 Skodon med yttersulor av gummi, plast eller konstläder och med överdelar av läder, med botten av trä, med skaft som täcker ankeln 
(exkl. med innersula samt skodon med tåhätteförstärkning av metall)

pa - antal par

64039111 Skodon med skaft som täcker ankeln men inte vaden, med yttersulor av gummi, plast eller konstläder och överdelar av läder, med 
längsta invändiga mått < 24 cm (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall, sportskodon, ortopediska skodon samt leksaksskor)

pa - antal par

64039113 Skodon med skaft som täcker ankeln men inte vaden och som inte kan identifieras som avsedda för herrar eller damer, med yttersulor 
av gummi, plast eller konstläder och överdelar av läder, med längsta invändiga mått >= 24 cm (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av 
metall, sportskodon samt ortopediska skodon)

pa - antal par

64039116 Skodon för herrar, med skaft som täcker ankeln men inte vaden, med yttersulor av gummi, plast eller konstläder och överdelar av läder, 
med längsta invändiga mått >= 24 cm (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall, sportskodon samt ortopediska skodon)

pa - antal par

64039118 Skodon för damer, med skaft som täcker ankeln men inte vaden, med yttersulor av gummi, plast eller konstläder och överdelar av 
läder, med längsta invändiga mått >= 24 cm (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall, sportskodon samt ortopediska skodon)

pa - antal par

64039191 Skodon med skaft som täcker ankeln och vaden, med yttersulor av gummi, plast eller konstläder och överdelar av läder, med längsta 
invändiga mått < 24 cm (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall, sportskodon, ortopediska skodon samt leksaksskor)

pa - antal par

64039193 Skodon med skaft som täcker ankeln och vaden och som inte kan identifieras som avsedda för herrar eller damer, med yttersulor av 
gummi, plast eller konstläder och överdelar av läder, med längsta invändiga mått >= 24 cm (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av 
metall, sportskodon samt ortopediska skodon)

pa - antal par

64039196 Skodon för herrar, med skaft som täcker ankeln och vaden, med yttersulor av gummi, plast eller konstläder och överdelar av läder, med 
längsta invändiga mått >= 24 cm (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall, sportskodon samt ortopediska skodon)

pa - antal par

64039198 Skodon för damer, med skaft som täcker ankeln och vaden, med yttersulor av gummi, plast eller konstläder och överdelar av läder, med 
längsta invändiga mått >= 24 cm (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall, sportskodon samt ortopediska skodon)

pa - antal par

64039905 Skodon med skaft som inte täcker ankeln, med yttersulor av gummi, plast eller konstläder och överdelar av läder, med botten av trä, 
(exkl. skodon med innersula samt med tåhätteförstärkning av metall)

pa - antal par

64039911 Skodon med skaft som inte täcker ankeln, med yttersulor av gummi, plast eller konstläder och överdelar av läder, vars främre överdelar 
består av remmar eller har en eller flera utskärningar, med sammanlagd höjd av sula och klack > 3 cm

pa - antal par

64039931 Skodon med skaft som inte täcker ankeln, med yttersulor av gummi, plast eller konstläder och överdelar av läder, vars främre överdelar 
består av remmar eller har en eller flera utskärningar med sammanlagd höjd av sula och klack på <= 3 cm och med längsta invändiga 
mått < 24 cm (exkl. leksaksskor)

pa - antal par

64039933 Skodon med skaft som inte täcker ankeln och som inte kan identifieras som avsedda för herrar eller damer, med yttersulor av gummi, 
plast eller konstläder och överdelar av läder, vars främre överdelar består av remmar eller har en eller flera utskärningar med 
sammanlagd höjd av sula och klack på <= 3 cm och med längsta invändiga mått >= 24 cm

pa - antal par

64039936 Skodon för herrar, med skaft som inte täcker ankeln, med yttersulor av gummi, plast eller konstläder och överdelar av läder, vars 
främre överdelar består av remmar eller har en eller flera utskärningar med sammanlagd höjd av sula och klack på <= 3 cm och med 
längsta invändiga mått >= 24 cm (exkl. leksaksskor)

