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02076091a Lever, av tama pärlhöns, färsk eller kyld 02076091 Lever, av tama pärlhöns, färsk, kyld eller fryst

02076091b Lever, av tama pärlhöns, fryst 02076091 Lever, av tama pärlhöns, färsk, kyld eller fryst

02076099a Ätbara slaktbiprodukter, av tama pärlhöns, färska eller kylda
(exkl. lever)

02076099 Ätbara slaktbiprodukter, av tama pärlhöns, färska, kylda eller
frysta (exkl. lever)

02076099b Ätbara slaktbiprodukter, av tama pärlhöns, frysta (exkl. lever) 02076099 Ätbara slaktbiprodukter, av tama pärlhöns, färska, kylda eller
frysta (exkl. lever)

03083010 Maneter "Rhopilema spp.", levande eller färska 03083080c Maneter "Rhopilema spp.", levande, färska eller kylda

03083090a Maneter "Rhopilema spp.", torkade, saltade eller i saltlake 03083080a Maneter "Rhopilema spp.", torkade, saltade eller i saltlake

03083090b Maneter "Rhopilema spp.", rökta 03083080b Maneter "Rhopilema spp.", rökta

04061050a Ost, färsk, inte mognad eller lagrad, samt ostmassa med en
fetthalt av <= 40 viktprocent (exkl. Mozzarella och mesost)

04061050 Ost, färsk, inte mognad eller lagrad, inbegripet mesost samt
ostmassa med en fetthalt av <= 40 viktprocent (exkl.
Mozzarella)

04061050b Mesost med en fetthalt <= 40 viktprocent 04061050 Ost, färsk, inte mognad eller lagrad, inbegripet mesost samt
ostmassa med en fetthalt av <= 40 viktprocent (exkl.
Mozzarella)

04061080a Ost, färsk, inte mognad eller lagrad, exkl. mesost, och
ostmassa med en fetthalt av > 40 viktprocent

04061080 Ost, färsk, inte mognad eller lagrad, inkl. mesost, och
ostmassa med en fetthalt av > 40 viktprocent

04061080b Mesost med en fetthalt av > 40 viktprocent 04061080 Ost, färsk, inte mognad eller lagrad, inkl. mesost, och
ostmassa med en fetthalt av > 40 viktprocent

08041000 Dadlar, färska eller torkade 08041000a Dadlar, torkade

08041000 Dadlar, färska eller torkade 08041000b Dadlar, färska

08043000 Ananas, färska eller torkade 08043000a Ananas, torkade

08043000 Ananas, färska eller torkade 08043000b Ananas, färska

08044000 Avokado, färska eller torkade 08044000a Avokado, torkade

08044000 Avokado, färska eller torkade 08044000b Avokado, färska

08045000 Guava, mango och mangostan, färska eller torkade 08045000a Guava, mango och mangostan, torkade

08045000 Guava, mango och mangostan, färska eller torkade 08045000b Guava, mango och mangostan, färska

08051080 Pomeranser, färska eller torkade, och apelsiner, torkade
(exkl. färska apelsiner)

08051080a Pomeranser och apelsiner, torkade

08051080 Pomeranser, färska eller torkade, och apelsiner, torkade
(exkl. färska apelsiner)

08051080b Pomeranser, färska

08052190 Mandariner och tangeriner, färska och torkade (exkl.
klementiner och satsumas)

08052190a Mandariner och tangeriner, torkade (exkl. klementiner och
satsumas)

08052190 Mandariner och tangeriner, färska och torkade (exkl.
klementiner och satsumas)

08052190b Mandariner och tangeriner, färska (exkl. klementiner och
satsumas)

08052200 Klementiner, inkl. monreales, färska eller torkade 08052200a Klementiner, inkl. monreales, torkade

08052200 Klementiner, inkl. monreales, färska eller torkade 08052200b Klementiner, inkl. monreales, färska

16021000a Homogeniserade beredningar, innehållande kött, i hermetiskt
slutna kärl

16021000 Homogeniserade beredningar av kött, slaktbiprodukter och
blod och som föreligger i detaljhandelsförpackningar med en
nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för
dietiskt ändamål

