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BILAGA 3-B 

PRODUKTSPECIFIKA URSPRUNGSREGLER 

Kolumn 1 
Klassificering enligt Harmoniserade 
systemet (2017) inbegripet specifik 

beskrivning 

Kolumn 2 
Produktspecifik ursprungsregel 

AVDELNING I LEVANDE DJUR; ANIMALISKA PRODUKTER 

Kapitel 1 Levande djur 

01.01-01.06 Alla djur enligt kapitel 1 är helt framställda. 

Kapitel 2 Kött och ätbara slaktbiprodukter 

02.01-02.10 Produktion vid vilken allt använt material enligt kapitlen 1 och 2 är helt framställt 

Kapitel 3 Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur 

–  Blåfenad tonfisk från Atlanten 
(Thunnus thynnus): 

All blåfenad tonfisk från Atlanten (Thunnus thynnus) är helt framställd, eller 

produktion där blåfenad tonfisk från Atlanten (Thunnus thynnus) placeras i kassar i od
lingsanläggningar och därefter utfodras och göds/odlas under minst 3 månader i en 
part. Varaktigheten för gödning eller odling ska fastställas utifrån dagen för placering 
i kasse och datum för upptagning ska registreras i det elektroniska fångstdokumentet 
för blåfenad tonfisk (eBCD) från Internationella kommissionen för bevarande av ton
fisk i Atlanten (Iccat). 

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

Kapitel 4 Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter av animaliskt ursprung, 
inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 

04.01-04.10 Produktion vid vilken allt använt material enligt kapitel 4 är helt framställt 

Kapitel 5 Produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans 

05.01-05.11 CTH 

AVDELNING II VEGETABILISKA PRODUKTER 

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

06.01-06.04 Produktion vid vilken allt använt material enligt kapitel 6 är helt framställt 

Kapitel 7 Grönsaker samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar 

07.01-07.14 Produktion vid vilken allt använt material enligt kapitel 7 är helt framställt 

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

08.01-08.14 Produktion vid vilken allt använt material enligt kapitel 8 är helt framställt 

Kapitel 9 Kaffe, te, matte och kryddor 

09.01 CTSH, eller 

blandning. 
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Kolumn 1 
Klassificering enligt Harmoniserade 
systemet (2017) inbegripet specifik 

beskrivning 

Kolumn 2 
Produktspecifik ursprungsregel 

0902.10-0902.20 Produktion vid vilken allt använt material enligt undernumren 0902.10 och 0902.20 
är helt framställt 

0902.30-0903.00 CTSH, eller 

blandning. 

09.04-09.10 CTSH, eller 

blandning, krossning eller malning. 

Kapitel 10 Spannmål 

10.01-10.08 Produktion vid vilken allt använt material enligt kapitel 10 är helt framställt 

Kapitel 11 Produkter från kvarnindustrin; malt; stärkelse; inulin; vetegluten 

11.01-11.09 Produktion vid vilken allt använt material enligt kapitlen 10 och 11, numren 07.01, 
07.13, 07.14 och 23.03, undernummer 0710.10 och torkad potatis enligt undernum
mer 0712.90 är helt framställt 

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

12.01 CTH 

12.02-12.14 CTH, utom från nummer 12.01. 

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

1301.20-1302.19 CTH 

1302.20 CTSH; pektinämnen utan ursprungsstatus får dock användas. 

1302.31 CTH 

1302.32 CTSH; växtslem och andra förtjockningsmedel utan ursprungsstatus som framställts 
av johannesbröd får dock användas. 

1302.39 CTH 

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

14.01-14.04 Produktion vid vilken allt använt material enligt kapitel 14 är helt framställt 

AVDELNING III ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA FETTER OCH OLJOR SAMT SPALTNINGSPRO
DUKTER AV SÅDANA FETTER OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA FETTER; ANIMA
LISKA OCH VEGETABILISKA VAXER 

Kapitel 15 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fet
ter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer 

15.01-15.06 CTH 

15.07 Produktion vid vilken allt använt material enligt numren 12.01 och 15.07 är helt 
framställt 

15.08 CTH 

15.09-15.10 Produktion vid vilken allt använt vegetabiliskt material är helt framställt 
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Kolumn 1 
Klassificering enligt Harmoniserade 
systemet (2017) inbegripet specifik 

beskrivning 

Kolumn 2 
Produktspecifik ursprungsregel 

15.11-15.13 CTH 

15.14  

– Raps- eller rybsolja och frak
tioner av dessa oljor: 

Produktion vid vilken allt använt material enligt numren 12.05 och 15.14 är helt 
framställt 

–  Senapsolja och fraktioner av 
denna olja: 

CTH 

15.15  

–  Riskliolja och fraktioner av 
denna olja: 

Produktion vid vilken allt använt material enligt numren 10.06 och 15.15 är helt 
framställt 

–  Andra: CTH 

1516.10-1517.10 CTH 

1517.90  

–  Blandade vegetabiliska oljor, 
inte vidare bearbetade: 

CC 

–  Andra: CTH 

15.18-15.22 CTH 

AVDELNING IV BEREDDA LIVSMEDEL; DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR 
TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING 

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

16.01-16.02 Produktion vid vilken allt använt material enligt kapitlen 2, 3 och 16 och num
mer 10.06 är helt framställt 

16.03 Produktion vid vilken allt använt material enligt kapitlen 2, 3 och 16 är helt framställt 

16.04-16.05 Produktion vid vilken allt använt material enligt kapitlen 2, 3 och 16 och num
mer 10.06 är helt framställt 

Kapitel 17 Socker och sockerkonfektyrer 

17.01 CTH 

17.02 CTH, förutsatt att 

—  vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt nummer 04.04 inte överstiger 
10 % av produktens vikt, den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt 

— numren 11.01–11.08 inte överstiger 10 % av produktens vikt, och 

—  den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 17.01 och 
17.03 inte överstiger 20 % av produktens vikt. 

17.03 CTH 

17.04 CTH, förutsatt att den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt num
ren 17.01 och 17.02 inte överstiger 40 % av produktens vikt. 
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Kolumn 1 
Klassificering enligt Harmoniserade 
systemet (2017) inbegripet specifik 

beskrivning 

Kolumn 2 
Produktspecifik ursprungsregel 

Kapitel 18 Kakao och kakaoberedningar 

18.01-18.05 CTH 

18.06 CTH, förutsatt att 

— den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt kapitel 4 och num
mer 19.01 inte överstiger 10 % av produktens vikt, och 

—  den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 17.01 och 
17.02 inte överstiger 30 % av produktens vikt. 

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

19.01 CC, förutsatt att 

—  vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt kapitel 4 inte överstiger 10 % av 
produktens vikt, 

—  den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 10.01, 10.03, 
10.06 och 11.01–11.08 inte överstiger 10 % av produktens vikt, och 

—  den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 17.01 och 
17.02 inte överstiger 20 % av produktens vikt. 

19.02 CC, förutsatt att 

—  den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt kapitlen 2, 3 och 16 inte 
överstiger 10 % av produktens vikt, 

—  vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt nummer 10.01 inte överstiger 
90 % av produktens vikt, och 

—  den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 10.06 och 
11.01–11.08 inte överstiger 10 % av produktens vikt. 

19.03 CC, förutsatt att den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt num
ren 10.06 och 11.01–11.08 inte överstiger 10 % av produktens vikt. 

19.04 CC, förutsatt att 

—  vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt kapitel 4 inte överstiger 10 % av 
produktens vikt, 

—  den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 10.01, 10.03, 
10.06 och 11.01–11.08 inte överstiger 10 % av produktens vikt, och 

—  den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 17.01 och 
17.02 inte överstiger 30 % av produktens vikt. 