pa - antal par

64039938 Skodon för damer, med skaft som inte täcker ankeln, med yttersulor av gummi, plast eller konstläder och överdelar av läder, vars 
främre överdelar består av remmar eller har en eller flera utskärningar med sammanlagd höjd av sula och klack på <= 3 cm och med 
längsta invändiga mått >= 24 cm (exkl. leksaksskor)

pa - antal par

64039950 Tofflor och andra inneskor, med skaft som inte täcker ankeln, med yttersulor av gummi, plast eller konstläder och överdelar av läder 
(exkl. skodon vars främre överdelar består av remmar eller har en eller flera utskärningar samt leksaksskor)

pa - antal par

64039991 Skodon med skaft som inte täcker ankeln, med yttersulor av gummi, plast eller konstläder och överdelar av läder, med längsta 
invändiga mått < 24 cm (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall, skodon med en botten av trä, utan innersula, samt skodon 
vars främre överdelar består av remmar eller har en eller flera utskärningar, tofflor, sportskodon, ortopediska skodon samt leksaksskor)

pa - antal par

64039993 Skodon med skaft som inte täcker ankeln och som inte kan identifieras som avsedda för herrar eller damer, med yttersulor av gummi, 
plast eller konstläder och överdelar av läder, med längsta invändiga mått >= 24 cm (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall, 
skodon med en botten av trä, utan innersula, och skodon vars främre överdelar består av remmar eller har en eller flera utskärningar, 
tofflor, sportskodon samt ortopediska skodon)

pa - antal par



64039996 Skodon för herrar, med skaft som inte täcker ankeln, med yttersulor av gummi, plast eller konstläder och överdelar av läder, med 
längsta invändiga mått >= 24 cm (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall, skodon med en botten av trä, utan innersula, och 
skodon vars främre överdelar består av remmar eller har en eller flera utskärningar, tofflor, sportskodon samt ortopediska skodon)

pa - antal par

64039998 Skodon för damer, med skaft som inte täcker ankeln, med yttersulor av gummi, plast eller konstläder och överdelar av läder, med 
längsta invändiga mått >= 24 cm (exkl. skodon med tåhätteförstärkning av metall och skodon med en botten av trä, utan innersula, och 
skodon vars främre överdelar består av remmar eller har en eller flera utskärningar, tofflor, sportskodon samt ortopediska skodon)

pa - antal par

64041100 Skodon för sport eller idrott; tennisskor, basketbollskor, gymnastikskor, träningsskor o.d., med yttersulor av gummi eller plast och 
överdelar av textilmaterial

pa - antal par

64041910 Tofflor och andra inneskor, med yttersulor av gummi eller plast och överdelar av textilmaterial (exkl. leksaksskor) pa - antal par

64041990 Skodon med yttersulor av gummi eller plast och överdelar av textilmaterial (exkl. tofflor och andra inneskor, sportskor samt 
leksaksskor)

pa - antal par

64042010 Tofflor och andra inneskor, med yttersulor av läder eller konstläder och överdelar av textilmaterial (exkl. leksaksskor) pa - antal par
64042090 Skodon med yttersulor av läder eller konstläder och överdelar av textilmaterial (exkl. tofflor och andra inneskor samt leksaksskor) pa - antal par

64051000 Skodon med överdelar av läder eller konstläder (exkl. skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder, ortopediska 
skodon samt leksaksskor)

pa - antal par

64052010 Skodon med yttersulor av trä eller kork och överdelar av textilmaterial (exkl. ortopediska skodon samt leksaksskor) pa - antal par
64052091 Tofflor och andra inneskor med överdelar av textilmaterial (exkl. med yttersulor av gummi, plast, läder, konstläder, trä eller kork samt 

leksaksskor)
pa - antal par

64052099 Skodon med överdelar av textilmaterial (exkl. med yttersulor av gummi, plast, läder, konstläder, trä eller kork samt tofflor och andra 
inneskor, ortopediska skodon och leksaksskor)

pa - antal par

64059010 Skodon med yttersulor av gummi, plast, läder eller konstläder och överdelar av andra material än läder eller konstläder eller 
textilmaterial (exkl. ortopediska skodon och leksaksskor)

pa - antal par

64059090 Skodon med yttersulor av trä, kork, papp, pälsskinn, filt, strå o.d. och överdelar av andra material än läder eller konstläder eller 
textilmaterial (exkl. ortopediska skodon och leksaksskor)

pa - antal par

71011000 Naturpärlor även bearbetade eller sorterade, men inte uppträdda, monterade eller infattade samt naturpärlor, temporärt uppträdda 
för att underlätta transporten (exkl. pärlemor)

g - gram

71012100 Odlade pärlor, obearbetade, även sorterade g - gram
71012200 Pärlor, odlade, bearbetade, men inte uppträdda, monterade eller infattade samt temporärt uppträdda för att underlätta transporten g - gram