16021000b Homogeniserade beredningar, andra 16021000 Homogeniserade beredningar av kött, slaktbiprodukter och
blod och som föreligger i detaljhandelsförpackningar med en
nettovikt av <= 250 g, för försäljning som barnmat eller för
dietiskt ändamål

16024110a Skinka och delar därav, av tamsvin, beredda eller
konserverade, i hermetiskt slutna kärl

16024110 Skinka och delar därav, av tamsvin, beredda eller
konserverade

16024110b Skinka och delar därav, av tamsvin, beredda eller
konserverade, andra

16024110 Skinka och delar därav, av tamsvin, beredda eller
konserverade

16024210a Bog och delar därav, av tamsvin, beredda eller
konserverade, i hermetiskt slutna kärl

16024210 Bog och delar därav, av tamsvin, beredda eller konserverade
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16024210b Bog och delar därav, av tamsvin, beredda eller
konserverade, andra

16024210 Bog och delar därav, av tamsvin, beredda eller konserverade

20098935a Saft av svarta vinbär, jordgubbar eller smultron, oblandad,
ojäst, utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker
eller annat sötningsmedel, (exkl. blandningar)

20098935 Saft av frukter, bär eller grönsaker, ojäst, utan tillsats av
alkohol,  även med tillsats av socker eller annat
sötningsmedel, med ett Brixtal av > 67 vid 20°C, med ett
värde per 100 kg netto av <= 30 € (exkl. blandningar och saft
av citrusfrukter, passionsfrukter, mango, mangostan,
papayafrukter "papaya", jackfrukter, guava, tamarinder,
cashewäpplen, litchiplommon, sapodillafrukter, carambola
och pitahaya, ananas, tomater, vindruvor inkl druvmust samt
äpplen, tranbär och päron)

20098935b Saft av frukter, bär eller grönsaker, ojäst, utan tillsats av
alkohol,  även med tillsats av socker eller annat
sötningsmedel (exkl. blandningar och saft av citrusfrukter,
passionsfrukter, mango, mangostan, papayafrukter
"papaya", jackfrukter, guava, tamarinder, cashewäpplen,
litchiplommon, sapodillafrukter, carambola och pitahaya,
ananas, tomater, vindruvor inkl druvmust samt äpplen,
tranbär, päron, svarta vinbär, jordgubbar och smultron)

20098935 Saft av frukter, bär eller grönsaker, ojäst, utan tillsats av
alkohol,  även med tillsats av socker eller annat
sötningsmedel, med ett Brixtal av > 67 vid 20°C, med ett
värde per 100 kg netto av <= 30 € (exkl. blandningar och saft
av citrusfrukter, passionsfrukter, mango, mangostan,
papayafrukter "papaya", jackfrukter, guava, tamarinder,
cashewäpplen, litchiplommon, sapodillafrukter, carambola
och pitahaya, ananas, tomater, vindruvor inkl druvmust samt
äpplen, tranbär och päron)

25140000a Skiffer, obearbetade eller grovhuggna 25140000 Skiffer, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom
sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk
eller rektangulär form; skifferpulver och skifferavfall

25140000b Skiffer, råblock avsedda för vidareförädling 25140000 Skiffer, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom
sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk
eller rektangulär form; skifferpulver och skifferavfall

25140000c Skiffer, enkelt sönderdelade , genom sågning eller på annat
sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form

25140000 Skiffer, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom
sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk
eller rektangulär form; skifferpulver och skifferavfall

25151100a Marmor och travertin, obearbetade eller grovhuggna 25151100 Marmor och travertin, obearbetade eller grovhuggna

25151100b Marmor och travertin, råblock avsedda för vidareförädling 25151100 Marmor och travertin, obearbetade eller grovhuggna

25161100a Granit, obearbetad eller grovhuggen (exkl. i former som
karaktäriserar gatusten, kantsten och trottoarsten)

25161100 Granit, obearbetad eller grovhuggen (exkl. i former som
karaktäriserar gatusten, kantsten och trottoarsten)

25161100b Granit, råblock avsedda för vidareförädling 25161100 Granit, obearbetad eller grovhuggen (exkl. i former som
karaktäriserar gatusten, kantsten och trottoarsten)

25210000a Omalen kalksten för cementtillverkning 25210000 Kalksten med användning som flussmedel; kalksten av
sådana slag som vanligen används för framställning av kalk
eller cement