19.05 CTH, förutsatt att 

—  vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt kapitel 4 inte överstiger 10 % av 
produktens vikt, 

—  den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 10.03, 10.06 
och 11.01–11.08 inte överstiger 10 % av produktens vikt, och 

—  den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 17.01 och 
17.02 inte överstiger 30 % av produktens vikt. 
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Kolumn 1 
Klassificering enligt Harmoniserade 
systemet (2017) inbegripet specifik 

beskrivning 

Kolumn 2 
Produktspecifik ursprungsregel 

Kapitel 20 Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar 

20.01 CC 

20.02-20.03 Produktion vid vilken allt använt material enligt kapitel 7 är helt framställt 

20.04-20.08 CTH, förutsatt att använda bönor (Vigna spp., Phaseolus spp.), ärter (Pisum sativum), 
ananas, apelsiner, potatis och sparris är helt framställda. 

20.09 CTH, förutsatt att använda ananas, apelsiner, tomater, äpplen och vindruvor är helt 
framställda. 

Kapitel 21 Diverse ätbara beredningar 

21.01 CC, förutsatt att 

— den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt kapitel 4 och num
mer 19.01 inte överstiger 10 % av produktens vikt, 

—  vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt nummer 10.03 inte överstiger 
10 % av produktens vikt, och 

—  den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 17.01 och 
17.02 inte överstiger 40 % av produktens vikt. 

2102.10-2103.10 CTH 

2103.20 CC, utom från numren 07.02 och 20.02. 

2103.30 CTSH; senapspulver utan ursprungsstatus får dock användas. 

2103.90 CTSH 

21.04 CTH 

21.05 CTH, förutsatt att 

— den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt kapitel 4 och num
mer 19.01 inte överstiger 10 % av produktens vikt, och 

—  den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 17.01 och 
17.02 inte överstiger 20 % av produktens vikt. 

21.06 CTH, förutsatt att 

— använt material av konjaku enligt undernummer 1212.99 är helt framställt, 

— den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt kapitel 4 och num
mer 19.01 inte överstiger 10 % av produktens vikt, 

—  vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt nummer 10.01 inte överstiger 
30 % av produktens vikt, 

—  vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt nummer 10.03 inte överstiger 
10 % av produktens vikt, 

—  vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt nummer 10.06 inte överstiger 
10 % av produktens vikt, och 

—  den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 17.01 och 
17.02 inte överstiger 30 % av produktens vikt. 
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Kolumn 1 
Klassificering enligt Harmoniserade 
systemet (2017) inbegripet specifik 

beskrivning 

Kolumn 2 
Produktspecifik ursprungsregel 

Kapitel 22 Drycker, sprit och ättika 

22.01 CTH 

22.02 CTH, förutsatt att 

— den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt kapitel 4 och num
mer 19.01 inte överstiger 10 % av produktens vikt, och 

—  den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 17.01 och 
17.02 inte överstiger 40 % av produktens vikt. 

22.03-22.08 CTH, utom från numren 22.07 och 22.08, förutsatt att 

—  allt använt material enligt undernumren 0806.10, 2009.61 och 2009.69 är helt 
framställt, 

—  vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt kapitel 4 inte överstiger 40 % av 
produktens vikt, och 

—  den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 17.01 och 
17.02 inte överstiger 40 % av produktens vikt. 

22.09 CTH, utom från numren 22.07 och 22.08, förutsatt att allt använt material enligt 
nummer 10.06 samt undernumren 0806.10, 2009.61 och 2009.69 är helt framställt. 

Kapitel 23 Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel 

23.01 CTH 

23.02-23.03 CTH, förutsatt att vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt kapitel 10 inte över
stiger 20 % av produktens vikt. 

23.04-23.08 CTH 

23.09 CTH, förutsatt att 

—  allt använt material enligt kapitlen 2 och 3 är helt framställt 

— den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt kapitel 4 och num
mer 19.01 inte överstiger 10 % av produktens vikt, 

— den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt kapitlen 10 och 11 och 
numren 23.02 och 23.03 inte överstiger 10 % av produktens vikt, och 

—  den totala vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt numren 17.01 och 
17.02 inte överstiger 30 % av produktens vikt. 

Kapitel 24 Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning 

24.01 CC 

2402.10 CTH, förutsatt att vikten av använt icke-ursprungsmaterial enligt kapitel 24 inte över
stiger 30 % av produktens vikt. 

2402.20-2403.99 CTH, 

MaxNOM 35 % (fritt fabrik), eller 

RVC 70 % (fritt ombord). 
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Kolumn 1 
Klassificering enligt Harmoniserade 
systemet (2017) inbegripet specifik 

beskrivning 

Kolumn 2 
Produktspecifik ursprungsregel 

AVDELNING V MINERALISKA PRODUKTER 

Anmärkning till avdelningen: Definitioner av reglerna för horisontell bearbetning 
i denna avdelning återfinns i anmärkning 5 i bilaga 3-A. 

Kapitel 25 Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och cement 

25.01 CTH 

25.02-25.30 CTH, 

MaxNOM 70 % (fritt fabrik), eller 

RVC 35 % (fritt ombord). 

Kapitel 26 Malm, slagg och aska 

26.01-26.21 CTH 

Kapitel 27 Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bituminösa 
ämnen; mineralvaxer 

27.01-27.09 CTH, 

en kemisk reaktion eller blandning har genomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

27.10 CTH, utom från biodiesel enligt undernumren 3824.99 och 3826.00, eller 

Destillation eller en kemisk reaktion har genomgåtts, förutsatt att den biodiesel (inbe
gripet hydrerad vegetabilisk olja) enligt nummer 27.10 och undernumren 3824.99 
och 3826.00 som används har erhållits genom förestring, transesterifiering eller hy
drogenering. 

27.11 CTSH, eller 

en kemisk reaktion har genomgåtts. 

27.12-27.15 CTH, 

en kemisk reaktion eller blandning har genomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

AVDELNING VI PRODUKTER AV KEMISKA OCH NÄRSTÅENDE INDUSTRIER 

Anmärkning till avdelningen: Definitioner av reglerna för horisontell bearbetning 
i denna avdelning återfinns i anmärkning 5 i bilaga 3-A. 

Kapitel 28 Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av säll
synta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper 

28.01-28.53 CTSH, 

en kemisk reaktion, rening, produktion av standardmaterial eller isomerseparation har 
genomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 
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Kolumn 1 
Klassificering enligt Harmoniserade 
systemet (2017) inbegripet specifik 

beskrivning 

Kolumn 2 
Produktspecifik ursprungsregel 

Kapitel 29 Organiska kemikalier 

2901.10-2905.42 CTSH, 

en kemisk reaktion, rening, en ändring av partikelstorlek, produktion av standardma
terial, isomerseparation eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

2905.43-2905.44 CTH, utom från nummer 17.02 och undernummer 3824.60. 