71039100 Rubiner, safirer och smaragder, bearbetade eller sorterade men inte uppträdda, monterade eller infattade samt bearbetade eller 
osorterade rubiner, safirer och smaragder, temporärt uppträdda för att underlätta transporten (exkl. obearbetade, enkelt sågade eller 
grovt tillformade samt imitationer av ädelstenar och halvädelstenar)

g - gram

71039900 Ädelstenar och halvädelstenar, bearbetade eller sorterade men inte uppträdda, monterade eller infattade samt bearbetade ädelstenar 
och halvädelstenar, temporärt uppträdda för att underlätta transporten (exkl. uppträdda, monterade eller infattade samt enkelt sågade 
eller grovt tillformade och diamanter, rubiner, safirer och smaragder samt imitationer av ädelstenar och halvädelstenar)

g - gram

71041000 Piezoelektrisk kvarts, av syntetiska eller rekonstruerade stenar, även bearbetade eller sorterade men inte uppträdda, monterade eller 
infattade

g - gram

71042010 Diamanter, syntetiska eller rekonstruerade, även sorterade men obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade g - gram
71042090 Ädelstenar eller halvädelstenar, syntetiska eller rekonstruerade, även sorterade men obearbetade, enkelt sågade eller grovt tillformade 

(exkl. piezoelektrisk kvarts och diamanter)
g - gram

71049010 Diamanter, syntetiska eller rekonstruerade, bearbetade, även sorterade men inte uppträdda, monterade eller infattade; osorterade 
syntetiska eller rekonstruerade diamanter, temporärt uppträdda för att underlätta transporten (exkl. enkelt sågade eller grovt 
tillformade)

g - gram

71049090 Ädelstenar och halvädelstenar, syntetiska eller rekonstruerade, bearbetade, även sorterade men inte uppträdda, monterade eller 
infattade; osorterade syntetiska eller rekonstruerade ädelstenar och halvädelstenar, temporärt uppträdda för att underlätta 
transporten (exkl. enkelt sågade eller grovt tillformade, piezoelektrisk kvarts och diamanter)

g - gram

71051000 Stoft och pulver av diamanter, inkl. syntetiska diamanter g - gram
71059000 Stoft och pulver av naturliga eller syntetiska ädelstenar och halvädelstenar (exkl. av diamanter) g - gram
71061000 Silver, inkl. förgyllt eller platinerat silver, i form av pulver g - gram
71069100 Silver, inkl. förgyllt eller platinerat silver, obearbetat (exkl. i form av pulver) g - gram
71069200 Silver, inkl. förgyllt eller platinerat silver, i form av halvfabrikat g - gram
71081100 Guld, inkl. platinerat guld, obearbetat, icke-monetärt, i form av pulver g - gram
71081200 Guld, inkl. platinerat guld, obearbetat, icke-monetärt (exkl. i form av pulver) g - gram
71081310 Stång, tråd och profiler; plåt och band med en tjocklek, utan underlag > 0,15 mm, av guld, inkl. platinerat guld, icke-monetärt g - gram