25210000b Omalen kalksten för kalkförbränning 25210000 Kalksten med användning som flussmedel; kalksten av
sådana slag som vanligen används för framställning av kalk
eller cement

25210000c Omalen kalksten för andra industriella ändamål än
cementtillverkning och kalkförbränning

25210000 Kalksten med användning som flussmedel; kalksten av
sådana slag som vanligen används för framställning av kalk
eller cement

25210000d Omalen kalksten för jordförbättring 25210000 Kalksten med användning som flussmedel; kalksten av
sådana slag som vanligen används för framställning av kalk
eller cement

25210000e Omalen kalksten för andra ändamål än industriella ändamål
och jordförbättring

25210000 Kalksten med användning som flussmedel; kalksten av
sådana slag som vanligen används för framställning av kalk
eller cement

25210000f Kalkstensmjöl för jordförbättring 25210000 Kalksten med användning som flussmedel; kalksten av
sådana slag som vanligen används för framställning av kalk
eller cement

25210000g Kalkstensmjöl för foderändamål 25210000 Kalksten med användning som flussmedel; kalksten av
sådana slag som vanligen används för framställning av kalk
eller cement

25210000h Kalkstensmjöl för sjökalkning 25210000 Kalksten med användning som flussmedel; kalksten av
sådana slag som vanligen används för framställning av kalk
eller cement

25210000i Kalkstensmjöl för andra ändamål än jordförbättring,
foderändamål och sjökalkning

25210000 Kalksten med användning som flussmedel; kalksten av
sådana slag som vanligen används för framställning av kalk
eller cement

25221000a Osläckt kalk 25221000 Osläckt kalk

25221000b Osläckt kalk, framställd genom egen mesabränning 25221000 Osläckt kalk
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27050000a Koksugnsgas 27050000 Kolgas, vattengas, generatorgas och liknande gaser (exkl.
petroleumgaser och andra gasformiga kolväten)

27050000b Masugnsgas 27050000 Kolgas, vattengas, generatorgas och liknande gaser (exkl.
petroleumgaser och andra gasformiga kolväten)

27050000c LD-gas 27050000 Kolgas, vattengas, generatorgas och liknande gaser (exkl.
petroleumgaser och andra gasformiga kolväten)

27050000d Stadsgas 27050000 Kolgas, vattengas, generatorgas och liknande gaser (exkl.
petroleumgaser och andra gasformiga kolväten)

27050000e Kolgas, vattengas, generatorgas och liknande gaser andra
än petroleumgaser och andra gasformiga kolväten (exkl.
koksugnsgas, masugnsgas, LD-gas och stadsgas)

27050000 Kolgas, vattengas, generatorgas och liknande gaser (exkl.
petroleumgaser och andra gasformiga kolväten)

27101251 Motorbensin med en blyhalt av > 0,013 gram per liter, med
ett researchoktantal "RON" av < 98 (exkl. flygbensin)

27101250 Motorbensin med en blyhalt av > 0,013 gram per liter (exkl.
innehållande biodiesel och flygbensin)

27101259 Motorbensin med en blyhalt av > 0,013 gram per liter, med
ett researchoktantal "RON" av >= 98 (exkl. flygbensin)

27101250 Motorbensin med en blyhalt av > 0,013 gram per liter (exkl.
innehållande biodiesel och flygbensin)

39252000a Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar, av plast 39252000 Dörrar, fönster, dörrkarmar och fönsterkarmar samt
dörrtrösklar av plast

39252000b Fönster och fönsterkarmar, av plast (ej glasade fönster) 39252000 Dörrar, fönster, dörrkarmar och fönsterkarmar samt
dörrtrösklar av plast

39252000c Fönster med fönsterrutor, av plast (glasade fönster) 39252000 Dörrar, fönster, dörrkarmar och fönsterkarmar samt
dörrtrösklar av plast

44181050a Fönster, även franska, och fönsterkarmar, av barrträ (ej
glasade fönster)

44181050 Fönster, även franska, och fönsterkarmar, av barrträ

44181050b Fönster, även franska, med fönsterrutor, av barrträ (glasade
fönster)

