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Aftale i form af en brevveksling mellem Den Europæiske Union og Island om yderligere 

handelspræferencer for landbrugsprodukter 

 

A. Brev fra Den Europæiske Union 

 

Jeg har den ære at henvise til de bilaterale forhandlinger om handel med landbrugsprodukter 

mellem Den Europæiske Union og Island (parterne), der blev afsluttet den 17. september 

2015. Der blev indledt en ny runde forhandlinger om handel med landbrugsprodukter mellem 

Europa-Kommissionen og Island på grundlag af artikel 19 i aftalen om Det Europæiske 

Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen) for at fremme en gradvis liberalisering af 

handelen med landbrugsprodukter mellem parterne på et præferencemæssigt og gensidigt 

grundlag til begges fordel. Forhandlingerne blev ført på et ordnet grundlag med behørigt 

hensyn til udviklingen i parternes respektive landbrugspolitik, herunder udviklingen i den 

bilaterale samhandel, og handelsbetingelserne i forhold til andre handelspartnere. 

Jeg bekræfter hermed, at forhandlingerne førte til følgende resultater: 

(1) Island forpligter sig til at indrømme produkter med oprindelse i Den Europæiske 

Union, der er anført i bilag I, toldfri adgang. 

(2) Island forpligter sig til at fastsætte toldfrie kontingenter for produkter med oprindelse 

i Den Europæiske Union, som specificeret og anført i bilag II. 

(3) Island forpligter sig til at nedsætte importolden for produkter med oprindelse i Den 

Europæiske Union, der er anført i bilag III. 

(4) Den Europæiske Union forpligter sig til at indrømme produkter med oprindelse i 

Island, der er anført i bilag IV, toldfri adgang. 

(5) Den Europæiske Union forpligter sig til at fastsætte toldfrie kontingenter for 

produkter med oprindelse i Island, som specificeret og anført i bilag V. 

(6) Toldkoderne i bilag I til V er de toldkoder, der gælder for parterne den 1. januar 

2015. 

(7) Disse bilaterale indrømmelser erstatter og konsoliderer alle eksisterende bilaterale 

indrømmelser for landbrugsprodukter, der for indeværende er i kraft i medfør af 

artikel 19 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. 

(8) Protokol nr. 3 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab 

og Island, som ændret ved afgørelse nr. 2/2005 truffet af Den Blandede Komité EF-

Island om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoderne 

for administrativt samarbejde
1
, gælder mutatis mutandis for de produkter, der er 

nævnt i bilag I til V. 

(9) Parterne er enige om at sikre, at de fordele, de indrømmer hinanden, ikke bringes i 

fare som følge af andre importrestriktioner. 

(10) Parterne er enige om at sikre, at toldkontingenterne forvaltes på en sådan måde, at 

importen kan foregå regelmæssigt, og at de aftalte importmængder rent faktisk kan 

importeres. 

                                                 
1 Afgørelse nr. 2/2005 truffet af Den Blandede Komité EF-Island den 22. december 2005 om ændring af 

protokol nr. 3 til overenskomsten om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om 

metoderne for administrativt samarbejde (EUT L 131 af 18.5.2006, s. 1). 
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(11) Parterne er enige om at fremme handel med miljøvenlige produkter og produkter 

med geografiske betegnelser. For at øge beskyttelsen af geografiske betegnelser på 

begge parters territorier blev der sideløbende med forhandlingerne om denne aftale 

ført forhandlinger om en aftale om geografiske betegnelser. 

(12) Parterne er enige om regelmæssigt at udveksle oplysninger om handlede produkter, 

forvaltning af toldkontingenterne, prisnoteringer og enhver anden nyttig oplysning 

om de respektive hjemmemarkeder og om gennemførelsen af denne aftale. 

(13) På anmodning af en af parterne holdes der konsultationer om ethvert spørgsmål 

vedrørende gennemførelsen af denne aftale. Hvis der opstår vanskeligheder i 

forbindelse med gennemførelsen af denne aftale, vil sådanne konsultationer blive 

holdt så hurtigt som muligt med henblik på vedtagelse af passende korrigerende 

foranstaltninger. 

(14) De første konsultationer om denne aftale vil blive holdt, inden 

gennemførelsesordningerne iværksættes. Dette vil lette den gnidningsløse 

gennemførelse af denne aftale. 

(15) Aftalen træder i kraft den første dag i den syvende måned efter den dato, på hvilken 

parterne har givet hinanden meddelelse om afslutningen af deres respektive 

nødvendige godkendelsesprocedurer. Hvis denne dato ligger før datoen for 

ikrafttrædelsen af aftalen mellem Den Europæiske Union og Island om beskyttelse af 

geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer, som blev udfærdiget i 

Bruxelles den ... dag i ... i år ...., træder denne aftale først i kraft på samme dato som 

den sidstnævnte. I de tilfælde, hvor det er nødvendigt, vil toldkontingenterne blive 

åbnet pro rata. 

(16) Parterne er enige om igen at føre bilaterale forhandlinger efter artikel 19 i aftalen om 

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde om to år under særlig hensyntagen 

til resultaterne af WTO's landbrugsforhandlinger. 

 

Jeg har den ære at bekræfte, at Den Europæiske Union er indforstået med indholdet af dette 

brev. 

Jeg ville være Dem taknemmelig, hvis De kunne bekræfte, at Islands regering er indforstået 

med indholdet af dette brev. 

Modtag forsikringen om min mest udmærkede højagtelse. 

Udfærdiget i Bruxelles, 

På vegne af Den 

Europæiske Union 
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B. Brev fra Island 

 

Jeg skal hermed anerkende modtagelsen af Deres brev af dags dato med følgende ordlyd: 

"Jeg har den ære at henvise til de bilaterale forhandlinger om handel med landbrugsprodukter 

mellem Den Europæiske Union og Island (parterne), der blev afsluttet den 17. september 

2015. Der blev indledt en ny runde forhandlinger om handel med landbrugsprodukter mellem 

Europa-Kommissionen og Island på grundlag af artikel 19 i aftalen om Det Europæiske 

Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen) for at fremme en gradvis liberalisering af 

handelen med landbrugsprodukter mellem parterne på et præferencemæssigt og gensidigt 

grundlag til begges fordel. Forhandlingerne blev ført på et ordnet grundlag med behørigt 

hensyn til udviklingen i parternes respektive landbrugspolitik, herunder udviklingen i den 

bilaterale samhandel, og handelsbetingelserne i forhold til andre handelspartnere. 

Jeg bekræfter hermed, at forhandlingerne førte til følgende resultater: 

(1) Island forpligter sig til at indrømme produkter med oprindelse i Den Europæiske 

Union, der er anført i bilag I, toldfri adgang.  

(2) Island forpligter sig til at fastsætte toldfrie kontingenter for produkter med oprindelse 

i Den Europæiske Union, som specificeret og anført i bilag II. 

(3) Island forpligter sig til at nedsætte importolden for produkter med oprindelse i Den 

Europæiske Union, der er anført i bilag III. 

(4) Den Europæiske Union forpligter sig til at indrømme produkter med oprindelse i 

Island, der er anført i bilag IV, toldfri adgang. 

(5) Den Europæiske Union forpligter sig til at fastsætte toldfrie kontingenter for 

produkter med oprindelse i Island, som specificeret og anført i bilag V. 

(6) Toldkoderne i bilag I til V er de toldkoder, der gælder for parterne den 1. januar 

2015. 

(7) Disse bilaterale indrømmelser erstatter og konsoliderer alle eksisterende bilaterale 

indrømmelser for landbrugsprodukter, der for indeværende er i kraft i medfør af 

artikel 19 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. 

(8) Protokol nr. 3 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab 

og Island, som ændret ved afgørelse nr. 2/2005 truffet af Den Blandede Komité EF-

Island om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om metoderne 

for administrativt samarbejde
2
, gælder mutatis mutandis for de produkter, der er 

nævnt i bilag I til V. 

(9) Parterne er enige om at sikre, at de fordele, de indrømmer hinanden, ikke bringes i 

fare som følge af andre importrestriktioner. 

(10) Parterne er enige om at sikre, at toldkontingenterne forvaltes på en sådan måde, at 

importen kan foregå regelmæssigt, og at de aftalte importmængder rent faktisk kan 

importeres. 

(11) Parterne er enige om at fremme handel med miljøvenlige produkter og produkter 

med geografiske betegnelser. For at øge beskyttelsen af geografiske betegnelser på 

                                                 
2 Afgørelse nr. 2/2005 truffet af Den Blandede Komité EF-Island den 22. december 2005 om ændring af 

protokol nr. 3 til overenskomsten om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og om 

metoderne for administrativt samarbejde (EUT L 131 af 18.5.2006, s. 1). 
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begge parters territorier blev der sideløbende med forhandlingerne om denne aftale 

ført forhandlinger om en aftale om geografiske betegnelser. 

(12) Parterne er enige om regelmæssigt at udveksle oplysninger om handlede produkter, 

forvaltning af toldkontingenterne, prisnoteringer og enhver anden nyttig oplysning 

om de respektive hjemmemarkeder og om gennemførelsen af denne aftale. 

(13) På anmodning af en af parterne holdes der konsultationer om ethvert spørgsmål 

vedrørende gennemførelsen af denne aftale. Hvis der opstår vanskeligheder i 

forbindelse med gennemførelsen af denne aftale, vil sådanne konsultationer blive 

holdt så hurtigt som muligt med henblik på vedtagelse af passende korrigerende 

foranstaltninger. 

(14) De første konsultationer om denne aftale vil blive holdt, inden 

gennemførelsesordningerne iværksættes. Dette vil lette den gnidningsløse 

gennemførelse af denne aftale. 

(15) Aftalen træder i kraft den første dag i den syvende måned efter den dato, på hvilken 

parterne har givet hinanden meddelelse om afslutningen af deres respektive 

nødvendige godkendelsesprocedurer. Hvis denne dato ligger før datoen for 

ikrafttrædelsen af aftalen mellem Den Europæiske Union og Island om beskyttelse af 

geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer, som blev udfærdiget i 

Bruxelles den ... dag i ... i år ...., træder denne aftale først i kraft på samme dato som 

den sidstnævnte. I de tilfælde, hvor det er nødvendigt, vil toldkontingenterne blive 

åbnet pro rata. 

(16) Parterne er enige om igen at føre bilaterale forhandlinger efter artikel 19 i aftalen om 

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde om to år under særlig hensyntagen 

til resultaterne af WTO's landbrugsforhandlinger." 

Jeg kan hermed bekræfte, at Islands regering er indforstået med indholdet af Deres brev. 

Modtag forsikringen om min mest udmærkede højagtelse. 

Udfærdiget i Reykjavik, 

 På vegne af Islands regering 
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Bilag I 

Island indrømmer følgende produkter med oprindelse i Den Europæiske Union toldfri adgang. 

 
Kode i den 

islandske 

toldtarif Varebeskrivelse %/kr.kg  

0101 Heste, æsler, muldyr og mulæsler, levende:   

 
  - Heste:   

 
0101.2100 -- Racerene avlsdyr FRI 

 
  -- Andre varer:   

 
0101.2901 --- Rideheste FRI 

 
0101.2909 --- I andre tilfælde FRI 

 
0101.3000 - Æsler FRI 

 
0101.9000 - Andre varer FRI 

 
0102 Hornkvæg, levende   

 
  - Kvæg:   

 
0102.2100 -- Racerene avlsdyr FRI 

 
0102.2900 -- Andre varer: FRI 

 

 

Bøfler:   

 
0102.3100 -- Racerene avlsdyr FRI 

 
0102.3900 -- Andre varer FRI 

 
0102.9000 - Andre varer: FRI 

 
0103 Svin, levende:   

 
0103.1000 Racerene avlsdyr FRI 

 
  - Andre varer:   

 
0103.9100 -- Af vægt under 50 kg FRI 

 
0103.9200 -- Af vægt 50 kg og derover FRI 

 
0104 Får og geder, levende:   

 
0104.1000 - Får FRI 

 
0104.2000 - Geder FRI 

 
0105 Fjerkræ, dvs. høns af arten Gallus domesticus, ænder, gæs, kalkuner og 

perlehøns, levende: 

  

 
  - Af vægt 185 g og derunder:   

 
0105.1100 -- Høns af arten Gallus domesticus FRI 

 
0105.1200 -- Kalkuner FRI 

 
0105.1300 -- Ænder FRI 

 
0105.1400 -- Gæs FRI 

 
0105.1500 -- Perlehøns FRI 

 
  - I andre tilfælde:   

 
0105.9400 -- Høns af arten Gallus domesticus FRI 

 
0105.9900 -- Andre varer FRI 

 
0106 Andre dyr, levende:   

 
  - Pattedyr:   

 
0106.1100 -- Primater FRI 
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0106.1200 -- Hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); manater og dygonger 

(pattedyr af ordenen Sirenia) sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af ordenen 

Pinnipedia) 

FRI 

 

0106.1300 -- Kameler og andre dyr af kamelfamilien (Camelidae) FRI 

 
0106.1400 -- Kaniner og harer FRI 

 
  -- Andre varer:   

 
0106.1901 --- Mink FRI 

 
0106.1902 --- Ræve FRI 

 
0106.1909 --- Andre varer FRI 

 
0106.2000 -- Krybdyr (herunder slanger og skildpadder) FRI 

 
  - Fugle:   

 
0106.3100 -- Rovfugle FRI 

 
0106.3200 -- Papegøjer (herunder parakitter, araer og kakaduer) FRI 

 
0106.3300 -- Strudse: emuer (Dromaius novaehollandiae) FRI 

 
0106.3900 -- Andre fugle FRI 

 
  - I andre tilfælde:   

 
  - Insekter:   

 
0106.4100 -- Bier FRI 

 
0106.4900 -- Andre insekter FRI 

 
0106.9000 - Andre levende dyr FRI 

 
ex 0208 Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset:   

 
0208.3000 - Af primater FRI 

 
0208.4005 -- Søløver og hvalrosser FRI 

 
0208.4009 -- I andre tilfælde FRI 

 
0208.5000 - Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder) FRI 

 
0208.6000 - Af kameler og andre dyr af kamelfamilien (Camelidae) FRI 

 
0208.9001 -- Duer FRI 

 
0208.9002 -- Fasaner FRI 

 
0208.9003 -- Fjeldryper, frosne FRI 

 
0208.9004 -- Hjorte FRI 

 
0208.9007 -- Udbenet rensdyrkød, frosset FRI 

 
  -- Rensdyrkød, ikke udbenet, frosset:   

 
0208.9008 --- Hele og halve kroppe FRI 

 
0208.9009 --- I andre tilfælde FRI 

 
0208.9011 -- Frølår FRI 

 
0208.9019 -- I andre tilfælde FRI 

 
0209 Svinespæk, uden kødindhold, og fjerkræfedt, ikke udsmeltet eller på anden 

måde ekstraheret, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget 
  

 
0209.1000 - Af svin FRI 

 
0209.9000 - Andre varer FRI 

 
ex 0210 Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget; spiseligt 

mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter: 

  

 
  - Andre varer, herunder spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter:   

 
0210.9100 -- Af primater FRI 
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  -- Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen Cetacea); af manater og 

dygonger (pattedyr af ordenen Sirenia); af sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af 

ordenen Pinnipedia) 

  

 

0210.9201 --- Kød af hvaler, saltet FRI 

 
0210.9202 --- Kød af sæler, søløver og hvalrosser FRI 

 
0210.9209 --- I andre tilfælde FRI 

 
0210.9300 -- Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder) FRI 

 
  -- Andre varer   

 
0210.9910 --- Kyllingelever, tørret eller røget FRI 

 
ex 0407 Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte:   

 
  - Befrugtede æg til udrugning:   

 
0407.1100 -- Af høns af arten Gallus domesticus. FRI 

 
0407.1900 -- I andre tilfælde FRI 

 
0409.0000 Naturlig honning  FRI 

 
0410.0000 Spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet FRI 

 
0504 Tarme, blærer og maver, hele eller stykker deraf:   

 
0504.0001 - Indvolde, saltede og rensede  FRI 

 
0504.0002 - Indvolde, saltede, men ikke rensede  FRI 

 
0504.0009 - I andre tilfælde  FRI 

 
0506 Ben og hornkerner, rå, affedtede, behandlede med syre eller afgelatiniserede, 

også simpelt bearbejdede, men ikke tilskåret i form; pulver og affald af ben og 

hornkerner: 

  

 

0506.1000 - Ossein og ben behandlet med syre  FRI 

 
0506.9000 - Andre varer  FRI 

 
0511 Animalske produkter, ikke andetsteds tariferet; døde dyr af de arter, der er 

nævnt i kapitel 1 og 3, uegnede til menneskeføde: 

  

 
0511.1000 - Tyresæd  FRI 

 
   --- Andre varer   

 
0511.9125 Egnet til menneskeføde FRI 

 
0511.9129 I andre tilfælde FRI 

 
  -- I andre tilfælde   

 
0511.9901 --- Dyreblod FRI 

 
0511.9902 ---- Egnet til menneskeføde FRI 

 
0511.9903 --- Hestesæd FRI 

 
0511.9904 --- Væddersæd FRI 

 
0511.9905 --- Menneskesæd FRI 

 
0511.9909 --- I andre tilfælde FRI 

 
0601 Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, også i vækst eller i 

blomst; cikorieplanter og -rødder, undtagen cikorierødder henhørende under 

pos. 1212: 

  

 

  - Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, ikke i vækst eller i blomst:   

 
0601.1010 -- Hyacinter FRI 

 
0601.1020 -- Narcisser FRI 

 
0601.1030 -- Tulipaner FRI 

 
0601.1040 -- Gladiolus FRI 

 
0601.1090 -- Andre varer FRI 
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  - Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, i vækst eller i blomst; 

cikorieplanter og -rødder: 

  

 
  -- Cikorieplanter og -rødder:   

 
0601.2011 --- Cikorieplanter FRI 

 
0601.2012 --- Cikorierødder FRI 

 
  -- Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, i vækst eller i blomst:   

 
  --- Potteplanter i vækst:   

 
0601.2031 ---- Hyacinter FRI 

 
0601.2032 ---- Narcisser FRI 

 
0601.2033 ---- Tulipaner FRI 

 
0601.2034 ---- Gladiolus FRI 

 
0601.2035 ---- Orkideer FRI 

 
0601.2039 ---- Andre varer FRI 

 
  --- Potteplanter i blomst:   

 
0601.2041 ---- Hyacinter FRI 

 
0601.2042 ---- Narcisser FRI 

 
0601.2043 ---- Tulipaner FRI 

 
0601.2044 ---- Gladiolus FRI 

 
0601.2045 ---- Orkideer FRI 

 
0601.2049 ---- Andre varer FRI 

 
0601.2090 --- Andre varer FRI 

 
ex 0602 Andre levende planter (herunder rødder), stiklinger og podekviste; mycelium:   

 
0602.1000 - Stiklinger uden rod samt podekviste  FRI 

 
0602.2000 - Træer og buske, også podede, af den art, der bærer spiselige frugter eller nødder  FRI 

 
0602.3000 - Rhododendron og azalea, også podede  FRI 

 
  - Rosenplanter, også podede:   

 
0602.4010 -- I detailsalgspakninger FRI 

 
0602.4090 -- Andre varer FRI 

 
  - Andre varer:   

 
0602.9010 -- Mycelium  FRI 

 
0602.9020 -- Ananastræer FRI 

 
0602.9030 -- Grøntsagsplanter og jordbærplanter FRI 

 
  -- Andre varer:   

 
  --- Frilandsplanter:   

 
  ---- Træer og buske:   

 
0602.9041 ----- Skovtræer FRI 

 
  ----- Andre varer:   

 
0602.9045 ------ Stiklinger med rod samt ungplanter FRI 

 
0602.9049 ------ Andre varer FRI 

 
  ---- Andre frilandsplanter:   

 
0602.9051 ----- Bestandige plantelignende planter FRI 

 
0602.9059 ----- Andre varer FRI 

 
  --- Stueplanter:   
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  ---- Stiklinger med rod samt ungplanter, undtagen kaktusser:   