2905.45 CTH, icke-ursprungsmaterial enligt undernummer 2905.45 får dock användas, förut
satt att deras totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik eller 
15 % av produktens pris fritt ombord. 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

2905.49-2905.59 CTSH, 

en kemisk reaktion, rening, en ändring av partikelstorlek, produktion av standardma
terial, isomerseparation eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

2906.11 CTSH 

2906.12-2918.13 CTSH, 

en kemisk reaktion, rening, en ändring av partikelstorlek, produktion av standardma
terial, isomerseparation eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

2918.14-2918.15 CTSH 

2918.16-2922.41 CTSH, 

en kemisk reaktion, rening, en ändring av partikelstorlek, produktion av standardma
terial, isomerseparation eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

2922.42 CTSH 

2922.43-2923.10 CTSH, 

en kemisk reaktion, rening, en ändring av partikelstorlek, produktion av standardma
terial, isomerseparation eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

2923.20 CTSH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 
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Kolumn 1 
Klassificering enligt Harmoniserade 
systemet (2017) inbegripet specifik 

beskrivning 

Kolumn 2 
Produktspecifik ursprungsregel 

2923.30-2924.24 CTSH, 

en kemisk reaktion, rening, en ändring av partikelstorlek, produktion av standardma
terial, isomerseparation eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

2924.25-2924.29 CTSH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

2925.11-2938.10 CTSH, 

en kemisk reaktion, rening, en ändring av partikelstorlek, produktion av standardma
terial, isomerseparation eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

2938.90 CTSH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

29.39 CTSH, 

en kemisk reaktion, rening, en ändring av partikelstorlek, produktion av standardma
terial, isomerseparation eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

29.40 CTSH 

29.41-29.42 CTSH, 

en kemisk reaktion, rening, en ändring av partikelstorlek, produktion av standardma
terial, isomerseparation eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

Kapitel 30 Farmaceutiska produkter 

30.01-30.06 CTSH, 

en kemisk reaktion, rening, blandning, produktion av standardmaterial, en ändring av 
partikelstorlek, isomerseparation eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

Kapitel 31 Gödselmedel 

31.01-31.04 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 
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Kolumn 1 
Klassificering enligt Harmoniserade 
systemet (2017) inbegripet specifik 

beskrivning 

Kolumn 2 
Produktspecifik ursprungsregel 

31.05  

–  Natriumnitrat CTH, 

–  Kalciumcyanamid MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

–  Kaliumsulfat RVC 55 % (fritt ombord). 

–  Kaliummagnesium-sulfat 

– Andra CTH och MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller CTH och RVC 55 % (fritt ombord); icke- 
ursprungsmaterial enligt nummer 31.05 får dock användas, förutsatt att deras totala 
värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik eller 15 % av produktens 
pris fritt ombord. 

MaxNOM 40 % (fritt fabrik), eller 

RVC 65 % (fritt ombord). 

Kapitel 32 Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat; pigment och 
andra färgämnen; lacker och andra målningsfärger; kitt och andra tätnings- och utfyll
ningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch 

32.01-32.05 CTSH, 

en kemisk reaktion, rening, blandning, en ändring av partikelstorlek, produktion av 
standardmaterial, isomerseparation eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

3206.11-3206.19 CTH, icke-ursprungsmaterial enligt nummer 32.06 får dock användas, förutsatt att de
ras totala värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik eller 15 % av pro
duktens pris fritt ombord. 

MaxNOM 40 % (fritt fabrik), eller 

RVC 65 % (fritt ombord). 

3206.20-3215.90 CTSH, 

en kemisk reaktion, rening, blandning, en ändring av partikelstorlek, produktion av 
standardmaterial, isomerseparation eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

Kapitel 33 Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel 

3301.12-3302.10 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

3302.90-3303.00 CTSH, 

en kemisk reaktion, rening, blandning, produktion av standardmaterial, isomersepara
tion eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 
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33.04 CTSH, 

en kemisk reaktion, rening, blandning, en ändring av partikelstorlek, produktion av 
standardmaterial, isomerseparation eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord) 

33.05-33.07 CTSH, 

en kemisk reaktion, rening, produktion av standardmaterial, isomerseparation eller 
bioteknisk bearbetning har genomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

Kapitel 34 Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, 
beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor, 
dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips 

34.01-34.07 CTSH, 

en kemisk reaktion, rening, produktion av standardmaterial eller isomerseparation har 
genomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

Kapitel 35 Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer 

35.01 CTH 

3502.11-3502.19 CTH, utom från numren 04.07 och 04.08. 

3502.20-3504.00 CTH 

35.05 CC, utom från nummer 11.08. 

35.06-35.07 CTSH, 

en kemisk reaktion, rening, produktion av standardmaterial, isomerseparation eller 
bioteknisk bearbetning har genomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

Kapitel 36 Krut och sprängämnen; pyrotekniska produkter; tändstickor; pyrofora legeringar; vissa 
brännbara produkter 

36.01-36.06 CTSH, 

en kemisk reaktion, produktion av standardmaterial eller isomerseparation har ge
nomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

Kapitel 37 Varor för foto- eller kinobruk 

37.01-37.07 CTSH, 

en kemisk reaktion, produktion av standardmaterial eller isomerseparation har ge
nomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 
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Kapitel 38 Diverse kemiska produkter 

38.01-38.08 CTSH, 

en kemisk reaktion, rening, produktion av standardmaterial, isomerseparation eller 
bioteknisk bearbetning har genomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

3809.10 CTH, utom från numren 11.08 och 35.05. 

3809.91-3822.00 CTSH, 

en kemisk reaktion, rening, produktion av standardmaterial, isomerseparation eller 
bioteknisk bearbetning har genomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

38.23 CTSH 

3824.10-3824.50 CTSH, 

en kemisk reaktion, rening, produktion av standardmaterial, isomerseparation eller 
bioteknisk bearbetning har genomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

3824.60 CTH, utom från nummer 17.02 och undernumren 2905.43 och 2905.44. 

3824.71-3824.91 CTSH, 

en kemisk reaktion, rening, produktion av standardmaterial, isomerseparation eller 
bioteknisk bearbetning har genomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

3824.99  

– Biodiesel Produktion där biodiesel erhålls genom transesterifiering, förestring eller hydrogene
ring. 

–  Andra CTSH, 

en kemisk reaktion, rening, produktion av standardmaterial, isomerseparation eller 
bioteknisk bearbetning har genomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

38.25 CTSH, 

en kemisk reaktion, rening, produktion av standardmaterial, isomerseparation eller 
bioteknisk bearbetning har genomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

38.26 Produktion där biodiesel erhålls genom transesterifiering, förestring eller hydrogene
ring. 
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AVDELNING VII PLASTER OCH PLASTVAROR; GUMMI OCH GUMMIVAROR 

Anmärkning till avdelningen: Definitioner av reglerna för horisontell bearbetning 
i denna avdelning återfinns i anmärkning 5 i bilaga 3-A. 

Kapitel 39 Plaster och plastvaror 

39.01-39.03 CTSH, 

en kemisk reaktion har genomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

39.04-39.06 CTSH, 

en kemisk reaktion eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

39.07-39.08 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

39.09-39.10 CTSH, 

en kemisk reaktion eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

39.11 CTSH, 

en kemisk reaktion har genomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

39.12-39.15 CTSH, 

en kemisk reaktion eller bioteknisk bearbetning har genomgåtts, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

39.16-39.26 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

Kapitel 40 Gummi och gummivaror 

40.01 – 40.11 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

4012.11-4012.19 CTSH, 

Regummering av begagnade däck, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 



 

 

 

L 330/652 SV     Europeiska unionens officiella tidning 27.12.2018 

Kolumn 1 
Klassificering enligt Harmoniserade 
systemet (2017) inbegripet specifik 

beskrivning 

Kolumn 2 
Produktspecifik ursprungsregel 

4012.20-4017.00 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

AVDELNING VIII OBEREDDA HUDAR OCH SKINN, LÄDER, PÄLSSKINN SAMT VAROR AV DESSA 
MATERIAL; SADELMAKERIARBETEN; RESEFFEKTER, HANDVÄSKOR OCH LIK
NANDE ARTIKLAR; VAROR AV TARMAR (UTOM SILKESMASKTARMAR) 

Kapitel 41 Oberedda hudar och skinn (andra än pälsskinn) samt läder 

41.01-41.03 CC 

4104.11-4104.19 CTH 

4104.41-4104.49 CTSH, utom från undernumren 4104.41–4104.49. 