44181050 Fönster, även franska, och fönsterkarmar, av barrträ

69101000a Tvättställ av porslin 69101000 Diskhoar, tvättställ, pelare till tvättställ, badkar, bidéer,
WC-stolar, spolcisterner, urinaler o.d. sanitetsartiklar för
installation, av porslin (exkl. tvålkoppar, tandborsthållare,
krokar för handdukar samt toalettpappershållare)

69101000b WC-stolar av porslin 69101000 Diskhoar, tvättställ, pelare till tvättställ, badkar, bidéer,
WC-stolar, spolcisterner, urinaler o.d. sanitetsartiklar för
installation, av porslin (exkl. tvålkoppar, tandborsthållare,
krokar för handdukar samt toalettpappershållare)

69101000c Diskhoar, badkar, bidéer, spolcisterner, urinaler och liknande
sanitetsartiklar för installation, av porslin (exkl. tvättställ,
WC-stolar, tvålkoppar, tandborsthållare, krokar för
handdukar samt toalettpappershållare)

69101000 Diskhoar, tvättställ, pelare till tvättställ, badkar, bidéer,
WC-stolar, spolcisterner, urinaler o.d. sanitetsartiklar för
installation, av porslin (exkl. tvålkoppar, tandborsthållare,
krokar för handdukar samt toalettpappershållare)

73083000a Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar samt fönsterluckor, av
järn eller stål

73083000 Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar,
av järn eller stål

73083000b Fönster och fönsterkarmar, av järn eller stål (ej glasade
fönster)

73083000 Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar,
av järn eller stål

73083000c Fönster med fönsterrutor, av järn eller stål (glasade fönster) 73083000 Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar,
av järn eller stål

73089059a Byggnadsdetaljer av plåt 73089059 Konstruktioner och delar till konstruktioner, av järn eller stål,
enbart eller huvudsakligen av plåt, i.a.n. (exkl. dörrar, fönster,
dörr- och fönsterkarmar samt plattor med två väggar av
korrugerad plåt och med isolerande kärna)

73089059b Inredningar av plåt (inkl. skåp) 73089059 Konstruktioner och delar till konstruktioner, av järn eller stål,
enbart eller huvudsakligen av plåt, i.a.n. (exkl. dörrar, fönster,
dörr- och fönsterkarmar samt plattor med två väggar av
korrugerad plåt och med isolerande kärna)

73089059c Konstruktioner av plåt, i.a.n. 73089059 Konstruktioner och delar till konstruktioner, av järn eller stål,
enbart eller huvudsakligen av plåt, i.a.n. (exkl. dörrar, fönster,
dörr- och fönsterkarmar samt plattor med två väggar av
korrugerad plåt och med isolerande kärna)

73089098a Byggnadssmide 73089098 Konstruktioner och delar till konstruktioner, av järn eller stål,
i.a.n. (exkl. broar och brosektioner, torn och
fackverksmaster, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar,
dörrtrösklar samt konstruktioner och delar till konstruktioner,
enbart eller huvudsakligen av plåt)
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73089098b Konstruktioner och delar för byggnader 73089098 Konstruktioner och delar till konstruktioner, av järn eller stål,
i.a.n. (exkl. broar och brosektioner, torn och
fackverksmaster, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar,
dörrtrösklar samt konstruktioner och delar till konstruktioner,
enbart eller huvudsakligen av plåt)

73089098c Konstruktioner och delar till fartyg 73089098 Konstruktioner och delar till konstruktioner, av järn eller stål,
i.a.n. (exkl. broar och brosektioner, torn och
fackverksmaster, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar,
dörrtrösklar samt konstruktioner och delar till konstruktioner,
enbart eller huvudsakligen av plåt)

73089098d Konstruktioner och delar till konstruktioner, av järn eller stål,
i.a.n. (exkl. broar och brosektioner, torn och
fackverksmaster, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar,
dörrtrösklar samt konstruktioner och delar till konstruktioner,
enbart eller huvudsakligen av plåt)

73089098 Konstruktioner och delar till konstruktioner, av järn eller stål,
i.a.n. (exkl. broar och brosektioner, torn och
fackverksmaster, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar,
dörrtrösklar samt konstruktioner och delar till konstruktioner,
enbart eller huvudsakligen av plåt)