 
0602.9071 ----- Til fortsat dyrkning i gartneri i mindst to måneder FRI 

 
0602.9079 ----- Andre varer FRI 

 
  ---- Blomsterplanter med knopper eller blomster, undtagen kaktusser:   

 
0602.9092 ----- Andre varer FRI 

 
  ---- Andre varer:   

 
0602.9099 ----- Andre varer FRI 

 
ex 0603 Afskårne blomster og blomsterknopper, af den art der anvendes til buketter 

eller til pynt, friske, tørrede, blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede 

på anden måde: 

  

 

  - Friske:   

 
  -- Nelliker:   

 
0603.1201 --- Importeret i perioden 1. december til 30. april FRI 

 
0603.1300 -- Orkideer FRI 

 
  -- Andre varer:   

 
0603.1901 --- Af slægterne Protea, Banksia, Leucadendron og Brunia FRI 

 
0603.1902 --- Afskårne grene med bær eller frugt, ikke spiselige, af slægterne: Ligustrum, 

Callicarpa, Gossypium, Hypericum, Ilex og Symphoricarpos 

FRI 

 
0603.1903 --- Forsythia (páskagreinar) FRI 

 
  --- Edderkoppeblomst, flamingoblomst, fuglemælkeblomst og paradisblomst:   

 
0603.1904 ---- Importeret i perioden 1. december til 30. april FRI 

 
0603.9000 - I andre tilfælde  FRI 

 
ex 0604 Blade, grene og andre plantedele, uden blomster eller blomsterknopper, samt 

græs, mos og lav, af den art der anvendes til buketter eller til pynt, friske, 

tørrede, blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på anden måde: 

  

 

  - Friske:   

 
0604.2010 -- Mos  FRI 

 
0604.2020 -- Lav FRI 

 
0604.2030 -- Juletræer, uden rødder FRI 

 
0604.2040 -- Juletræsgrene FRI 

 
0604.2090 -- Andre varer FRI 

 
  - I andre tilfælde:   

 
0604.9010 -- Rensdyrlav (Cladonia rangiferina) og andet mos, tørret, bleget, imprægneret eller 

præparerede på anden måde  

FRI 

 
0604.9020 -- Lav FRI 

 
0604.9090 -- Andre varer FRI 

 
ex 0701 Kartofler, friske eller kølede:   

 
  - Andre varer:   

 
0701.9001 -- Bagekartofler, 65 mm eller større FRI 

 
0702 Tomater, friske eller kølede:    

 
0702.0001 - Importeret i perioden 1. november til 15. marts FRI 

 
0702.0002 - Importeret i en anden periode FRI 

 
0703 Skalotteløg, hvidløg og andre spiseløg samt porrer og andre Allium-arter, friske 

eller kølede: 

  

 
  - Løg og skalotteløg:    
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0703.1001 -- Spiseløg (bortset fra skalotteløg og hvidløg) FRI 

 
0703.1009 -- Skalotteløg FRI 

 
0703.2000 - Hvidløg  FRI 

 
  - Porrer og andre Allium-arter:   

 
0703.9001 -- Porrer (Alliun porrum) FRI 

 
0703.9009 -- Andre varer FRI 

 
ex 0704 Hvidkål, blomkål, grønkål og anden spiselig kål (Brassica-arter), friske eller 

kølede: 

  

 
0704.2000 - Rosenkål  FRI 

 
  - Andre varer:    

 
0704.9005 -- Grønkål (Brassica oleracea acephala) FRI 

 
0704.9009 -- Andre varer FRI 

 
0705 Salat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichorium-arter), friske eller kølede:   

 
  - Salat:   

 
  -- Hovedsalat    

 
  --- Icebergsalat:   

 
0705.1111 ---- Importeret i perioden 1. november til 15. marts FRI 

 
0705.1112 ---- Importeret i en anden periode FRI 

 
  --- Andre varer:   

 
0705.1191 ---- Importeret i perioden 1. november til 15. marts FRI 

 
0705.1199 ---- Importeret i en anden periode FRI 

 
0705.1900 -- Andre varer FRI 

 
  - Cikorie:   

 
0705.2100 -- Cikorie af arten Cichorium intybus var. foliosum FRI 

 
0705.2900 -- I andre tilfælde FRI 

 
ex 0706 Gulerødder, majroer, rødbeder, skorzoner, knoldselleri, radiser og andre 

spiselige rødder, friske eller kølede: 

  

 
0706.9009 - Andre varer FRI 

 
0707 Agurker og asier, friske eller kølede:   

 
  - Importeret i perioden 1. november til 15. marts:   

 
0707.0011 -- Agurker (undtagen drueagurker) og asier FRI 

 
0707.0012 -- Drueagurker FRI 

 
  - Importeret i en anden periode:   

 
0707.0021 -- Agurker (undtagen drueagurker) og asier FRI 

 
0707.0022 -- Drueagurker FRI 

 
0708 Bælgfrugter, også udbælgede, friske eller kølede:   

 
0708.1000 - Ærter (Pisum sativum) FRI 

 
0708.2000 - Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter) FRI 

 
0708.9000 - Andre bælgfrugter  FRI 

 
ex 0709 Andre grøntsager, friske eller kølede:   

 
0709.2000 - Asparges  FRI 

 
0709.3000 - Auberginer  FRI 

 
  -- Andre varer:   

 
0709.5901 --- Trøfler FRI 
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0709.5909 --- Andre varer FRI 

 
  - Frugter af slægterne Capsicum og Pimenta   

 
0709.6001 -- Sød peber FRI 

 
  -- Peberfrugter:   

 
0709.6002 --- Importeret i perioden 1. november til 15. marts FRI 

 
  --- Importeret i en anden periode:   

 
0709.6003 ---- Grønne peberfrugter FRI 

 
0709.6004 ---- Andre peberfrugter FRI 

 
0709.6009 -- Andre varer FRI 

 
0709.7000 - Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat FRI 

 
  - Andre varer:   

 
0709.9100 -- Artiskokker  FRI 

 
0709.9200 -- Oliven FRI 

 
  -- Græskar og courgetter (Cucurbita-arter):   

 
0709.9301 --- Courgetter FRI 

 
0709.9309 --- I andre tilfælde FRI 

 
  -- I andre tilfælde:   

 
0709.9901 --- Sød majs FRI 

 
0709.9902 --- Persille FRI 

 
0709.9909 --- I andre tilfælde FRI 

 
ex 0710 Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne:   

 
  - Bælgfrugter, også udbælgede:   

 
0710.2100 -- Ærter (Pisum sativum) FRI 

 
0710.2200 -- Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter) FRI 

 
0710.2900 -- I andre tilfælde  FRI 

 
0710.3000 - Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat  FRI 

 
  - Andre grøntsager:   

 
  -- Peberfrugter:   

 
0710.8001 --- Importeret i perioden 1. november til 15. marts FRI 

 
0710.8002 --- Importeret i en anden periode FRI 

 
0710.8003 -- Spiseløg (bortset fra skalotteløg og hvidløg) FRI 

 
0710.8009 -- Andre varer FRI 

 
0710.9000 - Blandinger af grøntsager  FRI 

 
ex 0711 Grøntsager, foreløbigt konserverede fx med svovldioxid, i saltlage, 

svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til 

umiddelbar fortæring: 

  

 

0711.2000 - Oliven FRI 

 
0711.4000 - Agurker og asier FRI 

 
  - Svampe og trøfler:   

 
0711.5100 -- Svampe af slægten Agaricus FRI 

 
0711.5900 -- Andre varer FRI 

 
  - Andre grøntsager; blandinger af grøntsager:   

 
0711.9001 -- Kartofler FRI 
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0711.9003 -- Spiseløg (bortset fra skalotteløg og hvidløg) FRI 

 
0711.9009 -- I andre tilfælde FRI 

 
0712 Grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke 

yderligere tilberedte: 

  

 
0712.2000 - Spiseløg (bortset fra skalotteløg og hvidløg)  FRI 

 
  - Svampe, judasøre (Auricularia-arter), bævresvamp (Tremella-arter) og trøfler:   

 
0712.3100 -- Svampe af slægten Agaricus FRI 

 
0712.3200 -- Judasøre (Auricularia-arter) FRI 

 
0712.3300 -- Bævresvamp (Tremella-arter) FRI 

 
0712.3900 -- Andre varer FRI 

 
  - Andre grøntsager; blandinger af grøntsager:   

 
0712.9001 -- Sød majs, tomater og gulerødder, undtagen blandinger af grøntsager FRI 

 
0712.9002 -- Kartofler, også snittede, men ikke yderligere tilberedte FRI 

 
0712.9009 -- Andre varer FRI 

 
0713 Bælgfrugter, udbælgede og tørrede, også afskallede eller flækkede:   

 
0713.1000 - Ærter (Pisum sativum) FRI 

 
0713.2000 - Kikærter FRI 

 
  - Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter)   

 
0713.3100 -- Bønner af arterne Vigna mungo (L.) Hepper eller Vigna radiata (L.) Wilczek  FRI 

 
0713.3200 -- Små røde (Adzuki) bønner (Phaseolus eller Vigna angularis) FRI 

 
0713.3300 -- Havebønner (Phaseolus vulgaris) FRI 

 
0713.3400 -- Bambarajordnødder (Vigna subterranea eller Voandzeia subterranea) FRI 

 
0713.3500 -- Vignabønner (Vigna unguiculata) FRI 

 
0713.3900 -- Andre varer  FRI 

 
0713.4000 - Linser  FRI 

 
0713.5000 - Valskbønner (Vicia faba var. major) og hestebønner (Vicia faba var. equina og 

Vicia faba var. minor)  

FRI 

 
0713.6000 - Ærtebønner (Cajanus cajan) FRI 

 
0713.9000 - Andre varer  FRI 

 
0714 Maniokrod, arrowroot, saleprod, jordskokker, batater (søde kartofler) og 

lignende rødder og rodknolde med stort indhold af stivelse eller inulin, friske 

eller kølede, hele eller snittede, også i form af pellets; marv af sagopalmer: 

  

 

0714.1000 - Maniokrod  FRI 

 
0714.2000 - Batater (søde kartofler) FRI 

 
0714.3000 - Yams (Dioscorea-arter) FRI 

 
0714.4000 - Taro (Colocasia) FRI 

 
0714.5000 - Yautia (Xanthosoma-arter) FRI 

 
0714.9000 - Andre varer  FRI 

 
0801 Kokosnødder, paranødder og cashewnødder, friske eller tørrede, også 

afskallede: 

  

 
  - Kokosnødder:   

 
0801.1100 -- Tørrede FRI 

 
0801.1200 -- Med inderskal (endokarp) FRI 

 
0801.1900 -- I andre tilfælde FRI 

 



 

DA 14   DA 

  - Paranødder:   

 
0801.2100 -- Med skal FRI 

 
0801.2200 -- Afskallede FRI 

 
  - Cashewnødder:   

 
0801.3100 -- Med skal FRI 

 
0801.3200 -- Afskallede FRI 

 
0802 Andre nødder, friske eller tørrede, også afskallede:   

 
  - Mandler:   

 
0802.1100 -- Med skal  FRI 

 
0802.1200 -- Afskallede  FRI 

 
  - Hasselnødder (Corylus-arter)   

 
0802.2100 -- Med skal  FRI 

 
0802.2200 -- Afskallede  FRI 

 
  - Valnødder:   

 
0802.3100 -- Med skal  FRI 

 
0802.3200 -- Afskallede  FRI 

 
  -Spiselige kastanjer (Castanea-arter)   

 
0802.4100 -- Med skal  FRI 

 
0802.4200 -- Afskallede  FRI 

 
  - Pistacienødder:   

 
0802.5100 -- Med skal  FRI 

 
0802.5200 -- Afskallede  FRI 

 
  - Macadamianødder (queenslandnødder):   

 
0802.6100 -- Med skal  FRI 

 
0802.6200 -- Afskallede  FRI 

 
0802.7000 - Kolanødder (Cola-arter) FRI 

 
0802.8000 - Arecanødder (betelnødder):  FRI 

 
0802.9000 - Andre varer  FRI 

 
0803 Bananer, herunder melbanan, friske eller tørrede    

 
0803.1000 - Melbanan FRI 

 
0803.9000 - Andre varer FRI 

 
0804 Dadler, figner, ananas, avocadoer, guavabær, mango og mangostaner, friske 

eller tørrede: 

  

 
  - Dadler:   

 
0804.1001 -- Friske  FRI 

 
0804.1009 -- I andre tilfælde  FRI 

 
0804.2000 - Figner  FRI 

 
0804.3000 - Ananas  FRI 

 
0804.4000 - Avocadoer  FRI 

 
0804.5000 - Guavabær, mango og mangostaner  FRI 

 
0805 Citrusfrugter, friske eller tørrede:   

 
0805.1000 - Appelsiner og pomeranser  FRI 

 
0805.2000 - Mandariner (herunder tangeriner og satsumas); klementiner, wilkings og andre 

lignende krydsninger af citrusfrugter  

FRI 
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0805.4000 - Grapefrugter, herunder pomeloer  FRI 

 
  - Citroner (Citrus limon, Citrus limonum) og limefrugter (Citrus aurantifolia, Citrus 

latifolia) 

  

 
0805.5001 -- Citroner  FRI 

 
0805.5009 -- I andre tilfælde  FRI 

 
0805.9000 - Andre varer  FRI 

 
0806 Druer, friske eller tørrede:   

 
0806.1000 - Friske  FRI 

 
  - Tørret:   

 
0806.2001 -- Vindruer  FRI 

 
0806.2009 -- I andre tilfælde  FRI 

 
0807 Meloner (herunder vandmeloner) og melontræsfrugter (papaya), friske:   

 
  - Meloner (herunder vandmeloner):   

 
0807.1100 -- Vandmeloner FRI 

 
0807.1900 -- Andre meloner FRI 

 
0807.2000 - Melontræsfrugter (papaya)  FRI 

 
0808 Æbler, pærer og kvæder, friske:   

 
0808.1000 - Æbler  FRI 

 
0808.3000 - Pærer  FRI 

 
0808.4000 - Kvæder  FRI 

 
0809 Abrikoser, kirsebær, ferskner (herunder nektariner), blommer og slåen, friske:   

 
0809.1000 - Abrikoser  FRI 

 
  - Kirsebær  FRI 

 
0809.2100 -- Surkirsebær (Prunus cerasus)  FRI 

 
0809.2900 -- Andre varer FRI 

 
0809.3000 - Ferskner, herunder nektariner  FRI 

 
0809.4000 - Blommer og slåen  FRI 

 
0810 Andre frugter, friske:   

 
0810.1000 - Jordbær  FRI 

 
0810.2000 - Hindbær, brombær, morbær og loganbær  FRI 

 
0810.3000 - Solbær, hvide eller røde ribs og stikkelsbær FRI 

 
0810.4000 - Tranebær, blåbær og andre frugter af slægten Vaccinium FRI 

 
0810.5000 - Kiwifrugter FRI 

 
0810.6000 - Durianfrugter FRI 

 
0810.7000 - Kakifrugter (sharonfrugter) FRI 

 
0810.9000 - Andre varer  FRI 

 
0811 Frugter og nødder, også kogte i vand eller dampkogte, frosne, også tilsat 

sukker eller andre sødemidler: 

  

 

  - Jordbær:   

 
0811.1001 -- Tilsat sukker eller andre sødemidler  FRI 

 
0811.1009 -- I andre tilfælde  FRI 

 
  - Hindbær, brombær, morbær, loganbær, ribs, hvide eller røde solbær og 

stikkelsbær: 

  

 
0811.2001 -- Tilsat sukker eller andre sødemidler  FRI 
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0811.2009 -- I andre tilfælde  FRI 

 
  - I andre tilfælde:   

 
0811.9001 -- Tilsat sukker eller andre sødemidler  FRI 

 
0811.9009 -- I andre tilfælde  FRI 

 
0812 Frugter og nødder, foreløbigt konserverede (fx med svovldioxidgas eller i 

saltlage, svovlsyrlingvand eller andre konserverende opløsninger), men ikke 

tilberedte til umiddelbar fortæring: 

  

 

0812.1000 - Kirsebær  FRI 

 
0812.9000 - Andre varer  FRI 

 
0813 Frugter, tørrede, der ikke henhører under pos. 0801-0806; blandinger af 

nødder eller tørrede frugter henhørende under dette kapitel: 

  

 
0813.1000 - Abrikoser  FRI 

 
0813.2000 - Svesker  FRI 

 
0813.3000 - Æbler  FRI 

 
  - Andre frugter:    

 
0813.4001 -- Til bouillon FRI 

 
0813.4009 -- Andre varer FRI 

 
  - Blandinger af nødder eller tørrede frugter henhørende under dette kapitel:   

 
0813.5001 -- Til bouillon FRI 

 
0813.5009 -- I andre tilfælde FRI 

 
0814.0000 Skaller af citrusfrugter eller meloner (herunder vandmeloner) friske, frosne, 

tørrede eller foreløbigt konserverede i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre 

konserverende opløsninger  

FRI 

 

0903.0000 Maté  FRI 

 
0904 Peber af slægten Piper; krydderier af slægterne Capsicum eller Pimenta, 

tørrede, knuste eller formalede: 

  

 
  - Peber:   

 
0904.1100 -- Ikke knust eller formalet  FRI 

 
0904.1200 -- Knust eller formalet  FRI 

 
  - Frugter af slægterne Capsicum og Pimenta   

 
   -- Tørret, ikke knust eller formalet:   

 
0904.2110 --- Sød peber FRI 

 
0904.2190 --- Andre varer  FRI 

 
0904.2200 -- Knust eller formalet FRI 

 
0905 Vanille    

 
0905.1000 - Ikke knust eller formalet FRI 

 
0905.2000 - Knust eller formalet FRI 

 
0906 Kanel og kanelblomster   

 
  - Ikke knust eller formalet:    

 
0906.1100 -- Kanel (Cinnamomum zeylanicum blume) FRI 

 
0906.1900 -- Andre varer FRI 

 
0906.2000 - Knust eller formalet  FRI 

 
0907 Kryddernelliker, modernelliker og nellikestilke:   

 
0907.1000 - Ikke knust eller formalet FRI 

 
0907.2000 - Knust eller formalet FRI 
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0908 Muskatnød, muskatblomme og kardemomme:   

 
  - Muskatnød:   

 
0908.1100 -- Ikke knust eller formalet FRI 

 
0908.1200 -- Knust eller formalet FRI 

 
  - Muskatblomme:   

 
0908.2100 -- Ikke knust eller formalet FRI 

 
0908.2200 -- Knust eller formalet FRI 

 
  - Kardemomme:   

 
0908.3100 -- Ikke knust eller formalet FRI 

 
0908.3200 -- Knust eller formalet FRI 

 
0909 Anis, stjerneanis, fennikel, koriander, spidskommen og kommen; enebær:   

 
  - Koriander:   

 
0909.2100 -- Ikke knust eller formalet FRI 

 
0909.2200 -- Knust eller formalet FRI 

 
  - Spidskommen:    

 
0909.3100 -- Ikke knust eller formalet FRI 

 
0909.3200 -- Knust eller formalet FRI 

 
  - Anis, stjerneanis, kommen eller fennikel; enebær:    

 
0909.6100 -- Ikke knust eller formalet FRI 

 
  -- Knust eller formalet   

 
0909.6210 --- Til bouillon FRI 

 
0909.6290 --- I andre tilfælde FRI 

 
0910 Ingefær, safran, gurkemeje, timian, laurbærblade, karry og andre krydderier:   

 
  - Ingefær    

 
0910.1100 -- Ikke knust eller formalet FRI 

 
0910.1200 -- Knust eller formalet FRI 

 
0910.2000 - Safran  FRI 

 
0910.3000 - Gurkemeje  FRI 

 
  - Andre krydderier:   

 
0910.9100 -- Blandinger omhandlet i bestemmelse 1 b) til dette kapitel  FRI 

 
0910.9900 -- Andre varer  FRI 

 
1001 Hvede og blandsæd af hvede og rug:   

 
  - Af hård hvede:   