4105.10 CTH 

4105.30 CTSH 

4106.21 CTH 

4106.22 CTSH 

4106.31 CTH 

4106.32 CTSH 

4106.40  

– En produkt i vått tillstånd: CTH 

–  En produkt i torrt tillstånd: CTH, eller 

Produktion från icke-ursprungsmaterial i vått tillstånd. 

4106.91 CTH 

4106.92 CTSH 

41.07-41.13 CTH, Icke-ursprungsmaterial enligt undernumren 4104.41, 4104.49, 4105.30, 
4106.22, 4106.32 och 4106.92 får dock användas, förutsatt att återgarvning görs av 
torra hudar och skinn som är garvade eller i form av crust. 

41.14-41.15 CTH 

Kapitel 42 Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av 
tarmar (utom silkesmasktarmar) 

42.01-42.06 CC, 

CTH och MaxNOM 45 % (fritt fabrik), eller 

CTH och RVC 60 % (fritt ombord). 

Kapitel 43 Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa material 

43.01 CC 

43.02-43.04 CTH 
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AVDELNING IX TRÄ OCH VAROR AV TRÄ; TRÄKOL; KORK OCH VAROR AV KORK; VAROR AV 
HALM, ESPARTO ELLER ANDRA FLÄTNINGSMATERIAL; KORGMAKERIARBETEN 

Kapitel 44 Trä och varor av trä; träkol 

44.01-44.21 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

Kapitel 45 Kork och varor av kork 

45.01-45.04 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

Kapitel 46 Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten 

4601.21-4601.22 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

4601.29 CC, utom från kapitel 14. 

4601.92-4601.93 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

4601.94 CC, utom från kapitel 14. 

4601.99-4602.12 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

4602.19 CC, utom från kapitel 14. 

4602.90 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

AVDELNING X MASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRÖSA CELLULOSAHALTIGA MATERIAL; PAP
PER ELLER PAPP FÖR ÅTERVINNING (AVFALL OCH FÖRBRUKADE VAROR); PAP
PER OCH PAPP SAMT VAROR AV PAPPER ELLER PAPP 

Kapitel 47 Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; papper eller papp för åter
vinning (avfall och förbrukade varor) 

47.01-47.07 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

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

48.01-48.23 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 
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Kapitel 49 Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra produkter från den grafiska industrin; 
handskrifter, maskinskrivna texter samt ritningar 

49.01-49.11 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

AVDELNING XI TEXTILVAROR 

Anmärkning till avdelningen: För definitioner av termer som används för och toleran
ser som gäller för vissa produkter som är tillverkade av textilmaterial, se anmärknin
garna 6, 7 och 8 i bilaga 3-A. 

Kapitel 50 Natursilke 

50.01 CTH 

50.02 CTH, utom från nummer 50.01. 

50.03  

– Kardat eller kammat: Kardning eller kamning av avfall av natursilke. 

–  Andra: CTH 

50.04-50.05 Spinning av naturfibrer, 

sprutning av kontinuerliga konstfilament i kombination med spinning, 

sprutning av kontinuerliga konstfilament i kombination med snoddning, eller 

snoddning i kombination med mekanisk bearbetning av något slag. 

50.06  

–  Garn av natursilke och garn 
spunnet av avfall av natur
silke: 

Spinning av naturfibrer, 

sprutning av kontinuerliga konstfilament i kombination med spinning, 

sprutning av kontinuerliga konstfilament i kombination med snoddning, eller 

snoddning i kombination med mekanisk bearbetning av något slag. 

–  Gut: CTH 

50.07 Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombination med vävning, 

sprutning av konstfilamentgarn i kombination med vävning, 

snoddning eller mekanisk bearbetning av något slag i kombination med vävning, 

vävning i kombination med färgning, 

färgning av garn i kombination med vävning, 

vävning i kombination med tryckning, eller 

tryckning (fristående). 

Kapitel 51 Ull samt fina eller grova djurhår; garn och vävnader av tagel 

51.01-51.05 CTH 

51.06-51.10 Spinning av naturfibrer, 

sprutning av konstfibrer i kombination med spinning, eller 

snoddning i kombination med mekanisk bearbetning av något slag. 
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51.11-51.13 Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombination med vävning, 

sprutning av konstfilamentgarn i kombination med vävning, 

vävning i kombination med färgning, 

färgning av garn i kombination med vävning, 

vävning i kombination med tryckning, eller 

tryckning (fristående). 

Kapitel 52 Bomull 

52.01-52.03 CTH 

52.04-52.07 Spinning av naturfibrer, 

sprutning av konstfibrer i kombination med spinning, eller 

snoddning i kombination med mekanisk bearbetning av något slag. 

52.08-52.12 Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombination med vävning, 

sprutning av konstfilamentgarn i kombination med vävning, 

snoddning eller mekanisk bearbetning av något slag i kombination med vävning, 

vävning i kombination med färgning eller med beläggning eller med laminering, 

färgning av garn i kombination med vävning, 

vävning i kombination med tryckning, eller 

tryckning (fristående). 

Kapitel 53 Andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn och vävnader av pappersgarn 

53.01-53.05 CTH 

53.06-53.08 Spinning av naturfibrer, 

sprutning av konstfibrer i kombination med spinning, eller 

snoddning i kombination med mekanisk bearbetning av något slag. 

53.09-53.11 Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombination med vävning, 

sprutning av konstfilamentgarn i kombination med vävning, 

vävning i kombination med färgning eller med beläggning eller med laminering, 

färgning av garn i kombination med vävning, 

vävning i kombination med tryckning, eller 

tryckning (fristående). 

Kapitel 54 Konstfilament; remsor o.d. av konstfibrer 

54.01-54.06 Spinning av naturfibrer, 

sprutning av konstfibrer i kombination med spinning, eller 

snoddning i kombination med mekanisk bearbetning av något slag. 

54.07-54.08 Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombination med vävning, 

sprutning av konstfilamentgarn i kombination med vävning, 

färgning av garn i kombination med vävning, 

vävning i kombination med färgning eller med beläggning eller med laminering, 

snoddning eller mekanisk bearbetning av något slag i kombination med vävning, 

vävning i kombination med tryckning, eller 

tryckning (fristående). 
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Kapitel 55 Konststapelfibrer 

55.01-55.07 Sprutning av konstfibrer. 

55.08-55.11 Spinning av naturfibrer, 

sprutning av konstfibrer i kombination med spinning, eller 

snoddning i kombination med mekanisk bearbetning av något slag. 

55.12-55.16 Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombination med vävning, 

sprutning av konstfilamentgarn i kombination med vävning, 

snoddning eller mekanisk bearbetning av något slag i kombination med vävning, 

vävning i kombination med färgning eller med beläggning eller med laminering, 

färgning av garn i kombination med vävning, 

vävning i kombination med tryckning, eller 

tryckning (fristående). 

Kapitel 56 Vadd, filt och bondad duk; specialgarner; surrningsgarn och tågvirke samt varor av så
dana produkter 

56.01 Spinning av naturfibrer, 

sprutning av konstfibrer i kombination med spinning, 

stoftning i kombination med färgning eller tryckning, eller 

Beläggning, stoftning, laminering eller metallisering i kombination med minst två 
andra huvudsakliga förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kalandrering, 
krympfribehandling, värmefixering, appretering), förutsatt att värdet av de icke-ur
sprungsmaterial som används inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik eller 
45 % av produktens pris fritt ombord. 