71081380 Guld, inkl. platinerat guld, i form av halvfabrikat, icke-monetärt (exkl. plåt och band med en tjocklek, utan underlag > 0,15 mm samt 
stång, tråd och profiler)

g - gram

71082000 Guld, inkl. platinerat guld, obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver, monetärt g - gram
71101100 Platina, obearbetad eller i form av pulver g - gram
71101910 Stång, tråd och profiler; plåt och band med en tjocklek, utan underlag, > 0,15 mm, av platina g - gram
71101980 Platina i form av halvfabrikat (exkl. plåt och band med en tjocklek, utan underlag > 0,15 mm samt stång, tråd och profiler) g - gram
71102100 Palladium, obearbetat eller i form av pulver g - gram
71102900 Palladium i form av halvfabrikat g - gram
71103100 Rodium, obearbetat eller i form av pulver g - gram
71103900 Rodium i form av halvfabrikat g - gram
71104100 Iridium, osmium och rutenium, obearbetad eller i form av pulver g - gram
71104900 Iridium, osmium och rutenium, i form av halvfabrikat g - gram
71161000 Naturpärlor eller odlade pärlor, varor av g - gram
71162011 Halsband, armband och andra artiklar av naturliga ädelstenar eller halvädelstenar, uppträdda men utan knäppen eller andra tillbehör g - gram



71162080 Varor bestående av ädelstenar eller halvädelstenar, naturliga, syntetiska eller rekonstruerade (exkl. halsband, armband och andra 
artiklar bestående enbart av naturliga ädelstenar eller halvädelstenar, uppträdda men utan knäppen eller andra tillbehör)

g - gram

85041020 Induktansspolar, även kopplade med en kondensator antal, styck
85041080 Förkopplingsdon för gasurladdningslampor (exkl. induktansspolar, även kopplade med en kondensator) antal, styck
85042100 Dielektriska transformatorer med vätskeisolation, med en normaleffekt av <= 650 kVA antal, styck
85042210 Dielektriska transformatorer med vätskeisolation, med en normaleffekt av > 650 kVA men <= 1.600 kVA antal, styck
85042290 Dielektriska transformatorer med vätskeisolation, med en normaleffekt av > 1.600 kVA men <= 10.000 kVA antal, styck
85042300 Dielektriska transformatorer med vätskeisolation, med en normaleffekt av > 10.000 kVA antal, styck
85043121 Spänningstransformatorer till mätinstrument med en normaleffekt av <= 1 kVA (exkl. dielektriska transformatorer med vätskeisolation) antal, styck

85043129 Transformatorer till mätinstrument med en normaleffekt av <= 1 kVA (exkl. dielektriska transformatorer med vätskeisolation och 
spänningstransformatorer)

antal, styck

85043180 Transformatorer med en normaleffekt av <= 1 kVA (exkl. dielektriska transformatorer med vätskeisolation och transformatorer till 
mätinstrument)

antal, styck

85043200 Transformatorer, med en normaleffekt av > 1 kVA men <= 16 kVA (exkl. dielektriska transformatorer med vätskeisolation) antal, styck
85043300 Transformatorer, med en normaleffekt av > 16 kVA men <= 500 kVA (exkl. dielektriska transformatorer med vätskeisolation) antal, styck
85043400 Transformatorer, med en normaleffekt av > 500 kVA (exkl. dielektriska transformatorer med vätskeisolation) antal, styck
85044030 Statiska omformare av det slag som används med telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling samt 

enheter därav
antal, styck

85044055 Ackumulatorladdare (exkl. av det slag som används med telekommunikationsutrustning, maskiner för automatisk databehandling och 
enheter därav samt polykristallina halvledarlikriktare)

antal, styck

85182100 Enstaka högtalare, med hölje antal, styck
85182200 Högtalaraggregat med två eller flera inmonterade högtalare antal, styck
85182900 Högtalare, utan hölje antal, styck
85391000 Sealed beam lamp units antal, styck
85392130 Volframhalogenlampor, av sådana slag som används för motorcyklar eller andra motorfordon (exkl. "sealed beam lamp units") antal, styck

85392192 Volframhalogenlampor för en driftspänning av > 100 V antal, styck
85392198 Volframhalogenlampor för en driftspänning av <= 100 V (exkl. av sådana slag som används för motorcyklar eller andra motorfordon) antal, styck

85392210 Reflektorlampor med en effekt av <= 200 W och för en driftspänning av > 100 V (exkl. volframhalogenlampor) antal, styck
85392930 Glödlampor av sådana slag som används för motorcyklar eller andra motorfordon (exkl. volframhalogenlampor) antal, styck
85392992 Glödlampor för en driftspänning av > 100 V (exkl. volframhalogenlampor, lampor med en effekt av <= 200 W och för en spänning av > 