 
1001.1100 -- Til udsæd  FRI 

 
  -- I andre tilfælde:   

 
1001.1910 --- Til foder FRI 

 
1001.1920 --- Andre varer, i overensstemmelse med Finansministeriets præcisering FRI 

 

 

- Andre varer   

 
1001.9100 -- Til udsæd  FRI 

 
  -- I andre tilfælde    

 
1001.9910 --- Til foder FRI 

 
1001.9920 --- Andre varer, i overensstemmelse med Finansministeriets præcisering FRI 
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1002 - Rug:   

 
1002.1000 - Til udsæd  FRI 

 
  -- I andre tilfælde:   

 
1002.9010 -- Til foder FRI 

 
1002.9020 -- Andre varer, i overensstemmelse med Finansministeriets præcisering FRI 

 
1003 - Byg:   

 
1003.1000 - Til udsæd  FRI 

 
  - I andre tilfælde:   

 
1003.9010 -- Til foder FRI 

 
1003.9020 -- Andre varer, i overensstemmelse med Finansministeriets præcisering FRI 

 
1004 - Havre:   

 
1004.1000 - Til udsæd  FRI 

 
  - I andre tilfælde:   

 
1004.9010 -- Til foder FRI 

 
1004.9020 -- Andre varer, i overensstemmelse med Finansministeriets præcisering FRI 

 
1005 Majs:    

 
1005.1000 - Til udsæd  FRI 

 
  - I andre tilfælde:   

 
1005.9001 -- Til foder FRI 

 
1005.9009 -- Andre varer, i overensstemmelse med Finansministeriets præcisering FRI 

 
1006 Ris:   

 
  - Uafskallet ris:   

 
1006.1001 -- I detailsalgspakninger på 5 kg eller derunder  FRI 

 
1006.1009 -- I andre tilfælde FRI 

 
  - Afskallet ris (hinderis):   

 
1006.2001 -- I detailsalgspakninger på 5 kg eller derunder  FRI 

 
1006.2009 -- I andre tilfælde FRI 

 
  - Delvis sleben eller sleben ris, også poleret eller glaseret:   

 
1006.3001 -- I detailsalgspakninger på 5 kg eller derunder FRI 

 
1006.3009 -- I andre tilfælde  FRI 

 
  - Brudris:   

 
1006.4001 -- I detailsalgspakninger på 5 kg eller derunder  FRI 

 
1006.4009 -- I andre tilfælde  FRI 

 
1007 Sorghum:   

 
1007.1000 - Til udsæd  FRI 

 
  - I andre tilfælde:   

 
1007.9010 -- Til foder FRI 

 
1007.9020 -- Andre varer, i overensstemmelse med Finansministeriets præcisering FRI 

 
1008 Boghvede, hirse og kanariefrø; andre kornsorter:   

 
  - Boghvede:   

 
1008.1001 -- Til foder FRI 
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1008.1009 -- Andre varer, i overensstemmelse med Finansministeriets præcisering FRI 

 
  - Hirse:    

 
1008.2100 -- Til udsæd  FRI 

 
  -- I andre tilfælde:   

 
1008.2910 --- Til foder FRI 

 
1008.2920 --- Andre varer, i overensstemmelse med Finansministeriets præcisering FRI 

 
  - Kanariefrø:   

 
1008.3001 -- Til foder FRI 

 
1008.3009 -- Andre varer, i overensstemmelse med Finansministeriets præcisering FRI 

 
  - Fonio (Digitaria-arter)   

 
1008.4010 -- Til foder FRI 

 
1008.4020 -- Andre varer, i overensstemmelse med Finansministeriets præcisering FRI 

 
  - Quinoa (Chenopodium quinoa):   

 
1008.5010 -- Til foder FRI 

 
1008.5020 -- Andre varer, i overensstemmelse med Finansministeriets præcisering FRI 

 
  - Triticale:   

 
1008.6010 -- Til foder FRI 

 
1008.6020 -- Andre varer, i overensstemmelse med Finansministeriets præcisering FRI 

 
  - Andre kornsorter:   

 
1008.9010 -- Til foder FRI 

 
1008.9020 -- Andre varer, i overensstemmelse med Finansministeriets præcisering FRI 

 
1101 Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug:   

 
1101.0010 - I detailsalgspakninger på 5 kg eller derunder  FRI 

 
  - I andre tilfælde:   

 
1101.0021 -- Til foder FRI 

 
1101.0029 -- Andre varer, i overensstemmelse med Finansministeriets præcisering FRI 

 
1102 Mel af korn, undtagen hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug:   

 
  - Majsmel:   

 
1102.2001 -- Til foder FRI 

 
1102.2009 -- Andre varer, i overensstemmelse med Finansministeriets præcisering FRI 

 
  - I andre tilfælde:   

 
  --Af byg:    

 
1102.9011 --- Til foder FRI 

 
1102.9019 --- Andre varer, i overensstemmelse med Finansministeriets præcisering FRI 

 
  -- Rismel:   

 
1102.9021 --- I detailsalgspakninger på 5 kg eller derunder FRI 

 
1102.9029 --- I andre tilfælde FRI 

 

 

-- Rugmel:    

 
1102.9041 --- I detailsalgspakninger på 5 kg eller derunder FRI 
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1102.9049 --- I andre tilfælde FRI 

 
  -- I andre tilfælde:   

 
1102.9091 --- Til foder FRI 

 
1102.9099 --- Andre varer, i overensstemmelse med Finansministeriets præcisering FRI 

 
1103 Gryn og groft mel samt pellets af korn:   

 
  - Gryn og groft mel:   

 
  -- Af hvede:    

 
1103.1101 --- Til foder FRI 

 
1103.1109 --- Andre varer, i overensstemmelse med Finansministeriets præcisering FRI 

 
  -- Af majs:   

 
  --- Gryn af korn:   

 
1103.1311 ---- Til foder FRI 

 
1103.1319 ---- Andre varer, i overensstemmelse med Finansministeriets præcisering FRI 

 
  --- I andre tilfælde:   

 
1103.1321 --- Til foder FRI 

 
1103.1329 --- Andre varer, i overensstemmelse med Finansministeriets præcisering FRI 

 
  -- Af andre kornsorter:    

 
1103.1901 --- Til foder FRI 

 
1103.1909 --- Andre varer, i overensstemmelse med Finansministeriets præcisering FRI 

 
  - Pellets:   

 
1103.2001 --- Til foder FRI 

 
1103.2009 --- Andre varer, i overensstemmelse med Finansministeriets præcisering FRI 

 
1104 Korn, bearbejdet på anden måde (fx afskallet, valset, i flager, afrundet, skåret 

eller knust), undtagen ris henhørende under pos. 1006; kim af korn, hele, 

valset, i flager eller formalet: 

  

 

  - Korn, valset eller i flager:   

 
  -- Af havre:   

 
1104.1210 --- I detailsalgspakninger på 5 kg eller derunder FRI 

 
  --- I andre tilfælde:   

 
1104.1221 ---- Til foder FRI 

 
1104.1229 ---- Andre varer, i overensstemmelse med Finansministeriets præcisering FRI 

 
  -- Af andre kornsorter:   

 
1104.1901 --- Til foder FRI 

 
1104.1909 --- Andre varer, i overensstemmelse med Finansministeriets præcisering FRI 

 
  - Andet bearbejdet korn (fx afskallet, afrundet, skåret eller knust):   

 
  -- Af havre:   

 
1104.2210 --- I detailsalgspakninger på 5 kg eller derunder FRI 

 
  --- I andre tilfælde:   

 
1104.2221 ---- Til foder FRI 

 
1104.2229 ---- Andre varer, i overensstemmelse med Finansministeriets præcisering FRI 
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  -- Af majs:   

 
1104.2301 --- Til foder FRI 

 
1104.2309 --- Andre varer, i overensstemmelse med Finansministeriets præcisering FRI 

 
  -- Af andre kornsorter:   

 
1104.2901 --- Til foder FRI 

 
1104.2909 --- Andre varer, i overensstemmelse med Finansministeriets præcisering FRI 

 
  - Kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet:   

 
1104.3001 -- Til foder FRI 

 
1104.3009 -- Andre varer, i overensstemmelse med Finansministeriets præcisering FRI 

 
1105 Mel, pulver og flager af kartofler:   

 
  - Mel og pulver:   

 
1105.1001 -- I detailsalgspakninger på 5 kg eller derunder  FRI 

 
1105.1009 -- I andre tilfælde FRI 

 
  - Flager, granulater og pellets:   

 
1105.2001 -- Til foder FRI 

 
1105.2009 -- I andre tilfælde  FRI 

 
1106 Mel og pulver af tørrede bælgfrugter henhørende under pos. 0713, af marv af 

sagopalmer eller af rødder eller rodknolde henhørende under pos. 0714, pulver 

og mel af varer henhørende under kapitel 8: 

  

 

1106.1000 - Af tørrede bælgfrugter henhørende under pos. 0713 FRI 

 
  - Af marv af sagopalmer, af rødder eller af rodknolde henhørende under pos. 0714:   

 
1106.2001 -- Maniokpulver til dyrefoder  FRI 

 
1106.2009 -- I andre tilfælde  FRI 

 
1106.3000 - Af varer henhørende under kapitel 8 FRI 

 
1107 Malt, også brændt:   

 
1107.1000 - Ikke brændt  FRI 

 
1107.2000 - Brændt  FRI 

 
1108 Stivelse; inulin:   

 
  - Stivelse:   

 
  -- Hvedestivelse:   

 
1108.1101 --- I detailsalgspakninger på 5 kg eller derunder  FRI 

 
1108.1109 --- I andre tilfælde  FRI 

 
  -- Majsstivelse:   

 
1108.1201 --- I detailsalgspakninger på 5 kg eller derunder  FRI 

 
1108.1209 --- I andre tilfælde  FRI 

 
  -- Kartoffelstivelse:   

 
1108.1301 --- Til foder  FRI 

 
1108.1309 --- I andre tilfælde  FRI 

 
  -- Maniokstivelse:   

 
1108.1401 --- I detailsalgspakninger på 5 kg eller derunder  FRI 

 
1108.1409 --- I andre tilfælde  FRI 

 
  -- Anden stivelse:   

 
1108.1901 --- I detailsalgspakninger på 5 kg eller derunder  FRI 
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1108.1909 --- I andre tilfælde  FRI 

 
  - Inulin:   

 
1108.2001 -- I detailsalgspakninger på 5 kg eller derunder  FRI 

 
1108.2009 -- I andre tilfælde  FRI 

 
1109.0000 Hvedegluten, også tørret  FRI 

 
1201 Sojabønner, også knuste. FRI 

 
1201.1000 - Frø FRI 

 
1201.9000 - I andre tilfælde FRI 

 
1202 Jordnødder, ikke ristede eller på anden måde varmebehandlede, også 

afskallede eller knuste: 

  

 
1202.3000 - Frø FRI 

 
  - Andre varer:   

 
1202.4100 -- Med skal  FRI 

 
1202.4200 -- Afskallede, også knuste  FRI 

 
1203.0000 Kopra FRI 

 
1204.0000 Hørfrø, også knuste  FRI 

 
1205 Rybsfrø og rapsfrø, også knuste:   

 
1205.1000 - Rybsfrø og rapsfrø med lavt indhold af erucasyre FRI 

 
1205.9000 - Andre varer FRI 

 
1206.0000 Solsikkefrø, også knuste  FRI 

 
1207 Andre olieholdige frø og frugter, også knuste:   

 
1207.1000 - Palmenødder og -kerner FRI 

 
  - Bomuldsfrø:   

 
1207.2100 -- Til udsæd FRI 

 
1207.2900 -- I andre tilfælde: FRI 

 
1207.3000 - Ricinusfrø FRI 

 
1207.4000 - Sesamfrø FRI 

 
1207.5000 - Sennepsfrø  FRI 

 
1207.6000 - Saflorfrø (Carthamus tinctorius) FRI 

 
1207.7000 - Melonfrø  FRI 

 
  - Andre varer:   

 
1207.9100 -- Valmuefrø  FRI 

 
1207.9900 -- I andre tilfælde  FRI 

 
1208 Mel og pulver af olieholdige frø og frugter, undtagen sennepsmel:   

 
1208.1000 - Sojabønnemel  FRI 

 
1208.9000 - Andre varer  FRI 

 
1209 Frø, frugter og sporer, af den art der anvendes til udsæd:   

 
  - Sukkerroefrø:   

 
1209.1001 -- I pakninger på 10 kg eller derover  FRI 

 
1209.1009 -- I andre tilfælde  FRI 

 
  -- Lucernefrø:   

 
1209.2101 --- I pakninger på 10 kg eller derover  FRI 

 
1209.2109 --- I andre tilfælde  FRI 
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  -- Kløverfrø (Trifolium-arter)   

 
1209.2201 --- I pakninger på 10 kg eller derover  FRI 

 
1209.2209 --- I andre tilfælde  FRI 

 
  -- Svingelfrø:   

 
1209.2301 --- I pakninger på 10 kg eller derover  FRI 

 
1209.2309 --- Andre varer  FRI 

 
  -- Engrapgræsfrø (Poa pratensis L.):   

 
1209.2401 --- I pakninger på 10 kg eller derover  FRI 

 
1209.2409 --- I andre tilfælde  FRI 

 
  -- Rajgræsfrø (Lolium multiflorum Lam. og Lolium perenne L.):   

 
1209.2501 --- I pakninger på 10 kg eller derover  FRI 

 
1209.2509 --- Andre varer  FRI 

 
  -- I andre tilfælde:   

 
1209.2901 --- Andre græsfrø i pakninger på 10 kg eller derover  FRI 

 
1209.2909 --- Andre varer  FRI 

 
1209.3000 - Frø af urteagtige planter, der hovedsagelig dyrkes for deres blomster  FRI 

 
  - Andre varer:   

 
1209.9100 -- Grøntsagsfrø  FRI 

 
1209.9901 -- Svampesporer FRI 

 
1209.9909 -- Andre varer FRI 

 
1210 Humle, frisk eller tørret, også formalet, pulveriseret eller som pellets; lupulin:   

 
1210.1000 - Humle, ikke formalet, pulveriseret eller som pellets  FRI 

 
1210.2000 - Humle, formalet, pulveriseret eller som pellets; lupulin  FRI 

 
1211 Planter og plantedele (herunder frø og frugter), af den art der hovedsagelig 

anvendes til fremstilling af parfumer, farmaceutiske produkter, 

insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler og lign., friske eller tørrede, 

også snittede, knuste eller pulveriserede: 

  

 

1211.2000 - Ginsengrod  FRI 

 
1211.3000 - Kokablade FRI 

 
1211.4000 - Valmuestrå eller -stængler FRI 

 
  - Andre varer:    

 
1211.9001 -- Til bouillon FRI 

 
1211.9002 -- Basilikum, borasurt, alle arter af mynte, rosmarin, rude, salvie og malurt  FRI 

 
1211.9009 -- Andre varer FRI 

 
1212 Johannesbrød, tang og andre alger, sukkerroer og sukkerrør, friske eller 

tørrede, også formalede; frugtsten og -kerner samt andre vegetabilske 

produkter (herunder ikke-brændte cikorierødder af arten Cichorium intybus 

sativum), af den art der hovedsagelig anvendes til menneskeføde, ikke 

andetsteds tariferet: 

  

 

  - Tang og andre alger:   

 

 

-- Til menneskeføde:   

 
1212.2110 --- Anvendt hovedsageligt til farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, 

afsvampningsmidler og lign., friske eller tørrede, også snittede, knuste eller 

pulveriserede  

FRI 

 

1212.2120 --- I andre tilfælde  FRI 

 
  -- I andre tilfælde:   
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1212.2910 --- Anvendt hovedsageligt til farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, 

afsvampningsmidler og lign., friske eller tørrede, også snittede, knuste eller 

pulveriserede  

FRI 

 

1212.2920 --- I andre tilfælde: FRI 

 
  - Andre varer:   

 
1212.9100 -- Sukkerroer  FRI 

 
1212.9200 -- Johannesbrød FRI 

 
1212.9300 -- Sukkerrør FRI 

 
1212.9400 -- Cikorierødder FRI 

 
1212.9900 -- Andre varer  FRI 

 
1213 Halm og avner af korn, ubearbejdet, også hakket, formalet, presset eller som 

pellets: 

  

 
  - Humle, presset eller som pellets:   

 
1213.0011 -- Til foder FRI 

 
1213.0019 -- Andre varer, i overensstemmelse med Finansministeriets præcisering FRI 

 
  - Andre varer:   

 
1213.0021 -- Til foder FRI 

 
1213.0029 -- Andre varer, i overensstemmelse med Finansministeriets præcisering FRI 

 
1214 Kålroer, runkelroer, andre foderrodfrugter, hø, lucerne, kløver, esparsette, 

foderkål, lupin, vikker og lignende foderprodukter, også som pellets: 

  

 

1214.1000 - Mel og pellets af lucerne  FRI 

 
1214.9000 - Andre varer  FRI 

 
1301 Schellak og lign.; vegetabilske karbohydratgummier, naturharpikser, 

gummiharpikser og balsamer: 

  

 
1301.2000 - Gummi arabicum  FRI 

 
  - Andre varer:   

 
1301.9001 --- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1301.9009 --- I andre tilfælde  FRI 

 
ex 1302 Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer, pectinater og pectater; agar-

agar og andre planteslimer og gelatineringsmidler, også modificerede, 

udvundet af vegetabilske stoffer: 

  

 

  - Plantesafter og planteekstrakter:   

 
1302.1100 -- Opium  FRI 

 
1501 Fedt af svin og fjerkræ, bortset fra fedt henhørende under pos. 0209 eller 1503:   

 
   — Svinefedt ("lard"):   

 
1501.1011 -- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1501.1019 -- I andre tilfælde FRI 

 
  - Andet fedt af svin:   

 
  -- Benfedt og fedt udvundet af affald:   

 
1501.2011 --- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1501.2019 --- I andre tilfælde FRI 

 
  -- I andre tilfælde:   

 
1501.2021 --- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1501.2029 --- I andre tilfælde FRI 

 
  - I andre tilfælde:   
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  -- Benfedt og fedt udvundet af affald   

 
1501.9011 --- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1501.9019 --- I andre tilfælde FRI 

 
  -- I andre tilfælde:   

 
1501.9021 --- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1501.9029 --- I andre tilfælde FRI 

 
1502 Talg af hornkvæg, får eller geder, bortset fra varer henhørende under 

pos. 1503: 

  

 
  - Talg:   

 
1502.1010 -- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1502.1090 -- Andre varer FRI 

 
  - I andre tilfælde:   

 
  -- Benfedt og fedt udvundet af affald   

 
1502.9010 ---Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1502.9020 --- I andre tilfælde FRI 

 
  -- I andre tilfælde:   

 
1502.9030 --- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1502.9090 --- I andre tilfælde FRI 

 
1503 Lardstearin, lardoil, oleostearin (pressetalg), oleomargarin og talgolie, ikke 

emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt:  

  

 
1503.0001 - Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1503.0009 - I andre tilfælde FRI 

 
1505.0000 Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf (herunder lanolin) FRI 

 
1506 Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, 

men ikke kemisk modificerede: 

  

 
1506.0001 - Dyreolier samt fraktioner deraf  FRI 

 
1506.0009 - I andre tilfælde  FRI 

 
1507 Sojabønneolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk 

modificerede: 

  

 
  - Rå olie, også afslimet:   

 
1507.1001 -- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1507.1009 -- I andre tilfælde FRI 

 
  - I andre tilfælde:   

 
1507.9001 -- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1507.9009 -- I andre tilfælde FRI 

 
1508 Jordnøddeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk 

modificerede: 

  

 
  - Rå olie:   

 
1508.1001 -- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1508.1009 -- I andre tilfælde FRI 

 
  - Andre varer:   

 
1508.9001 -- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1508.9009 -- I andre tilfælde FRI 

 
1509 Olivenolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk 

modificerede: 

  

 
  - Jomfruolie:   

 



 