76061220 Plåt och band av aluminiumlegering, med en tjocklek
av > 0,2 mm, av kvadratisk eller rektangulär form, målade,
lackerade eller plastöverdragna

76061219 Råmaterial till dryckesburklock och deras rivring av
aluminiumlegering, med en tjocklek av > 0,2 mm

76061220 Plåt och band av aluminiumlegering, med en tjocklek
av > 0,2 mm, av kvadratisk eller rektangulär form, målade,
lackerade eller plastöverdragna

76061220 Plåt och band av aluminiumlegering, med en tjocklek
av > 0,2 mm, av kvadratisk eller rektangulär form, målade,
lackerade eller plastöverdragna (exkl. råmaterial till
dryckesburkar, burklock och deras rivring)

76061292 Plåt och band av aluminiumlegering, med en tjocklek
av > 0,2 mm men < 3 mm, av kvadratisk eller rektangulär
form (exkl. målade, lackerade eller plastöverdragna samt
klippnät av aluminium)

76061211 Råmaterial till dryckesburkar av aluminiumlegering, med en
tjocklek av > 0,2 mm

76061292 Plåt och band av aluminiumlegering, med en tjocklek
av > 0,2 mm men < 3 mm, av kvadratisk eller rektangulär
form (exkl. målade, lackerade eller plastöverdragna samt
klippnät av aluminium)

76061219 Råmaterial till dryckesburklock och deras rivring av
aluminiumlegering, med en tjocklek av > 0,2 mm

76061292 Plåt och band av aluminiumlegering, med en tjocklek
av > 0,2 mm men < 3 mm, av kvadratisk eller rektangulär
form (exkl. målade, lackerade eller plastöverdragna samt
klippnät av aluminium)

76061292 Plåt och band av aluminiumlegering, med en tjocklek
av > 0,2 mm men < 3 mm, av kvadratisk eller rektangulär
form (exkl. målade, lackerade eller plastöverdragna samt
klippnät av aluminium, råmaterial till dryckesburkar, burklock
och deras rivring)

76101000a Dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar samt fönsterluckor, av
aluminium

76101000 Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar,
av aluminium (exkl. beslag)

76101000b Fönster och fönsterkarmar, av aluminium (ej glasade
fönster)

76101000 Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar,
av aluminium (exkl. beslag)

76101000c Fönster med fönsterrutor, av aluminium (glasade fönster) 76101000 Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar,
av aluminium (exkl. beslag)

84431331 Offsetpressar med arkmatning, nya, för ark av format <= 52
x 74 cm men > 22 x 36 cm

84431332 Offsetpressar med arkmatning, nya, för ark av format <= 53
x 75 cm men > 22 x 36 cm

84431335 Offsetpressar med arkmatning, nya, för ark av format > 52 x
74 cm men <= 74 x 107 cm

84431332 Offsetpressar med arkmatning, nya, för ark av format <= 53
x 75 cm men > 22 x 36 cm

84431335 Offsetpressar med arkmatning, nya, för ark av format > 52 x
74 cm men <= 74 x 107 cm

84431334 Offsetpressar med arkmatning, nya, för ark av format > 53 x
75 cm men <= 75 x 107 cm

84431339 Offsetpressar med arkmatning, nya, för ark av format > 74 x
107 cm

84431334 Offsetpressar med arkmatning, nya, för ark av format > 53 x
75 cm men <= 75 x 107 cm

84431339 Offsetpressar med arkmatning, nya, för ark av format > 74 x
107 cm

84431338 Offsetpressar med arkmatning, nya, för ark av format > 75 x
107 cm

90085000a Projektorer för diapositiv, stillbildsprojektorer (exkl.
läsapparater för mikrofilm, mikrofiche e.d.)

90085000 Projektorer och förstorings- och förminskningsapparater
(exkl. kinematografiska och delar och tillbehör)

90085000b Läsapparater för mikrofilm, mikrofiche e.d., även med
utrustning för framställning av kopior

90085000 Projektorer och förstorings- och förminskningsapparater
(exkl. kinematografiska och delar och tillbehör)

90085000c Fotografiska förstorings- och förminskningsapparater (exkl.
kinematografiska)

90085000 Projektorer och förstorings- och förminskningsapparater
(exkl. kinematografiska och delar och tillbehör)