56.02  

–  Nålfilt: Sprutning av konstfibrer i kombination med framställning av textilvaror; dock får 

—  polypropenfilament utan ursprungsstatus enligt nummer 54.02, 

—  polypropenfibrer utan ursprungsstatus enligt nummer 55.03 eller 55.06, eller 

—  fiberkabel av polypropen utan ursprungsstatus enligt nummer 55.01, 

användas om varje enskilt filament eller varje enskild fiber har en längdvikt av mindre 
än 9 decitex, och om det totala värdet av dessa material inte överstiger 40 % av pro
duktens pris fritt fabrik eller 35 % av produktens pris fritt ombord, eller 

enbart framställning av textilvaror genom bondning, när det gäller filt som tillverkats 
av naturfibrer. 

–  Andra: Sprutning av konstfibrer i kombination med framställning av textilvaror, eller 

enbart framställning av textilvaror genom bondning, när det gäller annan filt som till
verkats av naturfibrer. 

5603.11-5603.14 Produktion från 

—  enhetligt eller slumpmässigt orienterade filament, eller 

—  naturliga eller konstgjorda ämnen eller polymerer, 

följt i båda fallen av bondning. 

5603.91-5603.94 Produktion från 

—  enhetligt eller slumpmässigt orienterade stapelfibrer, eller 

—  naturligt eller konstgjort klippt garn, 

följt i båda fallen av bondning. 
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5604.10 Produktion från tråd eller rep av gummi, inte textilöverdragna. 

5604.90 Spinning av naturfibrer, 

sprutning av konstfibrer i kombination med spinning, eller 

snoddning i kombination med mekanisk bearbetning av något slag. 

56.05 Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer, 

sprutning av konstfibrer i kombination med spinning, eller 

snoddning i kombination med mekanisk bearbetning av något slag. 

56.06 Sprutning av konstfibrer i kombination med spinning, 

snoddning i kombination med överspinning, 

spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer, eller 

stoftning i kombination med färgning. 

56.07-56.09 Spinning av naturfibrer, eller 

sprutning av konstfibrer i kombination med spinning. 

Kapitel 57 Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial 

Anmärkning till kapitlet: För produkter enligt detta kapitel får vävnader av jute använ
das som underlag. 

57.01-57.05 Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombination med vävning eller tuft
ning, 

sprutning av konstfilamentgarn i kombination med vävning eller tuftning, 

produktion utgående från garn av kokosfibrer, garn av sisal, garn av jute eller klassiskt 
ringspunnet garn av viskos, 

tuftning i kombination med färgning eller tryckning, 

stoftning i kombination med färgning eller tryckning, eller 

sprutning av konstfibrer i kombination med bondningsmetoder inbegripet nålfiltning. 

Kapitel 58 Speciella vävnader; tuftade dukvaror av textilmaterial; spetsar; tapisserier; snörmakeri
arbeten; broderier 

58.01-58.04 Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombination med vävning eller tuft
ning, 

sprutning av konstfilamentgarn i kombination med vävning eller tuftning, 

vävning i kombination med färgning eller med stoftning eller med beläggning eller 
med laminering eller med metallisering, 

tuftning i kombination med färgning eller tryckning, 

stoftning i kombination med färgning eller tryckning, 

färgning av garn i kombination med vävning, 

vävning i kombination med tryckning, eller 

tryckning (fristående). 

58.05 CTH 

58.06-58.09 Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombination med vävning eller tuft
ning, 

sprutning av konstfilamentgarn i kombination med vävning eller tuftning, 
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vävning i kombination med färgning eller med stoftning eller med beläggning eller 
med laminering eller med metallisering, 

tuftning i kombination med färgning eller tryckning, 

stoftning i kombination med färgning eller tryckning, 

färgning av garn i kombination med vävning, 

vävning i kombination med tryckning, eller 

tryckning (fristående). 

58.10 Broderi i vilket värdet av använda icke-ursprungsmaterial enligt vilket nummer som 
helst, utom produktens nummer, inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik 
eller 45 % av produktens pris fritt ombord. 

58.11 Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombination med vävning eller tuft
ning, 

sprutning av konstfilamentgarn i kombination med vävning eller tuftning, 

vävning i kombination med färgning eller med stoftning eller med beläggning eller 
med laminering eller med metallisering, 

tuftning i kombination med färgning eller tryckning, 

stoftning i kombination med färgning eller tryckning, 

färgning av garn i kombination med vävning, 

vävning i kombination med tryckning, eller 

tryckning (fristående). 

Kapitel 59 Impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade textilvävnader; textilvaror för tek
niskt bruk 

59.01 Vävning i kombination med färgning eller med stoftning eller med beläggning eller 
med laminering eller med metallisering, eller 

stoftning i kombination med färgning eller tryckning. 

59.02  

– Innehållande högst 90 vikt
procent textilmaterial: 

Vävning 

–  Andra: Sprutning av konstfibrer i kombination med vävning. 

59.03 Vävning i kombination med impregnering eller med beläggning eller med överdrag
ning eller med laminering eller med metallisering. 

vävning i kombination med tryckning, eller 

tryckning (fristående). 

59.04 Vävning i kombination med färgning eller med beläggning eller med laminering eller 
med metallisering. 

59.05  

– Impregnerade, belagda, över
dragna eller laminerade med 
gummi, plast eller annat ma
terial: 

Framställning av textilvaror genom vävning, stickning eller bondning i kombination 
med impregnering eller med beläggning eller med överdragning eller med laminering 
eller med metallisering. 
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–  Andra: Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombination med vävning, 

sprutning av konstfilamentgarn i kombination med vävning, 

framställning av textilvaror genom vävning, stickning eller bondning i kombination 
med färgning eller med beläggning eller med laminering, 

vävning i kombination med tryckning, eller 

tryckning (fristående). 

59.06  

– Dukvaror av trikå: Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombination med stickning eller virk
ning, 

sprutning av konstfilamentgarn i kombination med stickning eller virkning, 

stickning eller virkning i kombination med gummibehandling, eller 

gummibehandling i kombination med minst två andra huvudsakliga förberedande el
ler avslutande behandlingar (t.ex. kalandrering, krympfribehandling, värmefixering, 
appretering), förutsatt att värdet av de icke-ursprungsmaterial som används inte över
stiger 50 % av produktens pris fritt fabrik eller 45 % av produktens pris fritt ombord. 

–  Andra vävnader gjorda av 
garn av syntetfilament, inne
hållande mer än 90 viktpro
cent textilmaterial: 

Sprutning av konstfibrer i kombination med vävning. 

– Andra: Vävning, stickning eller bondning i kombination med färgning eller med beläggning 
eller med gummibehandling, 

färgning av garn i kombination med vävning, stickning eller bondning, eller 

gummibehandling i kombination med minst två andra huvudsakliga förberedande el
ler avslutande behandlingar (t.ex. kalandrering, krympfribehandling, värmefixering, 
appretering), förutsatt att värdet av de icke-ursprungsmaterial som används inte över
stiger 50 % av produktens pris fritt fabrik eller 45 % av produktens pris fritt ombord. 

59.07 Framställning av textilvaror genom vävning, stickning eller bondning i kombination 
med färgning eller med tryckning eller med beläggning eller med impregnering eller 
med överdragning, 

stoftning i kombination med färgning eller tryckning, eller 

tryckning (fristående). 

59.08  

–  Glödstrumpor, impregnerade: Produktion utgående från rundstickad eller rundvirkad glödstrumpsväv. 