DA 26   DA 

1509.1001 -- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1509.1009 -- I andre tilfælde FRI 

 
  - Andre varer:   

 
1509.9001 -- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1509.9009 -- I andre tilfælde FRI 

 
1510 Andre olier og fraktioner deraf, fremstillet udelukkende af oliven, også 

raffinerede, men ikke kemisk modificerede, herunder blandinger af disse olier 

og fraktioner med olier og fraktioner henhørende under pos. 1509:  

  

 

1510.0001 - Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1510.0009 - I andre tilfælde FRI 

 
1511 Palmeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede:   

 
  - Rå olie:   

 
1511.1001 -- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1511.1009 -- I andre tilfælde FRI 

 
  - Andre varer:   

 
1511.9001 -- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1511.9009 -- I andre tilfælde FRI 

 
1512 Solsikkeolie, saflorolie og bomuldsfrøolie samt fraktioner deraf, også 

raffinerede, men ikke kemisk modificerede: 

  

 
  - Solsikkeolie og saflorolie samt fraktioner deraf:   

 
  -- Rå olie:   

 
1512.1101 --- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1512.1109 --- I andre tilfælde FRI 

 
  -- Andre varer:   

 
1512.1901 --- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1512.1909 --- I andre tilfælde FRI 

 
  - Bomuldsfrøolie og fraktioner deraf:   

 
  -- Rå olie, også befriet for gossypol:   

 
1512.2101 --- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1512.2109 --- I andre tilfælde FRI 

 
  -- Andre varer:   

 
1512.2901 --- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1512.2909 --- I andre tilfælde FRI 

 
1513 Kokosolie (kopraolie), palmekerneolie og babassuolie samt fraktioner deraf, 

også raffinerede, men ikke kemisk modificerede: 

  

 
  - Kokosolie (kopraolie) og fraktioner deraf:   

 
  -- Rå olie:   

 
1513.1101 --- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1513.1109 --- I andre tilfælde FRI 

 
  -- Andre varer:   

 
1513.1901 --- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1513.1909 --- I andre tilfælde FRI 

 
  - Palmekerneolie og babassuolie samt fraktioner deraf:   

 
  -- Rå olie:   

 
1513.2101 --- Til tilberedning af fødevarer FRI 
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1513.2109 --- I andre tilfælde FRI 

 
  -- Andre varer:   

 
1513.2901 --- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1513.2909 --- I andre tilfælde FRI 

 
1514 Rybsolie, rapsolie og sennepsolie samt fraktioner deraf, også raffinerede, men 

ikke kemisk modificerede: 

  

 
  - Rybsolie og rapsolie med lavt indhold af erucasyre samt fraktioner deraf:   

 
  -- Rå olie:   

 
1514.1101 --- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1514.1109 --- I andre tilfælde FRI 

 
  -- Andre varer:   

 
1514.1901 --- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1514.1909 --- I andre tilfælde FRI 

 
  - Andre varer:   

 
  -- Rå olie:   

 
1514.9101 --- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1514.9109 --- I andre tilfælde FRI 

 
  -- Andre varer:   

 
1514.9901 --- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1514.9909 --- I andre tilfælde FRI 

 
1515 Andre vegetabilske fedtstoffer og olier (herunder jojobaolie) samt fraktioner 

deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede: 

  

 
  - Linolie og fraktioner deraf:   

 
1515.1100 -- Rå olie  FRI 

 
1515.1900 -- Andre varer  FRI 

 
  - Majskimolie og fraktioner deraf:   

 
  -- Rå olie:    

 
1515.2101 --- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1515.2109 --- I andre tilfælde FRI 

 
  -- Andre varer:    

 
1515.2901 --- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1515.2909 --- I andre tilfælde FRI 

 
1515.3000 - Ricinusolie og fraktioner deraf  FRI 

 
  - Sesamolie og fraktioner deraf:    

 
1515.5001 -- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1515.5009 -- I andre tilfælde FRI 

 
  - Andre varer:    

 
1515.9001 -- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
1515.9009 -- I andre tilfælde FRI 

 
1516 Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, helt eller 

delvis hydrerede, inter-esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, også 

raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede: 

  

 

  - Animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf:   

 
1516.1002 -- Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier, re-esterificerede FRI 

 
1516.1009 -- I andre tilfælde FRI 
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  - Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf:   

 
1516.2001 -- Sojabønneolie FRI 

 
1516.2002 -- Bomuldsfrøolie FRI 

 
ex 1516.2003 -- Hydrerede olier (med karakter af voks, f.eks. opalvoks), undtagen opalvoks FRI 

 
1516.2009 -- I andre tilfælde FRI 

 
ex 1517 Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller 

vegetabilske fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og 

olier fra dette kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller fraktioner 

deraf henhørende under pos. 1516: 

  

 

  - Margarine, undtagen flydende margarine: 

 
 

1517.1009 -- I andre tilfælde FRI 

 
  - Andre varer:   

 
1517.9001 -- Med et indhold af mælkefedt på 10 vægtprocent og derunder FRI 

 
1517.9003 -- Spiselige blandinger af flydende sojabønneolie og bomuldsfrøolie FRI 

 
1517.9004 -- Spiselig blanding af andre flydende vegetabilske olier FRI 

 
1517.9009 -- Andre varer FRI 

 
ex 1518.0000 Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner deraf, kogte, 

oxyderede, dehydrerede, svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved 

opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på anden måde kemisk 

modificerede, undtagen varer henhørende under pos. 1516; ikke-spiselige 

blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller 

olier eller af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette kapitel, ikke 

andetsteds tariferet, undtagen linoxyn  

FRI 

 

ex 1603 Ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse 

vanddyr: 

  

 
1603.0009 - I andre tilfælde FRI 

 
1701 Rør- og roesukker samt kemisk ren sakkarose, i fast form:   

 
  - Råsukker, uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer:   

 
1701.1200 -- Roesukker  FRI 

 
1701.1300 -- Rørsukker som nævnt i underpositionsbestemmelse 2 til dette kapitel FRI 

 
1701.1400 -- Andet roesukker FRI 

 
  - Andre varer:   

 
  -- Med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer:   

 
1701.9101 --- Styksukker i detailsalgspakninger på 5 kg eller derunder  FRI 

 
1701.9102 --- Styksukker i andre pakninger  FRI 

 
1701.9103 --- Krystalsukker i detailsalgspakninger på 5 kg eller derunder  FRI 

 
1701.9104 --- Krystalsukker i andre pakninger  FRI 

 
1701.9105 --- Brun farin  FRI 

 
1701.9106 --- Strøsukker  FRI 

 
1701.9107 --- Kandis  FRI 

 
1701.9109 --- I andre tilfælde  FRI 

 
  -- I andre tilfælde:   

 
1701.9901 --- Styksukker i detailsalgspakninger på 5 kg eller derunder  FRI 

 
1701.9902 --- Styksukker i andre pakninger  FRI 

 
1701.9903 --- Krystalsukker i detailsalgspakninger på 5 kg eller derunder  FRI 

 
1701.9904 --- Krystalsukker i andre pakninger  FRI 

 
1701.9905 -- -Brun farin  FRI 
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1701.9906 --- Strøsukker  FRI 

 
1701.9907 --- Kandis  FRI 

 
1701.9909 --- I andre tilfælde  FRI 

 
ex 1702 Andet sukker, herunder kemisk ren laktose, maltose, glukose og fruktose, i fast 

form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer 

eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel: 

  

 

  - Laktose og laktosesirup:   

 
1702.1100 -- Af en renhedsgrad i tør tilstand på 99 vægtprocent og derover FRI 

 
1702.1900 -- I andre tilfælde FRI 

 
1702.2000 - Ahornsukker og ahornsirup  FRI 

 
  - Glukose og glukosesirup, uden indhold af fruktose eller med et fruktoseindhold i 

tør tilstand på under 20 vægtprocent: 

  

 
1702.3001 -- Glukose, uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer  FRI 

 
1702.3002 -- Sirup  FRI 

 
1702.3009 -- I andre tilfælde  FRI 

 
  - Glukose og glukosesirup, med et fruktoseindhold i tør tilstand på 20 vægtprocent 

og derover, men under 50 vægtprocent, undtagen invertsukker: 

  

 
1702.4001 -- Glukose, uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer  FRI 

 
1702.4002 -- Sirup  FRI 

 
1702.4009 -- I andre tilfælde  FRI 

 
1702.6000 - Anden fruktose og fruktosesirup, med et fruktoseindhold i tør tilstand på over 

50 vægtprocent, undtagen invertsukker  

FRI 

 
  - Andre varer, herunder invertsukker og andre sukkerarter eller sukkeropløsninger 

med et indhold i tør tilstand på 50 vægtprocent fruktose: 

  

 
1702.9001 -- Kunsthonning, også blandet med naturlig honning  FRI 

 
1702.9002 -- Sirup  FRI 

 
1702.9003 -- Karamel  FRI 

 
1702.9009 -- I andre tilfælde  FRI 

 
1703 Melasse hidrørende fra udvinding eller raffinering af sukker:   

 
  - Melasse af rørsukker:   

 
1703.1001 -- Til dyrefoder  FRI 

 
1703.1002 -- Tilsat smagsstoffer eller farvestoffer  FRI 

 
1703.1009 -- I andre tilfælde  FRI 

 
  - Andre varer:   

 
1703.9001 -- Til dyrefoder FRI 

 
1703.9009 -- I andre tilfælde  FRI 

 
1801.0000 Kakaobønner, hele eller brækkede, også brændte  FRI 

 
1802.0000 Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald  FRI 

 
ex 2001 Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller 

konserveret med eddike eller eddikesyre: 

  

 
2001.1000 - Agurker og asier  FRI 

 
  - Andre varer:   

 
2001.9005 -- Løg FRI 

 
ex 2001.9009 -- Andre varer, undtagen palmehjerter FRI 

 
2002 Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller 

eddikesyre: 
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2002.1000 - Tomater, hele eller i stykker  FRI 

 
2003 Svampe og trøfler, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike 

eller eddikesyre: 

  

 
2003.1000 - Svampe af slægten Agaricus FRI 

 
2003.9000 - Andre varer FRI 

 
ex 2004 Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike 

eller eddikesyre, frosne: 

  

 
  - Andre grøntsager og blandinger af grøntsager:   

 
2004.9002 -- Artiskokker FRI 

 
2004.9003 -- Grønne eller sorte oliven FRI 

 
2004.9004 -- Grønne ærter og bønner FRI 

 
2004.9005 -- Tilberedninger på basis af mel af bælgplanter FRI 

 
2004.9009 -- I andre tilfælde FRI 

 
ex 2005 Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike 

eller eddikesyre, ikke frosne: 

  

 
2005.1000 - Homogeniserede grøntsager FRI 

 
2005.4000 - Ærter (Pisum sativum) FRI 

 
  - Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter)   

 
2005.5100 -- Udbælgede bønner FRI 

 
2005.5900 -- Andre varer FRI 

 
2005.6000 - Asparges FRI 

 
2005.7000 - Oliven FRI 

 
  - Andre grøntsager og blandinger af grøntsager:   

 
2005.9100 -- Bambusskud FRI 

 
  -- Andre varer:   

 
2005.9909 --- I andre tilfælde FRI 

 
ex 2006 Grøntsager, frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med 

sukker (afløbne, glaserede eller kandiserede)  

  

 
  - Frosne grøntsager:   

 
2006.0012 -- Asparges FRI 

 
2006.0019 -- I andre tilfælde FRI 

 
  - Andre grøntsager:   

 
2006.0022 -- Asparges FRI 

 
2006.0023 -- Sød peber FRI 

 
2006.0029 -- I andre tilfælde FRI 

 
2006.0030 - I andre tilfælde FRI 

 
ex 2008 Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret på 

anden måde, også tilsat sukker, andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds 

tariferet: 

  

 

  - Nødder, jordnødder samt andre kerner og frø, også blandede:   

 
ex 2008.11 -- Jordnødder, undtagen jordnøddesmør, ikke ristede FRI 

 
2008.1900 -- Andre varer, herunder blandinger FRI 

 
  - Ananas:   

 
2008.2001 -- Ananassuppe og -grød   FRI 

 
2008.2009 -- I andre tilfælde  FRI 

 
  - Citrusfrugter:   
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2008.3001 -- Citrusfrugtsuppe og -grød  FRI 

 
2008.3009 -- I andre tilfælde  FRI 

 
  - Pærer:   

 
2008.4001 -- Pæresuppe og -grød  FRI 

 
2008.4009 -- I andre tilfælde  FRI 

 
  - Abrikoser   

 
2008.5001 -- Abrikossuppe og -grød  FRI 

 
2008.5009 -- I andre tilfælde  FRI 

 
  - Kirsebær:   

 
2008.6001 -- Kirsebærsuppe og -grød  FRI 

 
2008.6009 -- I andre tilfælde  FRI 

 
  - Ferskner, herunder nektariner:   

 
2008.7001 -- Ferskensuppe og -grød  FRI 

 
2008.7009 -- I andre tilfælde FRI 

 
  - Jordbær:   

 
2008.8001 -- Jordbærsuppe og -grød  FRI 

 
2008.8009 -- Andre varer  FRI 

 
  - Andre varer, herunder blandinger, som ikke henhører under underpos. 2008.19:   

 
2008.9301 -- Frugtsuppe og -grød  FRI 

 
2008.9309 -- Andre varer FRI 

 
  -- Blandinger:   

 
2008.9701 --- Frugtsuppe og -grød  FRI 

 
2008.9709 --- Andre varer FRI 

 
  -- Andre varer:   

 
2008.9901 --- Frugtsuppe og -grød  FRI 

 
2008.9909 --- Andre varer FRI 

 
2009 Frugt- og grøntsagssafter (herunder druemost), ugærede og ikke tilsat alkohol, 

også tilsat sukker eller andre sødemidler: 

  

 

  - Appelsinsaft:   

 
  -- Frosset:   

 
2009.1110 --- Ugæret og ikke tilsat sukker, i beholdere på 50 kg eller derover   FRI 

 
  --- Tilberedte drikkevarer:   

 
2009.1190 --- I andre tilfælde FRI 

 
  -- Ikke frosset, med en Brix-værdi på 20 eller derunder   

 
2009.1210 --- Ugæret og ikke tilsat sukker, i beholdere på 50 kg eller derover  FRI 

 
  --- Tilberedte drikkevarer:   

 
2009.1221 ---- I engangspakninger af stål FRI 

 
2009.1222 ---- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2009.1223 ---- I engangspakninger af glas på over 500 ml. FRI 

 
2009.1224 ---- I engangspakninger af glas på 500 ml. eller derunder FRI 

 
2009.1225 ---- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2009.1226 ---- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2009.1229 ---- I andre tilfælde FRI 

 



 

DA 32   DA 

2009.1290 --- I andre tilfælde FRI 

 
  -- I andre tilfælde:   

 
2009.1910 --- Ugæret og ikke tilsat sukker, i beholdere på 50 kg eller derover  FRI 

 
  --- Tilberedte drikkevarer:   

 
2009.1921 ---- I engangspakninger af stål FRI 

 
2009.1922 ---- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2009.1923 ---- I engangspakninger af glas på over 500 ml. FRI 

 
2009.1924 ---- I engangspakninger af glas på 500 ml. eller derunder FRI 

 
2009.1925 ---- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2009.1926 ---- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2009.1929 ---- I andre tilfælde FRI 

 
2009.1990 --- I andre tilfælde FRI 

 
  - Druesaft (herunder druemost):   

 
  -- Med en Brix-værdi på 20 eller derunder:   

 
2009.2110 --- Ugæret og ikke tilsat sukker, i beholdere på 50 kg eller derover  FRI 

 
  --- Tilberedte drikkevarer:   

 
2009.2121 ---- I engangspakninger af stål FRI 

 
2009.2122 ---- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2009.2123 ---- I engangspakninger af glas på over 500 ml. FRI 

 
2009.2124 ---- I engangspakninger af glas på 500 ml. eller derunder FRI 

 
2009.2125 ---- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2009.2126 ---- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2009.2129 ---- I andre tilfælde FRI 

 
2009.2190 --- I andre tilfælde FRI 

 
  -- I andre tilfælde:   

 
2009.2910 --- Ugæret og ikke tilsat sukker, i beholdere på 50 kg eller derover  FRI 

 
  --- Tilberedte drikkevarer:   

 
2009.2921 ---- I engangspakninger af stål FRI 

 
2009.2922 ---- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2009.2923 ---- I engangspakninger af glas på over 500 ml. FRI 

 
2009.2924 ---- I engangspakninger af glas på 500 ml. eller derunder FRI 

 
2009.2925 ---- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2009.2926 ---- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2009.2929 ---- I andre tilfælde FRI 

 
2009.2990 --- I andre tilfælde FRI 

 
  - Saft af andre citrusfrugter:   

 
  -- Med en Brix-værdi på 20 eller derunder:   

 
2009.3110 --- Ugæret og ikke tilsat sukker, i beholdere på 50 kg eller derover  FRI 

 
  --- Tilberedte drikkevarer:   

 
2009.3121 ---- I engangspakninger af stål FRI 

 
2009.3122 ---- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2009.3123 ---- I engangspakninger af glas på over 500 ml. FRI 

 
2009.3124 ---- I engangspakninger af glas på 500 ml. eller derunder FRI 
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2009.3125 ---- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2009.3126 ---- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2009.3129 ---- I andre tilfælde FRI 

 
2009.3190 --- I andre tilfælde FRI 

 
  -- I andre tilfælde:   

 
2009.3910 --- Ugæret og ikke tilsat sukker, i beholdere på 50 kg eller derover  FRI 

 
  --- Tilberedte drikkevarer:   

 
2009.3921 ---- I engangspakninger af stål FRI 

 
2009.3922 ---- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2009.3923 ---- I engangspakninger af glas på over 500 ml. FRI 

 
2009.3924 ---- I engangspakninger af glas på 500 ml. eller derunder FRI 

 
2009.3925 ---- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2009.3926 ---- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2009.3929 ---- I andre tilfælde FRI 

 
2009.3990 --- I andre tilfælde FRI 

 
  - Ananassaft:   

 
  -- Med en Brix-værdi på 20 eller derunder:   

 
2009.4110 --- Ugæret og ikke tilsat sukker, i beholdere på 50 kg eller derover  FRI 

 
  --- Tilberedte drikkevarer:   

 
2009.4121 ---- I engangspakninger af stål FRI 

 
2009.4122 ---- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2009.4123 ---- I engangspakninger af glas på over 500 ml. FRI 

 
2009.4124 ---- I engangspakninger af glas på 500 ml. eller derunder FRI 

 
2009.4125 ---- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2009.4126 ---- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2009.4129 ---- I andre tilfælde FRI 

 
2009.4190 --- I andre tilfælde FRI 

 
  -- I andre tilfælde:   

 
2009.4910 --- Ugæret og ikke tilsat sukker, i beholdere på 50 kg eller derover  FRI 

 
  --- Tilberedte drikkevarer:   

 
2009.4921 ---- I engangspakninger af stål FRI 

 
2009.4922 ---- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2009.4923 ---- I engangspakninger af glas på over 500 ml. FRI 

 
2009.4924 ---- I engangspakninger af glas på 500 ml. eller derunder FRI 

 
2009.4925 ---- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2009.4926 ---- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2009.4929 ---- I andre tilfælde FRI 

 
2009.4990 --- I andre tilfælde FRI 

 
  - Tomatsaft:   

 
2009.5010 -- Ugæret og ikke tilsat sukker, i beholdere på 50 kg eller derover  FRI 

 
  --- Tilberedte drikkevarer:   

 
2009.5021 --- I engangspakninger af stål FRI 

 
2009.5022 --- I engangspakninger af aluminium FRI 
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2009.5023 --- I engangspakninger af glas på over 500 ml. FRI 

 
2009.5024 --- I engangspakninger af glas på 500 ml. eller derunder FRI 

 
2009.5025 --- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2009.5026 --- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2009.5029 --- I andre tilfælde FRI 

 
2009.5090 --- I andre tilfælde FRI 

 
  - Druesaft (herunder druemost):   