100 V, lampor för ultraviolett eller infrarött ljus)
antal, styck

85392998 Glödlampor för en driftspänning av <= 100 V (exkl. volframhalogenlampor samt av sådana slag som används för motorcyklar eller andra 
motorfordon)

antal, styck

85393110 Fluorescenslampor, lysrör o.d., med två socklar (exkl. sådana för utraviolett ljus) antal, styck
85393190 Fluorescenslampor, lysrör o.d. (exkl. med två socklar samt sådana för utraviolett ljus) antal, styck
85393220 Kvicksilver- eller natriumlampor antal, styck
85393290 Halogenlampor antal, styck
85393920 Kallkatodlampor "CCFL" för bakgrundsbelysning av platta bildskärmar antal, styck
85393980 Gasurladdningslampor (exkl. för utraviolett ljus, fluorescenslampor "lysrör o.d.", kvicksilver- eller natriumlampor, halogenlampor, 

kallkatodlampor "CCFL" för bakgrundsbelysning av platta bildskärmar)
antal, styck

85394100 Båglampor antal, styck
85394900 Lampor för ultraviolett eller infrarött ljus antal, styck
85401100 Bildrör för televisionsmottagare, inkl. sådana för videomonitorer, för färgtelevision antal, styck
85401200 Bildrör för televisionsmottagare, inkl. sådana för videomonitorer, för svartvit eller annan enfärgad television antal, styck
85402010 Rör för televisionskameror antal, styck
85402080 Bildomvandlarrör, bildförstärkarrör och andra fotokatodrör (exkl. rör till televisionskameror, samt bildrör för televisionsmottagare, inkl. 

sådana för videomonitorer)
antal, styck

85404000 Bildrör för data/grafik, enfärgad; bildrör för data/grafik, färg, med en fosforiserande skärm med en punkttäthet om < 0,4 mm (exkl. 
fotokatodrör och katodstrålerör)

antal, styck

85407100 Magnetroner antal, styck
85407900 Mikrovågsrör, t.ex. vandringsvågsrör och carcinotroner (exkl. magnetroner samt rör med styrgaller) antal, styck
85408100 Mottagarrör och förstärkarrör (exkl. mikrovågsrör samt fotokatodrör och katodstrålerör) antal, styck
85408900 Elektronrör (exkl. mottagarrör och förstärkarrör, mikrovågsrör, fotokatodrör, katodstrålerör, bildrör för televisionsmottagare och 

vidiomonitore)
antal, styck

85423231 Elektroniska integrerade kretsar som dynamiska direktminnen "D-RAMs", med en minneskapacitet på <= 512 Mbit (exkl. i form av 
integrerade multichipkretsar eller integrerade multikomponentkretsar)

antal, styck

85423239 Elektroniska integrerade kretsar som dynamiska direktminnen "D-RAMs", med en minneskapacitet av > 512 Mbit (exkl. i form av 
integrerade multichipkretsar eller integrerade multikomponentkretsar)

antal, styck

85423245 Elektroniska integrerade kretsar som statiska direktminnen "S-RAMs", inkl. direktbuffertminnen  "cache-RAMs" (exkl. i form av 
integrerade multichipkretsar eller integrerade multikomponentkretsar)

antal, styck

85423255 Elektroniska integrerade kretsar som UV-raderbara, programmerbara läsminnen "EPROMs" (exkl. i form av integrerade multichipkretsar 
eller integrerade multikomponentkretsar)

antal, styck

85423261 Elektroniska integrerade kretsar som är elektriskt raderbara, programmerbara läsminnen "E²PROMs", inkl. "flash E²PROMs", med en 
minneskapacitet av <= 512 Mbit (exkl. i form av integrerade multichipkretsar eller integrerade multikomponentkretsar)

antal, styck

85423269 Elektroniska integrerade kretsar som är elektriskt raderbara, programmerbara läsminnen "E²PROMs", inkl. "flash E²PROMs", med en 
minneskapacitet av > 512 Mbit (exkl. i form av integrerade multichipkretsar eller integrerade multikomponentkretsar)

antal, styck

85423275 Elektroniska integrerade kretsar som är elektriskt raderbara, programmerbara läsminnen "E2PROM" (exkl. "Flash E²PROMs" och i form 
av integrerade multichipkretsar eller integrerade multikomponentkretsar)

antal, styck

89039110 Segelbåtar, även med hjälpmotor, för nöjes- eller sportbruk, för öppen sjö antal, styck
89039190 Segelbåtar, även med hjälpmotor, för nöjes- eller sportbruk (exkl. för öppen sjö) antal, styck
89039210 Motorbåtar för nöjes- eller sportbruk, för öppen sjö (exkl. med utombordsmotor) antal, styck