–  Andra: CTH 

59.09-59.11 Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombination med vävning, 

sprutning av konstfibrer i kombination med vävning, 

vävning i kombination med färgning eller med beläggning eller med laminering, eller 

Beläggning, stoftning, laminering eller metallisering i kombination med minst två 
andra huvudsakliga förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kalandrering, 
krympfribehandling, värmefixering, appretering), förutsatt att värdet av de icke-ur
sprungsmaterial som används inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik eller 
45 % av produktens pris fritt ombord. 
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Kapitel 60 Dukvaror av trikå 

60.01-60.06 Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombination med stickning eller virk
ning, 

sprutning av konstfilamentgarn i kombination med stickning eller virkning, 

stickning eller virkning i kombination med färgning eller med stoftning eller med be
läggning eller med laminering eller med tryckning, 

stoftning i kombination med färgning eller tryckning, 

färgning av garn i kombination med stickning eller virkning, eller 

Snoddning eller texturering i kombination med stickning eller med virkning, förutsatt 
att värdet av de använda icke-snodda eller icke-texturerade garnen utan ursprungssta
tus inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik eller 45 % av produktens pris 
fritt ombord. 

Kapitel 61 Kläder och tillbehör till kläder, av trikå 

61.01-61.17  

–  Tillverkade genom hopsyning 
eller annan hopfogning av 
två eller flera stycken av 
trikå, som antingen tillskurits 
eller formats direkt vid fram
ställningen: 

Stickning eller virkning i kombination med konfektionering inbegripet skärning av 
textilvara. 

–  Andra: Spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombination med stickning eller virk
ning, 

sprutning av konstfilamentgarn i kombination med stickning eller virkning, eller 

stickning och konfektionering i ett enda moment. 

Kapitel 62 Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå 

62.01 Vävning i kombination med konfektionering inbegripet skärning av textilvara, eller 

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (fristående). 

62.02  

–  Broderade: Vävning i kombination med konfektionering inbegripet skärning av textilvara, eller 

Produktion utgående från obroderad vävnad, förutsatt att värdet av den använda obro
derade vävnaden utan ursprungsstatus inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fa
brik eller 35 % av produktens pris fritt ombord. 

–  Andra: Vävning i kombination med konfektionering inbegripet skärning av textilvara, eller 

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (fristående). 

62.03 Vävning i kombination med konfektionering inbegripet skärning av textilvara, eller 

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (fristående). 

62.04  

–  Broderade: Vävning i kombination med konfektionering inbegripet skärning av textilvara, eller 

Produktion utgående från obroderad vävnad, förutsatt att värdet av den använda obro
derade vävnaden utan ursprungsstatus inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fa
brik eller 35 % av produktens pris fritt ombord. 
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–  Andra: Vävning i kombination med konfektionering inbegripet skärning av textilvara, eller 

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (fristående). 

62.05 Vävning i kombination med konfektionering inbegripet skärning av textilvara, eller 

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (fristående). 

62.06  

–  Broderade: Vävning i kombination med konfektionering inbegripet skärning av textilvara, eller 

Produktion utgående från obroderad vävnad, förutsatt att värdet av den använda obro
derade vävnaden utan ursprungsstatus inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fa
brik eller 35 % av produktens pris fritt ombord. 

–  Andra: Vävning i kombination med konfektionering inbegripet skärning av textilvara, eller 

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (fristående). 

62.07-62.08 Vävning i kombination med konfektionering inbegripet skärning av textilvara, eller 

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (fristående). 

62.09  

–  Broderade: Vävning i kombination med konfektionering inbegripet skärning av textilvara, eller 

Produktion utgående från obroderad vävnad, förutsatt att värdet av den använda obro
derade vävnaden utan ursprungsstatus inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fa
brik eller 35 % av produktens pris fritt ombord. 

–  Andra: Vävning i kombination med konfektionering inbegripet skärning av textilvara, eller 

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (fristående). 

62.10  

–  Brandsäker utrustning av väv 
med en beläggning av alumi
nerad polyesterfolie: 

Vävning i kombination med konfektionering inbegripet skärning av textilvara, eller 

beläggning eller laminering i kombination med konfektionering inbegripet skärning 
av textilvara, förutsatt att värdet av den använda icke belagda eller icke laminerade 
textilvaran utan ursprungsstatus inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik el
ler 35 % av produktens pris fritt ombord. 

–  Andra: Vävning i kombination med konfektionering inbegripet skärning av textilvara, eller 

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (fristående). 

62.11  

–  Plagg för kvinnor eller flickor, 
broderade: 

Vävning i kombination med konfektionering inbegripet skärning av textilvara, eller 

Produktion utgående från obroderad vävnad, förutsatt att värdet av den använda obro
derade vävnaden utan ursprungsstatus inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fa
brik eller 35 % av produktens pris fritt ombord. 

–  Andra: Vävning i kombination med konfektionering inbegripet skärning av textilvara, eller 

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (fristående). 
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62.12  

– Stickade eller virkade och till
verkade genom hopsyning el
ler annan hopfogning av två 
eller flera stycken av trikå, 
som antingen tillskurits eller 
formats direkt vid framställ
ningen: 

Stickning i kombination med konfektionering inbegripet skärning av textilvara, eller 

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (fristående). 

–  Andra: Vävning i kombination med konfektionering inbegripet skärning av textilvara, eller 

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (fristående). 

62.13-62.14  

–  Broderade Vävning i kombination med konfektionering inbegripet skärning av textilvara, 

produktion utgående från obroderad vävnad, förutsatt att värdet av den använda ob
roderade vävnaden utan ursprungsstatus inte överstiger 40 % av produktens pris fritt 
fabrik eller 35 % av produktens pris fritt ombord, eller 

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (fristående). 

–  Andra: Vävning i kombination med konfektionering inbegripet skärning av textilvara, eller 

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (fristående). 

62.15 Vävning i kombination med konfektionering inbegripet skärning av textilvara, eller 

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (fristående). 

62.16  

–  Brandsäker utrustning av väv Vävning i kombination med konfektionering inbegripet skärning av textilvara, eller 
med en beläggning av alumi
nerad polyesterfolie: 

beläggning eller laminering i kombination med konfektionering inbegripet skärning 
av textilvara, förutsatt att värdet av den använda icke belagda eller icke laminerade 
textilvaran utan ursprungsstatus inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik el
ler 35 % av produktens pris fritt ombord. 

–  Andra: Vävning i kombination med konfektionering inbegripet skärning av textilvara, eller 

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (fristående). 

62.17  

–  Broderade: Vävning i kombination med konfektionering inbegripet skärning av textilvara, 

produktion utgående från obroderad vävnad, förutsatt att värdet av den använda ob
roderade vävnaden utan ursprungsstatus inte överstiger 40 % av produktens pris fritt 
fabrik eller 35 % av produktens pris fritt ombord, eller 

konfektionering inbegripet skärning av textilvara föregånget av tryckning (fristående). 

–  Brandsäker utrustning av väv Vävning i kombination med konfektionering inbegripet skärning av textilvara, eller 
med en beläggning av alumi
nerad polyesterfolie: 

beläggning eller laminering i kombination med konfektionering inbegripet skärning 
av textilvara, förutsatt att värdet av den använda icke belagda eller icke laminerade 
textilvaran utan ursprungsstatus inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik el
ler 35 % av produktens pris fritt ombord. 
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– Tillskurna mellanlägg till kra
gar och manschetter: 

CTH, förutsatt att värdet av alla använda icke-ursprungsmaterial inte överstiger 40 % 
av produktens pris fritt fabrik eller 35 % av produktens pris fritt ombord. 

–  Andra: Vävning i kombination med konfektionering inbegripet skärning av textilvara. 

Kapitel 63 Andra konfektionerade textilvaror; handarbetssatser; begagnade kläder och andra be
gagnade textilvaror; lump 

63.01-63.04  

– Av filt eller bondad duk: Framställning av textilvaror genom bondning i kombination med konfektionering in
begripet skärning av textilvara. 