 
  -- Med en Brix-værdi på 20 eller derunder:   

 
2009.6110 --- Ugæret og ikke tilsat sukker, i beholdere på 50 kg eller derover  FRI 

 
  --- Tilberedte drikkevarer:   

 
2009.6121 ---- I engangspakninger af stål FRI 

 
2009.6122 ---- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2009.6123 ---- I engangspakninger af glas på over 500 ml. FRI 

 
2009.6124 ---- I engangspakninger af glas på 500 ml. eller derunder FRI 

 
2009.6125 ---- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2009.6126 ---- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2009.6129 ---- I andre tilfælde FRI 

 
2009.6190 --- I andre tilfælde FRI 

 
  -- I andre tilfælde:   

 
2009.6910 --- Ugæret og ikke tilsat sukker, i beholdere på 50 kg eller derover  FRI 

 
  --- Tilberedte drikkevarer:   

 
2009.6921 ---- I engangspakninger af stål FRI 

 
2009.6922 ---- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2009.6923 ---- I engangspakninger af glas på over 500 ml. FRI 

 
2009.6924 ---- I engangspakninger af glas på 500 ml. eller derunder FRI 

 
2009.6925 ---- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2009.6926 ---- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2009.6929 ---- I andre tilfælde FRI 

 
2009.6990 --- I andre tilfælde FRI 

 
  - Æblesaft:   

 
  -- Med en Brix-værdi på 20 eller derunder:   

 
2009.7110 --- Ugæret og ikke tilsat sukker, i beholdere på 50 kg eller derover  FRI 

 
  --- Tilberedte drikkevarer:   

 
2009.7121 ---- I engangspakninger af stål FRI 

 
2009.7122 ---- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2009.7123 ---- I engangspakninger af glas på over 500 ml. FRI 

 
2009.7124 ---- I engangspakninger af glas på 500 ml. eller derunder FRI 

 
2009.7125 ---- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2009.7126 ---- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2009.7129 ---- I andre tilfælde FRI 

 
2009.7190 --- I andre tilfælde FRI 

 
  -- I andre tilfælde:   

 
2009.7910 --- Ugæret og ikke tilsat sukker, i beholdere på 50 kg eller derover  FRI 
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  --- Tilberedte drikkevarer:   

 
2009.7921 ---- I engangspakninger af stål FRI 

 
2009.7922 ---- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2009.7923 ---- I engangspakninger af glas på over 500 ml. FRI 

 
2009.7924 ---- I engangspakninger af glas på 500 ml. eller derunder FRI 

 
2009.7925 ---- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2009.7926 ---- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2009.7929 ---- I andre tilfælde FRI 

 
2009.7990 --- I andre tilfælde FRI 

 
  - Saft af andre frugter eller grøntsager:   

 
  -- Saft af tranebær og tyttebær (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, 

Vaccinium vitis-idaea): 

  

 
2009.8110 --- Ugæret og ikke tilsat sukker, i beholdere på 50 kg eller derover  FRI 

 
  --- Tilberedte drikkevarer:   

 
2009.8121 ---- I engangspakninger af stål FRI 

 
2009.8122 ---- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2009.8123 ---- I engangspakninger af glas på over 500 ml. FRI 

 
2009.8124 ---- I engangspakninger af glas på 500 ml. eller derunder FRI 

 
2009.8125 ---- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2009.8126 ---- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2009.8129 ---- I andre tilfælde FRI 

 
2009.8190 --- I andre tilfælde FRI 

 
  -- I andre tilfælde:   

 
2009.8910 --- Ugæret og ikke tilsat sukker, i beholdere på 50 kg eller derover  FRI 

 
  --- Tilberedte drikkevarer:   

 
2009.8921 ---- I engangspakninger af stål FRI 

 
2009.8922 ---- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2009.8923 ---- I engangspakninger af glas på over 500 ml. FRI 

 
2009.8924 ---- I engangspakninger af glas på 500 ml. eller derunder FRI 

 
2009.8925 ---- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2009.8926 ---- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2009.8929 ---- I andre tilfælde FRI 

 
2009.8990 --- I andre tilfælde FRI 

 
  - Blandinger af safter:   

 
2009.9010 -- Ugæret og ikke tilsat sukker, i beholdere på 50 kg eller derover  FRI 

 
  --- Tilberedte drikkevarer:   

 
2009.9021 --- I engangspakninger af stål FRI 

 
2009.9022 --- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2009.9023 --- I engangspakninger af glas på over 500 ml. FRI 

 
2009.9024 --- I engangspakninger af glas på 500 ml. eller derunder FRI 

 
2009.9025 --- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2009.9026 --- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2009.9029 --- I andre tilfælde FRI 

 
2009.9090 --- I andre tilfælde FRI 
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ex 2106 Tilberedte fødevarer, ikke andetsteds tariferet:   

 
  - I andre tilfælde:   

 
  -- Tilberedninger til fremstilling af drikkevarer:   

 
2106.9022 --- Sirup, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer  FRI 

 
2106.9063 -- Sirup og andre sukkeropløsninger, tilsat smagsstoffer eller farvestoffer FRI 

 
2204 Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol; druemost, undtagen druemost 

henhørende under pos. 2009: 

  

 
  - Mousserende vin:    

 
  -- Med et alkoholindhold på over 0,5 % vol. og højst 2,25 % vol.:   

 
2204.1011 --- I engangspakninger af stål FRI 

 
2204.1012 --- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2204.1013 --- I engangspakninger af glas på over 500 ml FRI 

 
2204.1014 --- I engangspakninger af glas på 500 ml eller derunder FRI 

 
2204.1015 --- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2204.1016 --- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2204.1019 --- I andre tilfælde FRI 

 
  -- Vin, hverken blandet med andre fermenterede drikkevarer eller ikke-

alkoholholdige drikkevarer, forudsat at produktet har et alkoholdinhold på over 2,25 

% vol. og højst 15 % vol. og alene indeholder alkohol, der er frembragt ved 

fermentering uden nogen form for destillation: 

  

 

2204.1021 --- I engangspakninger af stål FRI 

 
2204.1022 --- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2204.1023 --- I engangspakninger af glas på over 500 ml FRI 

 
2204.1024 --- I engangspakninger af glas på 500 ml eller derunder FRI 

 
2204.1025 --- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2204.1026 --- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2204.1029 --- I andre tilfælde FRI 

 
  -- Andre varer med et alkoholindhold på over 2,25 % vol.:   

 
2204.1031 --- I engangspakninger af stål FRI 

 
2204.1032 --- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2204.1033 --- I engangspakninger af glas på over 500 ml FRI 

 
2204.1034 --- I engangspakninger af glas på 500 ml eller derunder FRI 

 
2204.1035 --- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2204.1036 --- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2204.1039 --- I andre tilfælde FRI 

 
  - Anden vin; druemost, hvis gæring er standset eller forhindret ved tilsætning af 

alkohol: 

  

 
  -- I beholdere med indhold af 2 liter eller derunder:   

 
  --- Druemost tilsat alkohol med et alkoholindhold på over 0,5 % vol. og højst 2,25 

% vol.: 

  

 
2204.2111 ---- I engangspakninger af stål FRI 

 
2204.2112 ---- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2204.2113 ---- I engangspakninger af glas på over 500 ml FRI 

 
2204.2114 ---- I engangspakninger af glas på 500 ml eller derunder FRI 

 
2204.2115 ---- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 
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2204.2116 ---- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2204.2119 ---- I andre tilfælde FRI 

 
  --- Druemost med et alkoholindhold på over 2,25 % vol.:   

 
2204.2121 ---- I engangspakninger af stål FRI 

 
2204.2122 ---- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2204.2123 ---- I engangspakninger af glas på over 500 ml FRI 

 
2204.2124 ---- I engangspakninger af glas på 500 ml eller derunder FRI 

 
2204.2125 ---- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2204.2126 ---- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2204.2129 ---- I andre tilfælde FRI 

 
  --- Andre varer med et alkoholindhold på over 0,5 % vol. og højst 2,25 % vol.:   

 
2204.2131 ---- I engangspakninger af stål FRI 

 
2204.2132 ---- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2204.2133 ---- I engangspakninger af glas på over 500 ml FRI 

 
2204.2134 ---- I engangspakninger af glas på 500 ml eller derunder FRI 

 
2204.2135 ---- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2204.2136 ---- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2204.2139 ---- I andre tilfælde FRI 

 
  --- Vin, hverken blandet med andre fermenterede drikkevarer eller ikke-

alkoholholdige drikkevarer, forudsat at produktet har et alkoholdinhold på over 2,25 

% vol. og højst 15 % vol. og alene indeholder alkohol, der er frembragt ved 

fermentering uden nogen form for destillation: 

  

 

  ---- Hvidvine:   

 
2204.2141 ----- I engangspakninger af stål FRI 

 
2204.2142 ----- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2204.2143 ----- I engangspakninger af glas på over 500 ml FRI 

 
2204.2144 ----- I engangspakninger af glas på 500 ml eller derunder FRI 

 
2204.2145 ----- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2204.2146 ----- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2204.2149 ----- I andre tilfælde FRI 

 
  ---- Rødvine:   

 
2204.2151 ----- I engangspakninger af stål FRI 

 
2204.2152 ----- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2204.2153 ----- I engangspakninger af glas på over 500 ml FRI 

 
2204.2154 ----- I engangspakninger af glas på 500 ml eller derunder FRI 

 
2204.2155 ----- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2204.2156 ----- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2204.2159 ----- I andre tilfælde FRI 

 
  ---- Andre vine:   

 
2204.2161 ----- I engangspakninger af stål FRI 

 
2204.2162 ----- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2204.2163 ----- I engangspakninger af glas på over 500 ml FRI 

 
2204.2164 ----- I engangspakninger af glas på 500 ml eller derunder FRI 

 
2204.2165 ----- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 
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2204.2166 ----- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2204.2169 ----- I andre tilfælde FRI 

 
  --- Andre varer med et alkoholindhold på over 2,25 % vol.:   

 
2204.2191 ---- I engangspakninger af stål FRI 

 
2204.2192 ---- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2204.2193 ---- I engangspakninger af glas på over 500 ml FRI 

 
2204.2194 ---- I engangspakninger af glas på 500 ml eller derunder FRI 

 
2204.2195 ---- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2204.2196 ---- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2204.2199 ---- I andre tilfælde FRI 

 
  -- I andre tilfælde:   

 
  --- Druemost tilsat alkohol med et alkoholindhold på over 0,5 % vol. og højst 2,25 

% vol.: 

  

 
2204.2911 ---- I engangspakninger af stål FRI 

 
2204.2912 ---- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2204.2913 ---- I engangspakninger af glas  FRI 

 
2204.2915 ---- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2204.2916 ---- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2204.2919 ---- I andre tilfælde FRI 

 
  --- Druemost med et alkoholindhold på over 2,25 % vol.:   

 
2204.2921 ---- I engangspakninger af stål FRI 

 
2204.2922 ---- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2204.2923 ---- I engangspakninger af glas  FRI 

 
2204.2925 ---- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2204.2926 ---- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2204.2929 ---- I andre tilfælde FRI 

 
  --- Andre varer med et alkoholindhold på over 0,5 % vol. og højst 2,25 % vol.:   

 
2204.2931 ---- I engangspakninger af stål FRI 

 
2204.2932 ---- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2204.2933 ---- I engangspakninger af glas  FRI 

 
2204.2935 ---- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2204.2936 ---- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2204.2939 ---- I andre tilfælde FRI 

 
  --- Vin, hverken blandet med andre fermenterede drikkevarer eller ikke-

alkoholholdige drikkevarer, forudsat at produktet har et alkoholdinhold på over 2,25 

% vol. og højst 15 % vol. og alene indeholder alkohol, der er frembragt ved 

fermentering uden nogen form for destillation: 

  

 

  ---- Hvidvine:   

 
2204.2941 ----- I engangspakninger af stål FRI 

 
2204.2942 ----- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2204.2943 ----- I engangspakninger af glas  FRI 

 
2204.2945 ----- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2204.2946 ----- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2204.2949 ----- I andre tilfælde FRI 

 
  ---- Rødvine:   

 



 

DA 39   DA 

2204.2951 ----- I engangspakninger af stål FRI 

 
2204.2952 ----- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2204.2953 ----- I engangspakninger af glas  FRI 

 
2204.2955 ----- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2204.2956 ----- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2204.2959 ----- I andre tilfælde FRI 

 
  ---- Andre vine:   

 
2204.2961 ----- I engangspakninger af stål FRI 

 
2204.2962 ----- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2204.2963 ----- I engangspakninger af glas  FRI 

 
2204.2965 ----- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2204.2966 ----- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2204.2969 ----- I andre tilfælde FRI 

 
  --- Andre varer med et alkoholindhold på over 2,25 % vol.:   

 
2204.2991 ---- I engangspakninger af stål FRI 

 
2204.2992 ---- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2204.2993 ---- I engangspakninger af glas  FRI 

 
2204.2995 ---- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2204.2996 ---- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2204.2999 ---- I andre tilfælde FRI 

 
  - Anden druemost:   

 
  -- Med et alkoholindhold på over 0,5 % vol. og højst 2,25 % vol.:   

 
2204.3011 --- I engangspakninger af stål FRI 

 
2204.3012 --- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2204.3013 --- I engangspakninger af glas på over 500 ml FRI 

 
2204.3014 --- I engangspakninger af glas på 500 ml eller derunder FRI 

 
2204.3015 --- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2204.3016 --- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2204.3019 --- I andre tilfælde FRI 

 
  -- Med et alkoholindhold på over 2,25 % vol.:   

 
2204.3021 --- I engangspakninger af stål FRI 

 
2204.3022 --- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2204.3023 --- I engangspakninger af glas på over 500 ml FRI 

 
2204.3024 --- I engangspakninger af glas på 500 ml eller derunder FRI 

 
2204.3025 --- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2204.3026 --- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2204.3029 --- I andre tilfælde FRI 

 
2206 Andre gærede drikkevarer (fx æblecider, pærecider og mjød)    

 
  - Med et alkoholindhold på over 0,5 % vol. og højst 2,25 % vol.:   

 
2206.0031 -- I engangspakninger af stål FRI 

 
2206.0032 -- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2206.0033 -- I engangspakninger af glas på over 500 ml FRI 

 
2206.0034 -- I engangspakninger af glas på 500 ml eller derunder FRI 
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2206.0035 -- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2206.0036 -- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2206.0039 -- Andre varer FRI 

 
  - Gærede drikkevarer, hverken blandet med andre gærede drikkevarer eller ikke-

alkoholholdige drikkevarer, undtagen dem, der findes i den blandede drikkevarer, 

forudsat at produktet har et alkoholdinhold på højst 15 % vol. og alene indeholder 

alkohol, der er frembragt ved fermentering uden nogen form for destillation: 

  

 

2206.0041 -- I engangspakninger af stål FRI 

 
2206.0042 -- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2206.0043 -- I engangspakninger af glas på over 500 ml FRI 

 
2206.0044 -- I engangspakninger af glas på 500 ml eller derunder FRI 

 
2206.0045 -- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2206.0046 -- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2206.0049 -- I andre tilfælde FRI 

 
  - Blandinger af øl og ikke-alkoholholdige drikkevarer med et alkoholindhold på 

over 0,5 % vol. og højst 2,25 % vol.: 

  

 
2206.0051 -- I engangspakninger af stål FRI 

 
2206.0052 -- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2206.0053 -- I engangspakninger af glas på over 500 ml FRI 

 
2206.0054 -- I engangspakninger af glas på 500 ml eller derunder FRI 

 
2206.0055 -- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2206.0056 -- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2206.0059 -- I andre tilfælde FRI 

 
  - Andre varer med et alkoholindhold på over 2,25 % vol.:   

 
2206.0081 -- I engangspakninger af stål FRI 

 
2206.0082 -- I engangspakninger af aluminium FRI 

 
2206.0083 -- I engangspakninger af glas på over 500 ml FRI 

 
2206.0084 -- I engangspakninger af glas på 500 ml eller derunder FRI 

 
2206.0085 -- I engangspakninger af plastik, farvet FRI 

 
2206.0086 -- I engangspakninger af plastik, ufarvet FRI 

 
2206.0089 -- I andre tilfælde FRI 

 
ex 2207 Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol. 

eller derover; ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset 

alkoholindholdet: 

  

 

2207.1000 - Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol. eller 

derover  

FRI 

 
2301 Mel, pulver og pellets af kød, slagtebiprodukter, fisk, krebsdyr, bløddyr eller 

andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde; fedtegrever:  

  

 

  - Mel, pulver og pellets af kød eller slagtebiprodukter; fedtegrever:   

 
2301.1002 -- Kødpulver, ikke andetsteds tariferet FRI 

 
2301.1009 -- I andre tilfælde FRI 

 
2302 Klid og andre restprodukter, også i form af pellets, fra sigtning, formaling eller 

anden bearbejdning af korn eller bælgfrugter: 

  

 

2302.1000 - Af majs FRI 

 
2302.3000 - Af hvede  FRI 

 
2302.4000 - Af andre kornsorter  FRI 
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2302.5000 - Af bælgfrugter  FRI 

 
2303 Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende restprodukter, roeaffald, 

bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling, samt mask, bærme 

og andre restprodukter fra øl- eller alkoholfremstilling, også i form af pellets: 

  

 

2303.1000 - Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende restprodukter FRI 

 
2303.2000 - Roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling FRI 

 
2303.3000 - Mask, bærme og andre restprodukter fra øl- eller alkoholfremstilling FRI 

 
2304.0000 Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af sojaolie, også 

formalede eller i form af pellets  

FRI 

 
2305.0000 Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af jordnøddeolie, også 

formalede eller i form af pellets 

FRI 

 
2306 Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af vegetabilske 

fedtstoffer eller olier, også formalede eller i form af pellets, undtagen varer 

henhørende under pos. 2304 eller 2305: 

  

 

2306.1000 - Af bomuldsfrø  FRI 

 
2306.2000 - Af hørfrø  FRI 

 
2306.3000 - Af solsikkefrø FRI 

 
  - Af rybs- eller rapsfrø:    

 
2306.4100 -- Af rybs- eller rapsfrø med lavt indhold af erucasyre FRI 

 
2306.4900 -- I andre tilfælde FRI 

 
2306.5000 - Af kokosnødder eller kopra  FRI 

 
2306.6000 - Af palmenødder eller palmekerner  FRI 

 
2306.9000 - I andre tilfælde  FRI 

 
2307.0000 Vinbærme; rå vinsten  FRI 

 
2308 Vegetabilske produkter og vegetabilsk affald samt rest- og biprodukter fra 

forarbejdning af vegetabilske produkter, også i form af pellets, af den art der 

anvendes som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet: 

  

 

2308.0001 - Vegetabilske produkter, af den art der anvendes som dyrefoder FRI 

 
2308.0009 - I andre tilfælde FRI 

 
2309 Tilberedninger, af den art der anvendes som dyrefoder:   

 
2309.1000 - Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg FRI 

 
  - Andre varer:   

 
2309.9001 -- Fiskeensilage til dyrefoder FRI 

 
2309.9002 -- Tangpulver  FRI 

 
2309.9003 -- Fiskeensilage til dyrefoder  FRI 

 
2309.9004 -- Fiskefoder, ikke andetsteds tariferet  FRI 

 
2309.9005 -- Fiskeensilage  FRI 

 
2309.9006 -- Foder på basis af skummetmælkspulver  FRI 

 
2309.9007 -- Foder på basis af vallepulver  FRI 

 
2309.9008 -- Fuglefoder til prydfugle  FRI 

 
2309.9011  -- Foder til selskabsdyr, ikke andetsteds tariferet, i detailsalgspakninger FRI 

 
2309.9090  -- I andre tilfælde FRI 

 
2401 Tobak, rå eller ufabrikeret; tobaksaffald:   

 
  - Tobak, ikke strippet:    

 
2401.1001 -- Bragt til landet af rejsende, besætningsmedlemmer og andre til personligt brug, 

eller sendt til landet, dog ikke som professionel import 

FRI 

 

2401.1009 -- I andre tilfælde FRI 
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  - Tobak, delvis eller helt strippet:   

 
2401.2001 -- Bragt til landet af rejsende, besætningsmedlemmer og andre til personligt brug, 

eller sendt til landet, dog ikke som professionel import 

FRI 

 

2401.2009 -- I andre tilfælde FRI 

 
  - Tobaksaffald:   

 
2401.3001 -- Bragt til landet af rejsende, besætningsmedlemmer og andre til personligt brug, 

eller sendt til landet, dog ikke som professionel import 

FRI 

 

2401.3009 -- I andre tilfælde FRI 

 
3502 Albuminer (herunder koncentrater af to eller flere valleproteiner, med indhold 

af valleproteiner på over 80 vægtprocent, beregnet på grundlag af 

tørstofindholdet), albuminater og andre albuminderivater: 

  

 

   — Ægalbumin:   

 
   -- Tørret:   

 
3502.1101  --- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
3502.1901  --- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
3502.2001  --- Til tilberedning af fødevarer FRI 

 
3823 Industrielle monokarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering; industrielle 

fedtalkoholer: 

  

 
   — Industrielle monokarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering:   

 
3823.1100  -- Stearinsyre FRI 

 
3823.1200  -- Oliesyre FRI 

 
3823.1300  -- Talloliefedtsyre FRI 

 
3823.1900  -- Andre varer FRI 

 
3823.7000  — Industrielle fedtalkoholer FRI 
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Bilag II 

Island åbner følgende årlige toldfrie kontingenter for følgende produkter med oprindelse i Den Europæiske Union (*) 

    Nuværende 

Samlet 

yderligere 

mængde i tons 

(til brug inden 

for 4 år)  

Året for 

ikrafttrædelse 

(1. år)  2. år  3. år  4. år  

Samlet 

kontingent  

HS Produkt kvote 

    

Tons (til brug 

inden for 4 år) 

-position   tons tons (***) 

 

tons (****)  tons (****) tons (****) 

 0201 og 0202 Oksekød 100 596 149 149 149 149 696 

0203 Kød af svin 200 500 250 250     700 

 0207 Fjerkræ 200 656 328 328     856 

ex 0207 Fjerkræ — økologisk/fritgående - 200 100 100     200 

ex 0210 Kød, saltet, tørret eller røget 50 50 50       100 

ex 0406 Ost (BOB eller BGB) (**) 20 210 55 55 55 45 230 

0406 Ost  80 300 75 75 75 75 380 

ex 1601 Pølser 50 200 100 100     250 

1602 Tilberedte kødprodukter 50 350 120 120 110   400 

(*) Kontingenterne gælder for et kalenderår (1. januar-31. december), undtagen i ikrafttrædelsesåret (det 1. år), hvor den yderligere mængde gælder fra ikrafttrædelsesdatoen 

til kalenderårets afslutning.  