89039291 Motorbåtar för nöjes- eller sportbruk, med en längd av <= 7,5 m (exkl. för öppen sjö samt med utombordsmotor) antal, styck
89039299 Motorbåtar för nöjes- eller sportbruk, med en längd av > 7,5 m (exkl. för öppen sjö samt med utombordsmotor) antal, styck
89039910 Fartyg och båtar för nöjes- eller sportbruk samt roddbåtar och kanoter, med en vikt av <= 100 kg (exkl. motorbåtar med 

inombordsmotor och segelbåtar, även med hjälpmotor samt uppblåsbara båtar)
antal, styck

89039991 Fartyg och båtar för nöjes- eller sportbruk samt roddbåtar och kanoter, med en vikt av > 100 kg, med en längd av <= 7,5 m (exkl. 
motorbåtar med inombordsmotor, segelbåtar, även med hjälpmotor samt uppblåsbara båtar)

antal, styck

89039999 Fartyg och båtar för nöjes- eller sportbruk samt roddbåtar och kanoter, med en vikt av > 100 kg, med en längd av > 7,5 m (exkl. 
motorbåtar med inombordsmotor och segelbåtar, även med hjälpmotor samt uppblåsbara båtar)

antal, styck

90013000 Kontaktlinser antal, styck
90014020 Glasögonlinser av glas, icke-synkorrigerande antal, styck
90014041 Glasögonlinser av glas, synkorrigerande, färdigbearbetade på båda sidor, enkelfokala antal, styck
90014049 Glasögonlinser av glas, synkorrigerande, färdigbearbetade på båda sidor, bifokala eller multifokala antal, styck
90014080 Glasögonlinser av glas, synkorrigerande (exkl. färdigbearbetade på båda sidor) antal, styck
90015020 Glasögonlinser, icke-synkorrigerande (exkl. av glas) antal, styck
90015041 Glasögonlinser, synkorrigerande, färdigbearbetade på båda sidor, enkelfokala (exkl. av glas) antal, styck
90015049 Glasögonlinser, synkorrigerande, färdigbearbetade på båda sidor, bifokala eller multifokala (exkl. av glas) antal, styck
90015080 Glasögonlinser, synkorrigerande (exkl. av glas samt färdigbearbetade på båda sidor) antal, styck
90031100 Bågar och infattningar för glasögon e.d., av plast antal, styck
90031900 Bågar och infattningar för glasögon e.d. (exkl. av plast) antal, styck
90065310 Stillbildskameror för engångsbruk, för rullfilm med en bredd av 35 mm antal, styck
90065380 Stillbildskameror, för rullfilm med en bredd av 35 mm (exkl. kameror för omedelbar bildframställning, stillbildskameror för 

engångsbruk, spegelreflexkameror samt stillbildskameror enligt nr 9006.10 eller 9006.30)
antal, styck

92021010 Violiner antal, styck
92021090 Stråkinstrument (exkl. violiner) antal, styck
92029030 Gitarrer (exkl. musikinstrument hos vilka ljudet framställs eller måste förstärkas på elektrisk väg) antal, styck
92029080 Mandoliner, citror och andra stränginstrument (exkl. med klaviatur och stråkinstrument och gitarrer samt musikinstrument hos vilka 

ljudet framställs eller måste förstärkas på elektrisk väg)
antal, styck

92051000 Bleckblåsinstrument antal, styck
92059010 Dragspel och liknande instrument (exkl. musikinstrument hos vilka ljudet framställs eller måste förstärkas på elektrisk väg) antal, styck
92059030 Munspel antal, styck
92079010 Gitarrer hos vilka ljudet framställs eller måste förstärkas på elektrisk väg antal, styck
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