–  Andra:  

– – Broderade: Vävning eller stickning eller virkning i kombination med konfektionering inbegripet 
skärning av textilvara, eller 

produktion utgående från obroderad vävnad (utom stickad eller virkad sådan), förut
satt att värdet av den använda obroderade vävnaden utan ursprungsstatus inte översti
ger 40 % av produktens pris fritt fabrik eller 35 % av produktens pris fritt ombord. 

– – Andra: Vävning, stickning eller virkning i kombination med konfektionering inbegripet skär
ning av textilvara. 

63.05 Sprutning av konstfibrer eller spinning av naturfibrer eller konststapelfibrer i kombina
tion med vävning eller med stickning och konfektionering inbegripet skärning av tex
tilvara. 

63.06  

– Av bondad duk: Framställning av textilvaror genom bondning i kombination med konfektionering in
begripet skärning av textilvara. 

–  Andra: Vävning i kombination med konfektionering inbegripet skärning av textilvara. 

63.07 MaxNOM 40 % (fritt fabrik), eller 

RVC 65 % (fritt ombord). 

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

63.09-63.10 CTH 

AVDELNING XII SKODON, HUVUDBONADER, PARAPLYER, PARASOLLER, PROMENADKÄPPAR, 
SITTKÄPPAR, PISKOR, RIDSPÖN SAMT DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR; BEARBE
TADE FJÄDRAR SAMT VAROR TILLVERKADE AV FJÄDRAR; KONSTGJORDA 
BLOMMOR; VAROR AV MÄNNISKOHÅR 

Kapitel 64 Skodon, damasker o.d.; delar till sådana artiklar 

64.01-64.06 CC, 

CTH, utom från numren 64.01–64.05 och från överdelar hopfogade med innersulor 
enligt undernummer 6406.90 och MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

CTH, utom från numren 64.01–64.05 och från överdelar hopfogade med innersulor 
enligt undernummer 6406.90 och RVC 55 % (fritt ombord). 

Kapitel 65 Huvudbonader och delar till huvudbonader 

65.01-65.07 CTH 
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Kapitel 66 Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor och ridspön samt delar till 
sådana artiklar 

66.01-66.03 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

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

67.01-67.04 CTH 

AVDELNING XIII VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; 
KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR 

Kapitel 68 Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material 

68.01-68.15 CTH, 

MaxNOM 70 % (fritt fabrik), eller 

RVC 35 % (fritt ombord). 

Kapitel 69 Keramiska produkter 

69.01-69.14 CTH 

Kapitel 70 Glas och glasvaror 

70.01-70.05 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

70.06  

–  Täckta glasplattor (substrat): CTH, eller 

Produktion utgående från icke-täckta glasplattor (substrat) enligt nr 70.06. 

–  Andra: CTH, utom från numren 70.02–70.05. 

70.07 (1) -70.09 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

70.10  

–  Glas och glasvaror, behållare 
av glas: 

CTH, icke-ursprungsmaterial enligt nummer 70.10 får dock användas, förutsatt att de
ras totala värde inte överstiger 15 % av produktens pris fritt fabrik eller fritt ombord. 

–  Andra: CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

70.11 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

(1) Se också tillägg 3-B-1 beträffande produkter enligt undernumren 7007.11 och 7007.21. 
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70.13 CTH, icke-ursprungsmaterial enligt nummer 70.13 får dock användas, förutsatt att de
ras totala värde inte överstiger 15 % av produktens pris fritt fabrik eller fritt ombord. 

70.14-70.17 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

7018.10 CTH 

7018.20 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

7018.90 CTH 

70.19-70.20 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

AVDELNING XIV NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, 
ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VA
ROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT 

Kapitel 71 Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metal
ler med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; oäkta smycken; 
mynt 

71.01 CC 

71.02-71.04 CTSH 

71.05 CTH 

71.06  

–  Obearbetade: CTH, utom från numren 71.06, 71.08 och 71.10, 

elektrolytisk, termisk eller kemisk separering av ädla metaller enligt nummer 71.06, 
71.08 och 71.10, eller 

sammansmältning eller legering av ädla metaller enligt numren 71.06, 71.08 och 
71.10 med varandra eller med oädla metaller, eller rening. 

–  I form av halvfabrikat eller 
pulver: 

Produktion utgående från obearbetade ädla metaller. 

71.07  

–  Metall med plätering av ädel 
metall, i form av halvfabrikat: 

Produktion utgående från metall med plätering av ädel metall, obearbetad. 

–  Andra: CTH 

71.08  

–  Obearbetad: CTH, utom från numren 71.06, 71.08 och 71.10, 

elektrolytisk, termisk eller kemisk separering av ädla metaller enligt nummer 71.06, 
71.08 och 71.10, eller 

sammansmältning eller legering av ädla metaller enligt numren 71.06, 71.08 och 
71.10 med varandra eller med oädla metaller, eller rening. 

–  I form av halvfabrikat eller 
pulver: 

Produktion utgående från obearbetade ädla metaller. 
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71.09  

–  Metall med plätering av ädel 
metall, i form av halvfabrikat: 

Produktion utgående från metall med plätering av ädel metall, obearbetad. 

–  Andra: CTH 

71.10  

–  Obearbetad: CTH, utom från numren 71.06, 71.08 och 71.10, 

elektrolytisk, termisk eller kemisk separering av ädla metaller enligt nummer 71.06, 
71.08 och 71.10, eller 

sammansmältning eller legering av ädla metaller enligt numren 71.06, 71.08 och 
71.10 med varandra eller med oädla metaller, eller rening. 

–  I form av halvfabrikat eller 
pulver: 

Produktion utgående från obearbetade ädla metaller. 

71.11  

–  Metall med plätering av ädel 
metall, i form av halvfabrikat: 

Produktion utgående från metall med plätering av ädel metall, obearbetad. 

–  Andra: CTH 

71.12 CTH 

71.13-71.17 CTH, utom från numren 71.13–71.17, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

71.18 CTH 

AVDELNING XV OÄDLA METALLER OCH VAROR AV OÄDEL METALL 

Kapitel 72 Järn och stål 

72.01-72.06 CTH 

72.07 CTH, utom från nummer 72.06. 

72.08-72.17 CTH, utom från numren 72.08–72.17. 

7218.10 CTH 

7218.91-7218.99 CTH, utom från nummer 72.06. 

72.19-72.23 CTH, utom från numren 72.19–72.23. 

7224.10 CTH 

7224.90 CTH, utom från nummer 72.06. 

72.25-72.29 CTH, utom från numren 72.25–72.29. 

Kapitel 73 Varor av järn eller stål 

7301.10 CC, utom från numren 72.08–72.17. 

7301.20 CTH 

73.02 CC, utom från numren 72.08–72.17. 
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73.03 CTH 

73.04-73.06 CC, utom från numren 72.13–72.17, 72.21–72.23 och 72.25–72.29. 

73.07  

–  Rördelar av rostfritt stål: CTH, utom från smidda ämnen enligt nummer 72.07; smidda ämnen utan ursprungs
status enligt nummer 72.07 får dock användas, förutsatt att deras värde inte överstiger 
50 % av produktens pris fritt fabrik eller 45 % av produktens pris fritt ombord. 

–  Andra: CTH 

73.08 CTH, utom från undernummer 7301.20, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

7309.00-7315.19 CTH 

7315.20 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

7315.81-7319.90 CTH 

7320.10 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

7320.20-7326.90 CTH 

Kapitel 74 Koppar och varor av koppar 

74.01-74.02 CTH 

74.03 CTSH 

74.04-74.19 CTH 

Kapitel 75 Nickel och varor av nickel 

75.01-75.04 CTSH 

75.05-75.08 CTH 

Kapitel 76 Aluminium och varor av aluminium 

76.01 CTSH 

76.02-76.06 CTH och MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

CTH och RVC 55 % (fritt ombord). 