(**) registreret under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 

(EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1).  

(***) Den kontingentmængde, der skal tilføjes i ikrafttrædelsesåret, fastsættes pro rata og føjes til et eventuelt eksisterende kontingent i samme kalenderår.   

(****) Mængde, der dette år skal tilføjes det foregående års kontingent. I det 2. år er kontingentet for det foregående år også hele kontingentet i ikrafttrædelsesåret og ikke 

proratamængden i ikrafttrædelsesåret. Desuden lægges den mængde, der ikke blev anvendt på grund af prorataberegningen i ikrafttrædelsesåret, til det 2. år. 
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Bilag III 

 Island nedsætter som specificeret importtolden for følgende produkter med oprindelse i Den Europæiske 

Union. 

Kode i den 

islandske 

toldtarif Varebeskrivelse %/kr.kg 

0201 Kød af hornkvæg, fersk eller kølet:   

0201.1000 - Hele og halve kroppe 18/214 

  - Andre udskæringer, ikke udbenet:   

0201.2001 -- Kam og stykker deraf 18/422 

0201.2002 -- Kølle og stykker deraf 18/300 

0201.2003 -- Bov og stykker deraf 18/189 

0201.2009 -- Andre varer 18/189 

  - Udbenet:   

0201.3001 -- Hakket 18/306 

0201.3002 -- Mørbrad 18/877 

0201.3003 -- Filet 18/652 

0201.3004 -- Kølle 18/608 

0201.3009 -- Andre varer 18/359 

0202 Kød af hornkvæg, frosset:   

0202.1000 - Hele og halve kroppe 18/214 

  - Andre udskæringer, ikke udbenet:   

0202.2001 -- Kam og stykker deraf 18/422 

0202.2002 -- Kølle og stykker deraf 18/300 

0202.2003 -- Bov og stykker deraf 18/189 

0202.2009 -- Andre varer 18/189 

  - Udbenet:   

0202.3001 -- Hakket 18/306 

0202.3002 -- Mørbrad 18/877 

0202.3003 -- Filet 18/652 

0202.3004 -- Kølle 18/608 

0202.3009 -- Andre varer 18/359 

0203 Svinekød, fersk, kølet eller frosset:   

  - Fersk eller kølet:   

0203.1100 -- Hele og halve kroppe: 18/217 

  -- Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet:   

0203.1201 --- Kølle og stykker deraf 18/302 

0203.1209 --- Bov og stykker deraf 18/278 

  -- Andre varer:   

  --- Ikke udbenet:   

0203.1901 ---- Kam og stykker deraf 18/465 

0203.1902 ---- Andre varer 18/217 

  --- Udbenet:    

0203.1903 ---- Hakket 18/274 
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0203.1904 ---- Mørbrad 18/717 

0203.1905 ---- Filet 18/664 

0203.1906 ---- Kølle 18/613 

0203.1909 ---- Andre varer 18/274 

  - Frosset   

0203.2100 -- Hele og halve kroppe 18/217 

  -- Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet:   

0203.2201 --- Kølle og stykker deraf 18/302 

0203.2209 --- Bov og stykker deraf 18/278 

  -- Andre varer:   

  --- Ikke udbenet:   

0203.2901 ---- Kam og stykker deraf 18/465 

0203.2902 ---- Andre varer 18/217 

  --- Udbenet:   

0203.2903 ---- Hakket 18/274 

0203.2904 ---- Mørbrad 18/717 

0203.2905 ---- Filet 18/664 

0203.2906 ---- Kølle 18/613 

0203.2909 ---- I andre tilfælde 18/274 

0204 Kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset:   

0204.1000 - Hele og halve kroppe af lam, fersk eller kølet 18/164 

  - Andet kød af får, fersk eller kølet:   

0204.2100 -- Hele og halve kroppe 18/164 

  -- Andre udskæringer, ikke udbenet:   

0204.2201 --- Kam og stykker deraf 18/229 

0204.2202 --- Kølle og stykker deraf 18/229 

0204.2203 --- Bov og stykker deraf 18/145 

0204.2209 --- Andre varer 18/145 

  -- Udbenet:   

0204.2301 --- Hakket 18/234 

0204.2302 --- Mørbrad 18/568 

0204.2303 --- Filet 18/530 

0204.2304 --- Kølle 18/530 

0204.2309 --- Andre varer 18/234 

0204.3000 - Hele og halve kroppe af lam, frosset 18/164 

  - Andet kød af får, frosset:   

0204.4100 -- Hele og halve kroppe 18/164 

  -- Andre udskæringer, ikke udbenet:   

0204.4201 --- Kam og stykker deraf 18/229 

0204.4202 --- Kølle og stykker deraf 18/229 

0204.4203 --- Bov og stykker deraf 18/145 

0204.4209 --- Andre varer 18/145 

  -- Udbenet:   
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0204.4301 --- Hakket 18/234 

0204.4302 --- Mørbrad 18/568 

0204.4303 --- Filet 18/530 

0204.4304 --- Kølle 18/530 

0204.4309 --- I andre tilfælde 18/234 

0204.5000 - Kød af geder 18/229 

0205.0000 Hestekød samt kød af æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset 18/154 

0206 Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste, æsler, muldyr 

eller mulæsler, fersk, kølet eller frosset: 

  

0206.1000 - Af hornkvæg, fersk eller kølet 18/253 

  - Af hornkvæg, frosset:   

0206.2100 -- Tunger 18/253 

0206.2200 -- Lever 18/146 

0206.2900 -- Andre varer 18/210 

0206.3000 - Af svin, fersk eller kølet 18/121 

  - Af svin, frosset:   

0206.4100 -- Lever 18/121 

0206.4900 -- Andre varer 18/121 

  - Andre varer, fersk eller kølet:   

0206.8001 -- Fårehoveder 18/130 

0206.8009 -- I andre tilfælde 18/130 

  - Andre varer, frosset:   

0206.9001 -- Fårehoveder 18/130 

0206.9009 -- Andre varer 18/130 

0207 Kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset, af fjerkræ 

henhørende under pos. 0105: 
  

  - Af høns af arten Gallus domesticus:   

0207.1100 -- Ikke udskåret, fersk eller kølet 18/362 

0207.1200 -- Ikke udskåret, frosset 18/263 

  -- Udskåret samt slagtebiprodukter, fersk eller kølet:   

0207.1301 --- Udbenet 18/299 

0207.1302 --- Lever 18/299 

0207.1309 --- Andre varer 18/263 

  -- Udskåret samt slagtebiprodukter, frosset:   

0207.1401 --- Udbenet 18/540 

0207.1402 --- Lever 12/299 

0207.1409 --- Andre varer 18/263 

  - Af kalkuner:   

0207.2400 -- Ikke udskåret, fersk eller kølet 18/362 

0207.2500 -- Ikke udskåret, frosset 18/362 

  -- Udskåret samt slagtebiprodukter, fersk eller kølet:   

0207.2601 --- Udbenet 18/299 

0207.2602 --- Lever 18/299 

0207.2609 --- Andre varer 18/299 
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  -- Udskåret samt slagtebiprodukter, frosset:   

0207.2701 --- Udbenet 18/600 

0207.2702 --- Lever 12/299 

0207.2709 --- Andre varer 18/362 

  - Af ænder:   

0207.4100 -- Ikke udskåret, fersk eller kølet 18/362 

0207.4200 -- Ikke udskåret, frosset 18/362 

0207.4300 -- Fed lever ("foies gras"), fersk eller kølet 18/154 

  -- Andre varer, fersk eller kølet   

0207.4401 --- Udbenet 18/299 

0207.4402 --- Lever 18/299 

0207.4409 --- Andre varer 18/299 

  -- Andre varer, frosset:   

0207.4501 --- Udbenet 18/600 

0207.4502 --- Lever 12/299 

0207.4509 --- Andre varer 18/362 

  - Af gæs:   

0207.5100 -- Ikke udskåret, fersk eller kølet 18/362 

0207.5200 -- Ikke udskåret, frosset 18/362 

0207.5300 -- Fed lever ("foies gras"), fersk eller kølet 18/154 

  -- Andre varer, fersk eller kølet   

0207.5401 --- Udbenet 18/299 

0207.5402 --- Lever 18/299 

0207.5409 --- Andre varer 18/299 

  -- Andre varer, frosset:   

0207.5501 --- Udbenet 18/600 

0207.5502 --- Lever 12/299 

0207.5509 --- Andre varer 18/362 

  - Af perlehøns:   

0207.6010 -- Ikke udskåret, fersk eller kølet 18/362 

0207.6020 -- Ikke udskåret, frosset 18/362 

0207.6030 -- Fed lever ("foies gras"), fersk eller kølet 18/154 

  -- Andre varer, fersk eller kølet   

0207.6041 --- Udbenet 18/299 

0207.6042 --- Lever 18/299 

0207.6049 --- Andre varer 18/299 

  -- Andre varer, frosset:   

0207.6091 --- Udbenet 18/600 

0207.6092 --- Lever 18/299 

0207.6099 --- Andre varer 18/362 

ex 0208 Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset:   

0208.1000 - Af kaniner eller harer 18/236 
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ex 0210 Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget; spiseligt 

mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter: 

  

  - Svinekød:   

0210.1100 -- Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet 18/302 

0210.1200 -- Brystflæsk og stykker deraf 18/217 

  -- Andre varer:   

  --- Røget:   

0210.1901 ---- Udbenet 18/268 

0210.1902 ---- I andre tilfælde 18/717 

0210.1909 --- Andre varer 18/465 

  - Kød af hornkvæg:   

0210.2001 -- Udbenet 18/877 

0210.2009 -- I andre tilfælde 18/422 

  - Andre varer, herunder spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter:   

  -- Andre varer   

  --- Kød af får, saltet   

0210.9921 ---- Udbenet 18/568 

0210.9929 ---- I andre tilfælde 18/270 

  --- Kød af får, røget (hangikjöt):   

0210.9931 ---- Udbenet 18/568 

0210.9939 ---- I andre tilfælde 18/270 

0210.9990 --- Andre varer 30/363 

ex 0403 Kærnemælk, koaguleret mælk og fløde, yoghurt, kefir og anden fermenteret 

eller syrnet mælk og fløde, også koncentreret, tilsat sukker eller andre 

sødemidler, aromatiseret eller tilsat frugt, nødder eller kakao: 

  

  - Yoghurt:   

0403.1019 -- I andre tilfælde 0/53 

  - I andre tilfælde:   

0403.9019 -- I andre tilfælde 0/51 

ex 0408 Fugleæg, uden skal, samt æggeblommer, friske, tørrede, kogt i vand eller 

dampkogte, formede, frosne eller på anden måde konserverede, også tilsat 

sukker eller andre sødemidler: 

  

  - Æggeblommer:   

  -- I andre tilfælde:   

0408.1901 --- Pasteuriseret æggeblomme med indhold af salt på 7 %, i pakninger af 5 kg eller 

derover 

0/39 

  - I andre tilfælde:   

  -- I andre tilfælde:   

0408.9901 --- Kogte æg i pakninger på 10 kg eller derover 0/91 

ex 0603 Afskårne blomster og blomsterknopper, af den art der anvendes til buketter 

eller til pynt, friske, tørrede, blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede 

på anden måde: 

  

  - Friske:   

  -- Nelliker:   

0603.1202 --- Importeret i en anden periode 0/48 

  -- Andre varer:   
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  --- Edderkoppeblomst, flamingoblomst, fuglemælkeblomst og paradisblomst:   

0603.1905 ---- Importeret i en anden periode 0/48 

ex 0701 Kartofler, friske eller kølede:   

0701.1000 - Læggekartofler  0/55 

  - Andre varer:   

0701.9009 -- I andre tilfælde 0/60 

ex 0704 Hvidkål, blomkål, grønkål og anden spiselig kål (Brassica-arter), friske eller 

kølede: 

  

0704.1000 - Blomkål  0/176 

  - Andre varer:    

0704.9001 -- Hvidkål 0/79 

0704.9002 -- Rødkål 0/110 

0704.9003 -- Kinakål 0/206 

0704.9004 -- Broccolispirer (Brassica oleracea var. italica) 0/282 

ex 0706 Gulerødder, majroer, rødbeder, skorzoner, knoldselleri, radiser og andre 

spiselige rødder, friske eller kølede: 

  

0706.1000 - Gulerødder og majroer 0/136 

  - Andre varer   

0706.9001 -- Gulerødder 0/136 

0706.9002 -- Rødbeder 0/136 

0709 Andre grøntsager, friske eller kølede:   

0709.4000 - Selleri, undtagen knoldselleri  0/116 

  - Svampe og trøfler:   

0709.5100 -- Svampe af slægten Agaricus 0/80 

ex 1902 Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på 

anden måde tilberedt, fx spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, 

cannelloni; couscous, også tilberedt: 

  

  - Pastaprodukter med fyld, også kogt eller på anden måde tilberedt:   

  -- Fyldt med tilberedninger af pølser, kød, slagtebiprodukter eller blod og blandinger 

deraf: 

  

1902.2021 --- Med en andel på over 20 vægtprocent af pølser, kød, slagtebiprodukter eller blod 

og blandinger deraf: 

0/145 

ex 2004 Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike 

eller eddikesyre, frosne: 

  

  - Kartofler:   

2004.1002 -- Kartoffelchips 46/0 

ex 2005 Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike 

eller eddikesyre, ikke frosne: 

  

  - Kartofler:   

2005.2002 -- Kartoffelchips 46/0 

2105 Konsumis, også med indhold af kakao   

2105.0011 -- Med indhold af kakao 18/66 

2105.0019 -- I andre tilfælde 18/66 

2105.0021 -- Med indhold af kakao 18/66 

2105.0029 -- I andre tilfælde 18/66 

. 
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BILAG IV 

Toldfri adgang ved import af produkter med oprindelse i Island til Den Europæiske 

Union 

KN2015 BESKRIVELSE I DEN KOMBINEREDE 

NOMENKLATUR 

%/kr.kg 

I AFSNIT I — LEVENDE DYR; ANIMALSKE 

PRODUKTER 

 

01 KAPITEL 1 — LEVENDE DYR  

0101 Heste, æsler, muldyr og mulæsler, levende  

  - Heste  

01012100 -- Racerene avlsdyr FRI 

010129 -- Andre varer  

01012910 --- Til slagtning FRI 

01012990 --- I andre tilfælde FRI 

01013000 - Æsler FRI 

01019000 - Andre varer FRI 

0102 Hornkvæg, levende  

  - Kvæg  

010221 -- Racerene avlsdyr  

01022110 --- Kvier (hundyr, der endnu aldrig har kælvet) FRI 

01022130 --- Køer FRI 

01022190 --- Andre varer FRI 

010229 -- Andre varer  

01022905 --- Af underslægterne Bibos eller Poephagus FRI 

  --- I andre tilfælde  

01022910 ---- Af vægt 80 kg og derunder FRI 

  ---- Af vægt over 80 kg, men ikke over 160 kg  

01022921 ----- Til slagtning FRI 

01022929 ----- I andre tilfælde FRI 

  ---- Af vægt over 160 kg, men ikke over 300 kg  

01022941 ----- Til slagtning FRI 

01022949 ----- I andre tilfælde FRI 

  ---- Af vægt over 300 kg  

  ----- Kvier (hundyr, der endnu aldrig har kælvet)  

01022951 ------ Til slagtning FRI 

01022959 ------ I andre tilfælde FRI 

  ----- Køer  

01022961 ------ Til slagtning FRI 

01022969 ------ I andre tilfælde FRI 

  ----- Andre varer  

01022991 ------ Til slagtning FRI 

01022999 ------ I andre tilfælde FRI 
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  - Bøfler  

01023100 -- Racerene avlsdyr FRI 

010239 -- Andre varer  

01023910 --- Tamkvæg FRI 

01023990 --- Andre varer FRI 

010290 - Andre varer  

01029020 -- Racerene avlsdyr FRI 

  -- Andre varer  

01029091 --- Tamkvæg FRI 

01029099 --- I andre tilfælde FRI 

0103 Svin, levende  

01031000 - Racerene avlsdyr FRI 

  - I andre tilfælde  

010391 -- Af vægt under 50 kg  

01039110 --- Tamsvin FRI 

01039190 --- Andre varer FRI 

010392 -- Af vægt 50 kg og derover  

  --- Tamsvin  

01039211 ---- Søer, som har faret mindst én gang, og som vejer 

160 kg eller derover 

FRI 

01039219 ---- Andre varer FRI 

01039290 --- Andre varer FRI 

0104 Får og geder, levende  

010410 - Får  

01041010 -- Racerene avlsdyr FRI 

010420 - Geder  

01042010 -- Racerene avlsdyr FRI 

01042090 -- Andre varer FRI 

0105 Fjerkræ, dvs. høns af arten Gallus domesticus, ænder, 

gæs, kalkuner og perlehøns, levende 

 

  - Af vægt 185 g og derunder  

010511 -- Høns af arten Gallus domesticus  

  --- Avls- og formeringshønekyllinger  

01051111 ---- Æglægningsracer FRI 

01051119 ---- Andre varer FRI 

  --- Andre varer  

01051191 ---- Æglægningsracer FRI 

01051199 ---- Andre varer FRI 

01051200 -- Kalkuner FRI 

01051300 -- Ænder FRI 

01051400 -- Gæs FRI 

01051500 -- Perlehøns FRI 

  - I andre tilfælde  

01059400 -- Høns af arten Gallus domesticus FRI 
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010599 -- Andre varer  