76.07 CTH, utom från nummer 76.06. 

7608.10-7616.91 CTH och MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

CTH och RVC 55 % (fritt ombord). 
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7616.99 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

Kapitel 78 Bly och varor av bly 

7801.10 CTSH 

7801.91-7801.99 CTH, utom från nummer 78.02. 

78.02-78.04 CTH 

78.06 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

Kapitel 79 Zink och varor av zink 

79.01-79.07 CTH 

Kapitel 80 Tenn och varor av tenn 

80.01-80.07 CTH 

Kapitel 81 Andra oädla metaller; kermeter; varor av dessa material 

81.01-81.13 CTSH, eller 

Produktion från icke-ursprungsmaterial enligt vilket nummer som helst genom raffi
nering, smältning eller varmbearbetning. 

Kapitel 82 Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel metall; delar av oädel metall till 
sådana artiklar 

8201.10-8205.70 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

8205.90 CTH; verktyg utan ursprungsstatus enligt nummer 82.05 får dock ingå i uppsätt
ningen, förutsatt att deras totala värde inte överstiger 15 % av uppsättningens pris fritt 
fabrik eller fritt ombord. 

82.06 CTH, utom från numren 82.02–82.05; verktyg utan ursprungsstatus enligt num
ren 82.02–82.05 får dock ingå i uppsättningen, förutsatt att deras totala värde inte 
överstiger 15 % av uppsättningens pris fritt fabrik eller fritt ombord. 

82.07-82.15 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

Kapitel 83 Diverse varor av oädel metall 

83.01-83.11 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 
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AVDELNING XVI MASKINER OCH APPARATER SAMT MEKANISKA REDSKAP; ELEKTRISK MATE
RIEL; DELAR TILL SÅDANA VAROR; APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTER
GIVNING AV LJUD, APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV BIL
DER OCH LJUD FÖR TELEVISION SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA 
APPARATER 

Kapitel 84 Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska redskap; delar till så
dana varor 

84.01-84.06 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

84.07-84.08 (1) MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

84.09-84.24 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

84.25-84.30 CTH, utom från nummer 84.31, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

84.31-84.43 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

84.44-84.47 CTH, utom från nummer 84.48, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

84.48-84.55 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

84.56-84.65 CTH, utom från nummer 84.66, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

84.66-84.68 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

84.70-84.72 CTH, utom från nummer 84.73, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

84.73-84.87 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

(1) Se också tillägg 3-B-1 beträffande numren 84.07–84.08. 

https://84.07�84.08
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Kapitel 85 Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till sådana varor; ap
parater för inspelning eller återgivning av ljud, apparater för inspelning eller återgiv
ning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater 

85.01-85.02 CTH, utom från nummer 85.03, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

85.03-85.18 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

85.19-85.21 CTH, utom från nummer 85.22, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

85.22-85.23 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

85.25-85.28 CTH, utom från nummer 85.29, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

85.29-85.34 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

85.35-85.37 CTH, utom från nummer 85.38, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

85.38-85.39 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

8540.11-8540.12 CTSH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

8540.20-8540.99 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

8541.10-8541.60 CTSH; 

icke-ursprungsmaterial som används genomgår en diffusionsprocess, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

8541.90 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 
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8542.31-8542.39 CTSH, 

icke-ursprungsmaterial som används genomgår en diffusionsprocess, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

8542.90-8543.90 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

8544.11-8544.60 CTH, utom från numren 74.08, 74.13, 76.05 och 76.14, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

8544.70 CTH, utom från numren 70.02 och 90.01, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

85.45-85.48 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

AVDELNING XVII FORDON, LUFTFARTYG, FARTYG OCH VISS TRANSPORTUTRUSTNING 

Kapitel 86 Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; 
stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; mekanisk (in
begripet elektromekanisk) trafiksignaleringsutrustning av alla slag 

86.01-86.09 CTH, utom från nummer 86.07, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

Kapitel 87 Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel, samt delar och tillbehör 
till fordon 

87.01 -87.07 (1) MaxNOM 45 % (fritt fabrik), eller 

RVC 60 % (fritt ombord). 

87.08 (2) CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

87.09-87.11 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

87.12 MaxNOM 45 % (fritt fabrik), eller 

RVC 60 % (fritt ombord). 

87.13-87.16 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

(1) Se också tillägg 3-B-1 beträffande numren 87.01–87.07. 
(2) Se också tillägg 3-B-1 beträffande nummer 87.08. 

https://87.01�87.07
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Kapitel 88 Luftfartyg och rymdfarkoster samt delar till sådana 

88.01-88.05 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

Kapitel 89 Fartyg samt annan flytande materiel 

89.01-89.08 CTH, utom från fartygsskrov enligt nummer 89.06, 

MaxNOM 40 % (fritt fabrik), eller 

RVC 65 % (fritt ombord). 

AVDELNING XVIII OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTO- OCH KINOAPPARATER, IN
STRUMENT OCH APPARATER FÖR MÄTNING, KONTROLL ELLER PRECISION, ME
DICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; UR; MUSIKINSTRU
MENT; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA ARTIKLAR 

Kapitel 90 Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater 
för mätning, kontroll eller precision, medicinska och kirurgiska instrument och appa
rater; delar och tillbehör till sådana artiklar 

9001.10-9001.40 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

9001.50 CTH, 

produktion vid vilken ett av följande moment utförs: 

— ytbehandling av den halvfärdiga linsen till en färdig glasögonlins med optiskt kor
rigerande effekt som är avsedd att monteras i ett par glasögon, eller 

—  beläggning av linsen genom lämpliga behandlingar för att förbättra synen och ge 
skydd för bäraren, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

9001.90-9033.00 CTH, utom från nummer 96.20, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

Kapitel 91 Ur och delar till ur 

9101.11-9113.20 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

9113.90 CTH 

91.14 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

Kapitel 92 Musikinstrument; delar och tillbehör till musikinstrument 

92.01-92.09 MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 
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AVDELNING XIX VAPEN OCH AMMUNITION; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL VAPEN OCH AMMUNI
TION 

Kapitel 93 Vapen och ammunition; delar och tillbehör till vapen och ammunition 

93.01-93.07 MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

AVDELNING XX DIVERSE VAROR 

Kapitel 94 Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kuddar och liknande stoppade 
inredningsartiklar; belysningsarmatur och andra belysningsartiklar, inte nämnda eller 
inbegripna någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med belysning o.d.; monterade 
eller monteringsfärdiga byggnader 

9401.10-9401.80 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

9401.90 CC 

94.02-94.06 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

Kapitel 95 Leksaker, spel och sportartiklar; delar till sådana artiklar 

95.03-95.05 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

95.06  

–  Golfklubbor och delar till 
golfklubbor: 

CTH; grovt tillformade ämnen till golfklubbhuvuden utan ursprungsstatus får dock 
användas. 

–  Andra: CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

95.07-95.08 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

Kapitel 96 Diverse artiklar 

96.01 CC 

96.02-96.04 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

96.05 Varje artikel i satsen måste vara i överensstämmelse med den regel som skulle gälla 
för den om den inte ingick i satsen. Icke-ursprungsvaror får dock ingå om deras 
sammanlagda värde inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik eller fritt ombord. 
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96.06-96.20 CTH, 

MaxNOM 50 % (fritt fabrik), eller 

RVC 55 % (fritt ombord). 

AVDELNING XXI KONSTVERK, FÖREMÅL FÖR SAMLINGAR SAMT ANTIKVITETER 

Kapitel 97 Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter 

97.01-97.06 CTH   