01059910 --- Ænder FRI 

01059920 --- Gæs FRI 

01059930 --- Kalkuner FRI 

01059950 --- Perlehøns FRI 

0106 Andre dyr, levende  

  - Pattedyr  

01061100 -- Primater FRI 

01061200 -- Hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen 

Cetacea); manater og dygonger (pattedyr af ordenen 

Sirenia); sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af 

ordenen Pinnipedia) 

FRI 

01061300 -- Kameler og andre dyr af kamelfamilien (Camelidae) FRI 

010614 -- Kaniner og harer  

01061410 --- Tamkaniner FRI 

01061490 --- Andre varer FRI 

01061900 -- Andre varer FRI 

01062000 - Krybdyr (herunder slanger og skildpadder) FRI 

  - Fugle  

01063100 -- Rovfugle FRI 

01063200 -- Papegøjer (herunder parakitter, araer og kakaduer) FRI 

01063300 -- Strudse; emuer (Dromaius novaehollandiae) FRI 

010639 -- Andre fugle  

01063910 --- Duer FRI 

01063980 --- Andre fugle FRI 

  - Insekter  

01064100 -- Bier FRI 

01064900 -- Andre insekter FRI 

01069000 - Andre levende dyr FRI 

02 KAPITEL 2 — KØD OG SPISELIGE 

SLAGTEBIPRODUKTER 

 

0203 Svinekød, fersk, kølet eller frosset  

  - Fersk eller kølet  

020311 -- Hele og halve kroppe  

02031190 --- Af andre svin FRI 

020312 -- Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet  

02031290 --- Af andre svin FRI 

020319 -- Af andre svin  

02031990 --- Andre varer FRI 

  - Frosset  

020321 -- Hele og halve kroppe  

02032190 --- Af andre svin FRI 

020322 -- Skinke og bov samt stykker deraf, ikke udbenet  

02032290 --- Af andre svin FRI 

020329 -- Andre varer  



 

DA 53   DA 

02032990 --- Af andre svin FRI 

0206 Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, 

geder, heste, æsler, muldyr eller mulæsler, fersk, kølet 

eller frosset 

 

020610 - Af hornkvæg, fersk eller kølet  

02061010 -- Til fremstilling af farmaceutiske produkter FRI 

  -- I andre tilfælde  

02061098 --- Andre varer FRI 

  - Af hornkvæg, frosset  

02062100 -- Tunger FRI 

02062200 -- Lever FRI 

020629 -- Andre varer  

02062910 --- Til fremstilling af farmaceutiske produkter FRI 

  --- I andre tilfælde  

02062999 ---- I andre tilfælde FRI 

02063000 - Af svin, fersk eller kølet FRI 

  - Af svin, frosset  

02064100 -- Lever FRI 

02064900 -- I andre tilfælde FRI 

020680 - Andre varer, fersk eller kølet  

02068010 -- Til fremstilling af farmaceutiske produkter FRI 

  -- I andre tilfælde  

02068099 --- Varer af får og geder FRI 

020690 - Andre varer, frosset  

02069010 -- Til fremstilling af farmaceutiske produkter FRI 

  -- I andre tilfælde  

02069099 --- Varer af får og geder FRI 

0207 Kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller 

frosset, af fjerkræ henhørende under pos. 0105 

 

  - Af ænder  

02074300 -- Fed lever ("foies gras"), fersk eller kølet FRI 

020745 -- Andre varer, frosset  

  --- Spiselige slagtebiprodukter  

  ---- Lever  

02074593 ----- Fed lever ("foies gras") FRI 

  - Af gæs  

02075300 -- Fed lever ("foies gras"), fersk eller kølet FRI 

020755 -- Andre varer, frosset  

  --- Spiselige slagtebiprodukter  

  ---- Lever  

02075593 ----- Fed lever ("foies gras") FRI 

0208 Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet 

eller frosset 

 

020810 - Af kaniner eller harer  

02081090 -- I andre tilfælde FRI 
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02083000 - Af primater FRI 

020840 - Af hvaler, delfiner og marsvin (pattedyr af ordenen 

Cetacea); af manater og dygonger (pattedyr af ordenen 

Sirenia); af sæler, søløver og hvalrosser (pattedyr af 

ordenen Pinnipedia) 

 

02084020 -- Kød af sæler FRI 

02084080 -- I andre tilfælde FRI 

02085000 - Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder) FRI 

02086000 - Af kameler og andre dyr af kamelfamilien 

(Camelidae) 

FRI 

020890 - Andre varer  

02089010 -- Af tamduer FRI 

02089030 -- Af vildt, undtagen kaniner og harer FRI 

02089060 -- Af rensdyr FRI 

02089070 -- Frølår FRI 

02089098 -- I andre tilfælde FRI 

0209 Svinespæk, uden kødindhold, og fjerkræfedt, ikke 

udsmeltet eller på anden måde ekstraheret, fersk, kølet, 

frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget 

 

020910 - Af svin  

  -- Svinespæk  

02091011 --- Fersk, kølet, frosset, saltet eller i saltlage FRI 

02091019 --- Tørret eller røget FRI 

02091090 -- Fedt af svin, undtagen varer henhørende under 

underpos. 02091011 eller 02091019 

FRI 

02099000 - Andre varer FRI 

0210 Kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, 

tørret eller røget; spiseligt mel og pulver af kød eller 

slagtebiprodukter 

 

  - Andre varer, herunder spiseligt mel og pulver af kød 

eller slagtebiprodukter 

 

02109300 -- Af krybdyr (herunder slanger og skildpadder) FRI 

021099 -- Andre varer  

  --- Spiselige slagtebiprodukter  

  ---- Andre varer  

  ----- Lever af fjerkræ  

02109971 ------ Lever af overfedede gæs og ænder ("foies gras"), 

saltede eller i saltlage 

FRI 

02109979 ------ Andre varer FRI 

04 KAPITEL 4 — MÆLK OG MEJERIPRODUKTER; 

FUGLEÆG; NATURLIG HONNING; SPISELIGE 

PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE, IKKE 

ANDETSTEDS TARIFERET 

 

0407 Fugleæg med skal, friske, konserverede eller kogte  

  - Befrugtede æg til udrugning  

04071100 -- Af høns af arten Gallus domesticus FRI 

040719 -- I andre tilfælde  

  --- Af fjerkræ, undtagen af høns af arten Gallus 

domesticus 

 

04071911 ---- Af kalkuner eller gæs FRI 
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04071919 ---- I andre tilfælde FRI 

04071990 --- I andre tilfælde FRI 

0408 Fugleæg, uden skal, samt æggeblommer, friske, 

tørrede, kogt i vand eller dampkogte, formede, frosne 

eller på anden måde konserverede, også tilsat sukker 

eller andre sødemidler 

 

  - Æggeblommer  

040811 -- Tørret  

04081120 --- Uegnede til menneskeføde FRI 

040819 -- I andre tilfælde  

04081920 --- Uegnede til menneskeføde FRI 

040891 -- Tørret  

04089120 --- Uegnede til menneskeføde FRI 

040899 -- I andre tilfælde  

04089920 --- Uegnede til menneskeføde FRI 

04090000 Naturlig honning FRI 

04100000 Spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke 

andetsteds tariferet 

FRI 

05 KAPITEL 5 — DIVERSE PRODUKTER AF 

ANIMALSK OPRINDELSE, IKKE ANDETSTEDS 

TARIFERET 

 

05040000 Tarme, blærer og maver, hele eller stykker deraf, af 

andre dyr end fisk, fersk, kølet, frosset, saltet, i 

saltlage, tørret eller røget 

FRI 

0506 Ben og hornkerner, rå, affedtede, behandlede med syre 

eller afgelatiniserede, også simpelt bearbejdede, men 

ikke tilskåret i form; pulver og affald af ben og 

hornkerner 

 

05061000 - Ossein og ben behandlet med syre FRI 

05069000 - Andre varer FRI 

0511 Animalske produkter, ikke andetsteds tariferet; døde 

dyr af de arter, der er nævnt i kapitel 1 eller 3, uegnede 

til menneskeføde 

 

05111000 - Tyresæd FRI 

  - Andre varer  

051199 -- I andre tilfælde  

05119910 --- Sener og nerver; afklip og lignende affald af rå 

huder og skind 

FRI 

05119985 --- Andre varer FRI 

II AFSNIT II — VEGETABILSKE PRODUKTER  

06 KAPITEL 6 — LEVENDE TRÆER OG ANDRE 

LEVENDE PLANTER; LØG, RØDDER OG LIGN.; 

AFSKÅRNE BLOMSTER OG BLADE 

 

0601 Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og jordstængler, 

også i vækst eller i blomst; cikorieplanter og -rødder, 

undtagen cikorierødder henhørende under pos. 1212 

 

060110 - Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og 

jordstængler, ikke i vækst eller i blomst 

 

06011010 -- Hyacinter FRI 

06011020 -- Narcisser FRI 

06011030 -- Tulipaner FRI 
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06011040 -- Gladiolus FRI 

06011090 -- Andre varer FRI 

060120 - Løg, rod- og stængelknolde, rodstokke og 

jordstængler, i vækst eller i blomst; cikorieplanter og -

rødder 

 

06012010 -- Cikorieplanter og -rødder FRI 

06012030 -- Orkideer, hyacinter, narcisser og tulipaner FRI 

06012090 -- Andre varer FRI 

0602 Andre levende planter (herunder rødder), stiklinger og 

podekviste; mycelium 

 

060210 - Stiklinger uden rod samt podekviste  

06021010 -- Af vinplanter FRI 

06021090 -- I andre tilfælde FRI 

060220 - Træer og buske, også podede, af den art, der bærer 

spiselige frugter eller nødder 

 

06022010 -- Vinplanter med rod, også podede FRI 

06022090 -- Andre varer FRI 

06023000 - Rhododendron og azalea, også podede FRI 

06024000 - Rosenplanter, også podede FRI 

060290 - Andre varer  

06029010 -- Mycelium FRI 

06029020 -- Ananasplanter FRI 

06029030 -- Grøntsagsplanter og jordbærplanter FRI 

  -- Andre varer  

  --- Frilandsplanter  

  ---- Træer og buske  

06029041 ----- Skovtræer FRI 

  ----- Andre varer  

06029045 ------ Stiklinger med rod samt ungplanter FRI 

06029049 ------ Andre varer FRI 

06029050 ---- Andre frilandsplanter FRI 

  --- Stueplanter  

06029070 ---- Stiklinger med rod samt ungplanter, undtagen 

kaktusser 

FRI 

  ---- I andre tilfælde  

06029099 ----- I andre tilfælde FRI 

0603 Afskårne blomster og blomsterknopper, af den art der 

anvendes til buketter eller til pynt, friske, tørrede, 

blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på 

anden måde 

 

  - Friske  

06031100 -- Roser FRI 

06031200 -- Nelliker FRI 

06031300 -- Orkideer FRI 

06031400 -- Krysantemum FRI 

06031500 -- Liljer (Lilium-arter) FRI 

060319 -- Andre varer  
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06031910 --- Gladiolus FRI 

06039000 - I andre tilfælde FRI 

0604 Blade, grene og andre plantedele, uden blomster eller 

blomsterknopper, samt græs, mos og lav, af den art der 

anvendes til buketter eller til pynt, friske, tørrede, 

blegede, farvede, imprægnerede eller præparerede på 

anden måde 

 

060420 - Friske  

  -- Mos og lav  

06042011 --- Rensdyrlav FRI 

06042019 --- Andre varer FRI 

06042020 -- Juletræer FRI 

06042040 -- Grene af nåletræer FRI 

06042090 -- Andre varer FRI 

060490 - I andre tilfælde  

  -- Mos og lav  

06049011 --- Rensdyrlav FRI 

06049019 --- Andre varer FRI 

  -- Andre varer  

06049091 --- Kun tørrede FRI 

06049099 --- I andre tilfælde FRI 

07 KAPITEL 7 — SPISELIGE GRØNTSAGER SAMT 

VISSE RØDDER OG RODKNOLDE 

 

0701 Kartofler, friske eller kølede  

070190 - Andre varer  

07019010 -- Til fremstilling af stivelse FRI 

  -- I andre tilfælde  

07019050 --- Nye kartofler, i perioden 1. januar til 30. juni FRI 

07019090 --- Andre varer FRI 

07020000 Tomater, friske eller kølede FRI 

0703 Skalotteløg, hvidløg og andre spiseløg samt porrer og 

andre Allium-arter, friske eller kølede 

 

070310 - Løg og skalotteløg  

  -- Spiseløg (bortset fra skalotteløg og hvidløg)  

07031011 --- Sætteløg FRI 

07031019 --- Andre løg FRI 

07031090 -- Skalotteløg FRI 

07032000 - Hvidløg FRI 

07039000 - Porrer og andre Allium-arter FRI 

0704 Hvidkål, blomkål, grønkål og anden spiselig kål 

(Brassica-arter), friske eller kølede 

 

07042000 - Rosenkål FRI 

070490 - Andre varer  

07049090 -- Andre varer FRI 

0705 Salat (Lactuca sativa) og cikorie (Cichorium-arter), 

friske eller kølede 

 

  - Salat  
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07051100 -- Hovedsalat FRI 

07051900 -- Andre varer FRI 

  - Cikorie  

07052100 -- Cikorie af arten Cichorium intybus var. foliosum FRI 

07052900 -- Andre varer FRI 

0706 Gulerødder, majroer, rødbeder, skorzoner, knoldselleri, 

radiser og andre spiselige rødder, friske eller kølede 

 

07061000 - Gulerødder og majroer FRI 

070690 - Andre varer  

07069010 -- Knoldselleri FRI 

07069030 -- Peberrod (Cochlearia armoracia) FRI 

07069090 -- Andre varer FRI 

070700 Agurker og asier, friske eller kølede  

07070005 - Agurker (undtagen drueagurker) og asier FRI 

07070090 - Drueagurker FRI 

0708 Bælgfrugter, også udbælgede, friske eller kølede  

07081000 - Ærter (Pisum sativum) FRI 

07082000 - Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter) FRI 

07089000 - Andre bælgfrugter FRI 

0709 Andre grøntsager, friske eller kølede  

07092000 - Asparges FRI 

07093000 - Auberginer FRI 

07094000 - Selleri, undtagen knoldselleri FRI 

  - Svampe og trøfler  

07095100 -- Svampe af slægten Agaricus FRI 

070959 -- Andre varer  

07095910 --- Kantareller FRI 

07095930 --- Rørhatte FRI 

07095950 --- Trøfler FRI 

07095990 --- Andre varer FRI 

070960 - Frugter af slægterne Capsicum og Pimenta  

07096010 -- Sød peber FRI 

  -- Andre varer  

07096091 --- Af slægten Capsicum, bestemt til fremstilling af 

capsicin eller alkoholholdige oleoresiner af Capsicum 

FRI 

07096095 --- Til industriel fremstilling af flygtige vegetabilske 

olier eller resinoider 

FRI 

07096099 --- I andre tilfælde FRI 

07097000 - Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat FRI 

  - Andre varer  

07099100 -- Artiskokker FRI 

070992 -- Oliven  

07099210 --- Ikke til fremstilling af olie FRI 

07099290 --- I andre tilfælde FRI 

070993 -- Græskar og courgetter (Cucurbita-arter)  
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07099310 --- Courgetter FRI 

07099390 --- Andre varer FRI 

070999 -- Andre varer  

07099910 --- Salat, bortset fra hovedsalat (Lactuca sativa) og 

cikorie (Cichorium-arter) 

FRI 

07099920 --- Bladbeder og kardoner FRI 

07099940 --- Kapers FRI 

07099950 --- Fennikel FRI 

07099960 --- Sukkermajs FRI 

07099990 --- Andre varer FRI 

0710 Grøntsager, også kogte i vand eller dampkogte, frosne  

07101000 - Kartofler FRI 

  - Bælgfrugter, også udbælgede  

07102100 -- Ærter (Pisum sativum) FRI 

07102200 -- Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter) FRI 

07102900 -- Andre varer FRI 

07103000 - Spinat, newzealandsk spinat og havemældespinat FRI 

071080 - Andre grøntsager  

07108010 -- Oliven FRI 

  -- Frugter af slægterne Capsicum og Pimenta  

07108051 --- Sød peber FRI 

07108059 --- Andre varer FRI 

  -- Svampe  

07108061 --- Af slægten Agaricus FRI 

07108069 --- Andre varer FRI 

07108070 -- Tomater FRI 

07108080 -- Artiskokker FRI 

07108085 -- Asparges FRI 

07108095 -- Andre varer FRI 

07109000 - Blandinger af grøntsager FRI 

0711 Grøntsager, foreløbigt konserverede fx med 

svovldioxid, i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre 

konserverende opløsninger, men ikke tilberedte til 

umiddelbar fortæring 

 

071120 - Oliven  

07112010 -- Ikke til fremstilling af olie FRI 

07112090 -- I andre tilfælde FRI 

07114000 - Agurker og asier FRI 

  - Svampe og trøfler  

07115100 -- Svampe af slægten Agaricus FRI 

07115900 -- Andre varer FRI 

071190 - Andre grøntsager; blandinger af grøntsager  

  -- Grøntsager  

07119010 --- Frugter af slægterne Capsicum og Pimenta, 

undtagen sød peber 

FRI 
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07119050 --- Spiseløg (bortset fra skalotteløg og hvidløg) FRI 

07119070 --- Kapers FRI 

07119080 --- Andre varer FRI 

07119090 -- Blandinger af grøntsager FRI 

0712 Grøntsager, tørrede, også snittede, knuste eller 

pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte 

 

07122000 - Spiseløg (bortset fra skalotteløg og hvidløg) FRI 

  - Svampe, judasøre (Auricularia-arter), bævresvamp 

(Tremella-arter) og trøfler 

 

07123100 -- Svampe af slægten Agaricus FRI 

07123200 -- Judasøre (Auricularia-arter) FRI 

07123300 -- Bævresvamp (Tremella-arter) FRI 

07123900 -- Andre varer FRI 

071290 - Andre grøntsager; blandinger af grøntsager  

07129005 -- Kartofler, også snittede, men ikke yderligere 

tilberedte 

FRI 

  -- Sukkermajs (Zea mays var. saccharata)  

07129011 --- Hybrider, til udsæd FRI 

07129019 --- Andre varer FRI 

07129030 -- Tomater FRI 

07129050 -- Gulerødder FRI 

07129090 -- Andre varer FRI 

0713 Bælgfrugter, udbælgede og tørrede, også afskallede 

eller flækkede 

 

071310 - Ærter (Pisum sativum)  

07131010 -- Til udsæd FRI 

07131090 -- I andre tilfælde FRI 

07132000 - Kikærter FRI 

  - Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter)  

07133100 -- Bønner af arterne Vigna mungo (L.) Hepper eller 

Vigna radiata (L.) Wilczek 

FRI 

07133200 -- Små røde (Adzuki) bønner (Phaseolus eller Vigna 

angularis) 

FRI 

071333 -- Havebønner (Phaseolus vulgaris)  

07133310 --- Til udsæd FRI 

07133390 --- I andre tilfælde FRI 

07133400 -- Bambarajordnødder (Vigna subterranea eller 

Voandzeia subterranea) 

FRI 

07133500 -- Vignabønner (Vigna unguiculata) FRI 

07133900 -- Andre varer FRI 

07134000 - Linser FRI 

07135000 - Valskbønner (Vicia faba var. major) og hestebønner 

(Vicia faba var. equina og Vicia faba var. minor) 

FRI 

07136000 - Ærtebønner (Cajanus cajan) FRI 

07139000 - Andre varer  

0714 Maniokrod, arrowroot, saleprod, jordskokker, batater 

(søde kartofler) og lignende rødder og rodknolde med 

stort indhold af stivelse eller inulin, friske, kølede, 
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frosne eller tørrede, hele eller snittede, også i form af 

pellets; marv af sagopalmer 

07141000 - Maniokrod FRI 

071420 - Batater (søde kartofler)  

07142010 -- Friske, hele, bestemt til menneskeføde FRI 

07142090 -- I andre tilfælde FRI 

07143000 - Yams (Dioscorea-arter) FRI 

07144000 - Taro (Colocasia-arter) FRI 

07145000 - Yautia (Xanthosoma-arter) FRI 

071490 - Andre varer  

07149020 -- Arrowroot, saleprod og lignende rødder med stort 

indhold af stivelse 

FRI 

07149090 -- Andre varer FRI 

08 KAPITEL 8 — SPISELIGE FRUGTER OG 

NØDDER; SKALLER AF CITRUSFRUGTER OG 

MELONER 

 

0801 Kokosnødder, paranødder og cashewnødder, friske 

eller tørrede, også afskallede 

 

  - Kokosnødder  

08011100 -- Tørrede FRI 

08011200 -- Med inderskal (endokarp) FRI 

08011900 -- I andre tilfælde FRI 

  - Paranødder  

08012100 -- Med skal FRI 

08012200 -- Afskallede FRI 

  - Cashewnødder  

08013100 -- Med skal FRI 

08013200 -- Afskallede FRI 

0802 Andre nødder, friske eller tørrede, også afskallede  

  - Mandler  

080211 -- Med skal  

08021110 --- Bitre mandler FRI 

08021190 --- Andre varer FRI 

080212 -- Afskallede  

08021210 --- Bitre mandler FRI 

08021290 --- Andre varer FRI 

  - Hasselnødder (Corylus-arter)  

08022100 -- Med skal FRI 

08022200 -- Afskallede FRI 

  - Valnødder  

08023100 -- Med skal FRI 

08023200 -- Afskallede FRI 

  - Spiselige kastanjer (Castanea-arter)  

08024100 -- Med skal FRI 

08024200 -- Afskallede FRI 

  - Pistacienødder  
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08025100 -- Med skal FRI 

08025200 -- Afskallede FRI 

  - Macadamianødder (queenslandnødder) FRI 

08026100 -- Med skal FRI 

08026200 -- Afskallede FRI 

08027000 - Kolanødder (Cola-arter) FRI 

08028000 - Arecanødder (betelnødder) FRI 

080290 - Andre varer FRI 

08029010 -- Pekannødder FRI 

08029050 -- Pinjekerner FRI 

08029085 -- Andre varer FRI 

0803 Bananer, herunder melbanan, friske eller tørrede  

080310 - Melbanan  

08031010 -- Friske FRI 

08031090 -- Tørret FRI 

080390 - Andre varer  

08039010 -- Friske FRI 

08039090 -- Tørret FRI 

0804 Dadler, figner, ananas, avocadoer, guavabær, mango og 

mangostaner, friske eller tørrede 

 

08041000 - Dadler FRI 

080420 - Figner  

08042010 -- Friske FRI 

08042090 -- Tørret FRI 

08043000 - Ananas FRI 

08044000 - Avocadoer FRI 

08045000 - Guavabær, mango og mangostaner FRI 

0805 Citrusfrugter, friske eller tørrede  

080510 - Appelsiner og pomeranser  

08051020 -- Appelsiner, friske FRI 

08051080 -- Andre varer FRI 

080520 - Mandariner (herunder tangeriner og satsumas); 

klementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af 

citrusfrugter 

 

08052010 -- Klementiner FRI 

08052030 -- Monreales og satsumas FRI 

08052050 -- Mandariner og wilkings FRI 

08052070 -- Tangeriner FRI 

08052090 -- Andre varer FRI 

08054000 - Grapefrugter, herunder pomeloer FRI 

080550 - Citroner (Citrus limon, Citrus limonum) og 

limefrugter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 

 

08055010 -- Citroner (Citrus limon og Citrus limonum) FRI 

08055090 -- Limefrugter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) FRI 

08059000 - Andre varer FRI 
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0806 Druer, friske eller tørrede  

080610 - Friske  

08061010 -- Til spisebrug FRI 

08061090 -- I andre tilfælde FRI 

080620 - Tørrede  

08062010 -- Korender FRI 

08062030 -- Sultanas FRI 

08062090 -- Andre varer FRI 

0807 Meloner (herunder vandmeloner) og melontræsfrugter 

(papaya), friske 

 

  - Meloner (herunder vandmeloner)  

08071100 -- Vandmeloner FRI 

08071900 -- Andre varer FRI 

08072000 - Melontræsfrugter (papaya) FRI 

0808 Æbler, pærer og kvæder, friske  

080810 - Æbler  

08081010 -- Æbler i løs afladning, til fremstilling af æblecider 

eller æblesaft, i perioden 16. september til 

15. december 

FRI 

08081080 -- I andre tilfælde FRI 

080830 - Pærer  

08083010 -- Pærer i løs afladning, til fremstilling af pærecider 

eller pæresaft, i perioden 1. august til 31. december 

FRI 

08083090 -- I andre tilfælde FRI 

08084000 - Kvæder FRI 

0809 Abrikoser, kirsebær, ferskner (herunder nektariner), 

blommer og slåen, friske 

 

08091000 - Abrikoser FRI 

  - Kirsebær  

08092100 -- Surkirsebær (Prunus cerasus) FRI 

08092900 -- Andre varer FRI 

080930 - Ferskner, herunder nektariner  

08093010 -- Nektariner FRI 

08093090 -- Andre varer FRI 

080940 - Blommer og slåen  

08094005 -- Blommer FRI 

08094090 -- Slåen FRI 

0810 Andre frugter, friske  

08101000 - Jordbær FRI 

081020 - Hindbær, brombær, morbær og loganbær  

08102010 -- Hindbær FRI 

08102090 -- Andre varer FRI 

081030 - Solbær, ribs og stikkelsbær  

08103010 -- Solbær FRI 

08103030 -- Røde ribs FRI 
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08103090 -- Andre varer FRI 

081040 - Tranebær, blåbær og andre frugter af slægten 

Vaccinium 

 

08104010 -- Tyttebær (frugter af arten Vaccinium vitis-idaea) FRI 

08104030 -- Frugter af arten Vaccinium myrtillus FRI 

08104050 -- Frugter af arterne Vaccinium macrocarpon og 

Vaccinium corymbosum 

FRI 

08104090 -- Andre varer FRI 

08105000 - Kiwifrugter FRI 

08106000 - Durianfrugter FRI 

08107000 - Kakifrugter (sharonfrugter) FRI 

081090 - Andre varer FRI 

08109020 -- Tamarinder, cashewæbler, litchi, jackfrugter, 

sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya 

FRI 

08109075 -- Andre varer FRI 

0811 Frugter og nødder, også kogte i vand eller dampkogte, 

frosne, også tilsat sukker eller andre sødemidler 

 

081110 - Jordbær  

  -- Tilsat sukker eller andre sødemidler  

08111011 --- Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent FRI 

08111019 --- I andre tilfælde FRI 

08111090 -- I andre tilfælde FRI 

081120 - Hindbær, brombær, morbær, loganbær, ribs, solbær 

og stikkelsbær 

 

  -- Tilsat sukker eller andre sødemidler  

08112011 --- Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent FRI 

08112019 --- I andre tilfælde FRI 

  -- I andre tilfælde  

08112031 --- Hindbær FRI 

08112039 --- Solbær FRI 

08112051 --- Røde ribs FRI 

08112059 --- Brombær og morbær FRI 

08112090 --- Andre varer FRI 

081190 - Andre varer  

  -- Tilsat sukker eller andre sødemidler  

  --- Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent  

08119011 ---- Tropiske frugter og tropiske nødder FRI 

08119019 ---- I andre tilfælde FRI 

  --- I andre tilfælde  

08119031 ---- Tropiske frugter og tropiske nødder FRI 

08119039 ---- I andre tilfælde FRI 

  -- I andre tilfælde  

08119050 --- Frugter af arten Vaccinium myrtillus FRI 

08119070 --- Frugter af arterne Vaccinium myrtilloides og 

Vaccinium angustifolium 

FRI 

  --- Kirsebær  
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08119075 ---- Surkirsebær (Prunus cerasus) FRI 

08119080 ---- Andre varer FRI 

08119085 --- Tropiske frugter og tropiske nødder FRI 

08119095 --- Andre varer FRI 

0812 Frugter og nødder, foreløbigt konserverede (fx med 

svovldioxidgas eller i saltlage, svovlsyrlingvand eller 

andre konserverende opløsninger), men ikke tilberedte 

til umiddelbar fortæring 

 

08121000 - Kirsebær FRI 

081290 - Andre varer  

08129025 -- Abrikoser; appelsiner og pomeranser FRI 

08129030 -- Melontræsfrugter (papaya) FRI 

08129040 -- Frugter af arten Vaccinium myrtillus FRI 

08129070 -- Guavabær, mango, mangostaner, tamarinder, 

cashewæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, 

passionsfrugter, caramboler, pitahaya og tropiske 

nødder 

FRI 

08129098 -- Andre varer FRI 

0813 Frugter, tørrede, der ikke henhører under pos. 0801-

0806; blandinger af nødder eller tørrede frugter 

henhørende under dette kapitel 

 

08131000 - Abrikoser FRI 

08132000 - Svesker FRI 

08133000 - Æbler FRI 

081340 - Andre frugter  

08134010 -- Ferskner, herunder nektariner FRI 

08134030 -- Pærer FRI 

08134050 -- Melontræsfrugter (papaya) FRI 

08134065 -- Tamarinder, cashewæbler, litchi, jackfrugter, 

sapotiller, passionsfrugter, caramboler og pitahaya 

FRI 

08134095 -- Andre varer FRI 

081350 - Blandinger af nødder eller tørrede frugter henhørende 

under dette kapitel 

 

  -- Blandet tørret frugt, undtagen frugt henhørende 

under pos. 0801-0806 

 

  --- Uden indhold af svesker  

08135012 ---- Af melontræsfrugter (papaya), tamarinder, 

cashewæbler, litchi, jackfrugter, sapotiller, 

passionsfrugter, caramboler og pitahaya 

FRI 

08135015 ---- Andre varer FRI 

08135019 --- Med indhold af svesker FRI 

  -- Blandinger udelukkende af nødder henhørende under 

pos. 0801 og 0802 

 

08135031 --- Af tropiske nødder FRI 

08135039 --- Andre varer FRI 

  -- Andre blandinger  

08135091 --- Uden indhold af svesker eller figner FRI 

08135099 --- Med indhold af svesker eller figner FRI 

08140000 Skaller af citrusfrugter eller meloner (herunder 

vandmeloner) friske, frosne, tørrede eller foreløbigt 

FRI 
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konserverede i saltlage, svovlsyrlingvand eller andre 

konserverende opløsninger 

09 KAPITEL 9 — KAFFE, TE, MATÉ OG 

KRYDDERIER 

 

09030000 Maté FRI 

0904 Peber af slægten Piper; krydderier af slægterne 

Capsicum eller Pimenta, tørrede, knuste eller 

formalede 

 

  - Peber  

09041100 -- Ikke knust eller formalet FRI 

09041200 -- Knust eller formalet FRI 

  - Krydderier af slægterne Capsicum eller Pimenta  

090421 -- Tørret, ikke knust eller formalet  

09042110 --- Sød peber (Capsicum annuum) FRI 

09042190 --- Andre varer FRI 

09042200 -- Knust eller formalet FRI 

0905 Vanille  

09051000 - Ikke knust eller formalet FRI 

09052000 - Knust eller formalet FRI 

0906 Kanel og kanelblomster  

  - Ikke knust eller formalet  

09061100 -- Kanel (Cinnamomum zeylanicum Blume) FRI 

09061900 -- Andre varer FRI 

09062000 - Knust eller formalet FRI 

0907 Kryddernelliker, modernelliker og nellikestilke  

09071000 - Ikke knust eller formalet FRI 

09072000 - Knust eller formalet FRI 

0908 Muskatnød, muskatblomme og kardemomme  

  - Muskatnød  

09081100 -- Ikke knust eller formalet FRI 

09081200 -- Knust eller formalet FRI 

  - Muskatblomme  

09082100 -- Ikke knust eller formalet FRI 

09082200 -- Knust eller formalet FRI 

  - Kardemomme  

09083100 -- Ikke knust eller formalet FRI 

09083200 -- Knust eller formalet FRI 

0909 Anis, stjerneanis, fennikel, koriander, spidskommen og 

kommen; enebær 

 

  - Koriander  

09092100 -- Ikke knust eller formalet FRI 

09092200 -- Knust eller formalet FRI 

  - Spidskommen  

09093100 -- Ikke knust eller formalet FRI 

09093200 -- Knust eller formalet FRI 

  - Anis, stjerneanis, kommen eller fennikel; enebær  
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09096100 -- Ikke knust eller formalet FRI 

09096200 -- Knust eller formalet FRI 

0910 Ingefær, safran, gurkemeje, timian, laurbærblade, karry 

og andre krydderier 

 

  - Ingefær  

09101100 -- Ikke knust eller formalet FRI 

09101200 -- Knust eller formalet FRI 

091020 - Safran  

09102010 -- Ikke knust eller formalet FRI 

09102090 -- Knust eller formalet FRI 

09103000 - Gurkemeje FRI 

  - Andre krydderier  

091091 -- Blandinger omhandlet i bestemmelse 1 b) til dette 

kapitel 

 

09109105 --- Karry FRI 

  --- Andre varer  

09109110 ---- Ikke knust eller formalet FRI 

09109190 ---- Knust eller formalet FRI 

091099 -- Andre varer  

09109910 --- Bukkehornsfrø FRI 

  --- Timian  

  ---- Ikke knust eller formalet  

09109931 ----- Vild timian (Thymus serpyllum L.) FRI 

09109933 ----- Andre varer FRI 

09109939 ---- Knust eller formalet FRI 

09109950 --- Laurbærblade FRI 

  --- Andre varer  

09109991 ---- Ikke knust eller formalet FRI 

09109999 ---- Knust eller formalet FRI 

10 KAPITEL 10 — KORN  

1001 Hvede og blandsæd af hvede og rug  

  - Af hård hvede  

10011100 -- Til udsæd FRI 

10011900 -- I andre tilfælde FRI 

  - Andre varer  

100191 -- Til udsæd  

10019110 --- Spelt FRI 

10019120 --- Blød hvede og blandsæd af hvede og rug FRI 

10019190 --- Andre varer FRI 

10019900 -- I andre tilfælde FRI 

1002 Rug  

10021000 - Til udsæd FRI 

10029000 - I andre tilfælde FRI 

1003 Byg  
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10031000 - Til udsæd FRI 

10039000 - I andre tilfælde FRI 

1004 Havre  

10041000 - Til udsæd FRI 

10049000 - I andre tilfælde FRI 

1005 Majs  

100510 - Til udsæd  

  -- Hybridmajs  

10051013 --- Trihybrider FRI 

10051015 --- Enkelthybrider FRI 

10051018 --- Andre varer FRI 

10051090 -- Andre varer FRI 

10059000 - I andre tilfælde FRI 

1006 Ris  

100610 - Uafskallet ris  

10061010 -- Til udsæd FRI 

  -- I andre tilfælde  

  --- Skoldet (parboiled)  

10061021 ---- Rundkornet FRI 

10061023 ---- Middelkornet FRI 

  ---- Langkornet  

10061025 ----- Med et forhold mellem kornets længde og bredde 

på over 2, men under 3 

FRI 

10061027 ----- Med et forhold mellem kornets længde og bredde 

på mindst 3 

FRI 

  --- I andre tilfælde  

10061092 ---- Rundkornet FRI 

10061094 ---- Middelkornet FRI 

  ---- Langkornet  

10061096 ----- Med et forhold mellem kornets længde og bredde 

på over 2, men under 3 

FRI 

10061098 ----- Med et forhold mellem kornets længde og bredde 

på mindst 3 

FRI 

100620 - Afskallet ris (hinderis)  

  -- Skoldet (parboiled)  

10062011 --- Rundkornet FRI 

10062013 --- Middelkornet FRI 

  --- Langkornet  

10062015 ---- Med et forhold mellem kornets længde og bredde 

på over 2, men under 3 

FRI 

10062017 ---- Med et forhold mellem kornets længde og bredde 

på mindst 3 

FRI 

  -- I andre tilfælde  

10062092 --- Rundkornet FRI 

10062094 --- Middelkornet FRI 

  --- Langkornet  
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10062096 ---- Med et forhold mellem kornets længde og bredde 

på over 2, men under 3 

FRI 

10062098 ---- Med et forhold mellem kornets længde og bredde 

på mindst 3 

FRI 

100630 - Delvis sleben eller sleben ris, også poleret eller 

glaseret 

 

  -- Delvis sleben ris  

  --- Skoldet (parboiled)  

10063021 ---- Rundkornet FRI 

10063023 ---- Middelkornet FRI 

  ---- Langkornet  

10063025 ----- Med et forhold mellem kornets længde og bredde 

på over 2, men under 3 

FRI 

10063027 ----- Med et forhold mellem kornets længde og bredde 

på mindst 3 

FRI 

  --- I andre tilfælde  

10063042 ---- Rundkornet FRI 

10063044 ---- Middelkornet FRI 

  ---- Langkornet  

10063046 ----- Med et forhold mellem kornets længde og bredde 

på over 2, men under 3 

FRI 

10063048 ----- Med et forhold mellem kornets længde og bredde 

på mindst 3 

FRI 

  -- Sleben ris  

  --- Skoldet (parboiled)  

10063061 ---- Rundkornet FRI 

10063063 ---- Middelkornet FRI 

  ---- Langkornet  

10063065 ----- Med et forhold mellem kornets længde og bredde 

på over 2, men under 3 

FRI 

10063067 ----- Med et forhold mellem kornets længde og bredde 

på mindst 3 

FRI 

  --- I andre tilfælde  

10063092 ---- Rundkornet FRI 

10063094 ---- Middelkornet FRI 

  ---- Langkornet  

10063096 ----- Med et forhold mellem kornets længde og bredde 

på over 2, men under 3 

FRI 

10063098 ----- Med et forhold mellem kornets længde og bredde 

på mindst 3 

FRI 

10064000 - Brudris FRI 

1007 Sorghum  

100710 - Til udsæd  

10071010 -- Hybridmajs FRI 

10071090 -- I andre tilfælde FRI 

10079000 - I andre tilfælde FRI 

1008 Boghvede, hirse og kanariefrø; andre kornsorter  

10081000 - Boghvede FRI 
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  - Hirse  

10082100 -- Til udsæd FRI 

10082900 -- I andre tilfælde FRI 

10083000 - Kanariefrø FRI 

10084000 - Fonio (Digitaria-arter) FRI 

10085000 - Quinoa (Chenopodium quinoa) FRI 

10086000 - Triticale FRI 

10089000 - Andre kornsorter FRI 

11 KAPITEL 11 — MØLLERIPRODUKTER; MALT; 

STIVELSE; INULIN; HVEDEGLUTEN 

 

110100 Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug  

  - Hvedemel  

11010011 -- Af hård hvede FRI 

11010015 -- Af blød hvede og spelt FRI 

11010090 - Mel af blandsæd af hvede og rug FRI 

1102 Mel af korn, undtagen hvedemel og mel af blandsæd af 

hvede og rug 

 

110220 - Majsmel  

11022010 -- Med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder FRI 

11022090 -- I andre tilfælde FRI 

110290 - Andre varer  

11029010 -- Bygmel FRI 

11029030 -- Havremel FRI 

11029050 -- Rismel FRI 

11029070 -- Rugmel FRI 

11029090 -- Andre varer FRI 

1103 Gryn og groft mel samt pellets af korn  

  - Gryn og groft mel  

110311 -- Af hvede  

11031110 --- Af hård hvede FRI 

11031190 --- Af blød hvede og spelt FRI 

110313 -- Af majs  

11031310 --- Med fedtindhold på 1,5 vægtprocent og derunder FRI 

11031390 --- I andre tilfælde FRI 

110319 -- Af andre kornsorter  

11031920 --- Af rug eller byg FRI 

11031940 --- Af havre FRI 

11031950 --- Af ris FRI 

11031990 --- Af andre kornsorter FRI 

110320 - Pellets  

11032025 -- Af rug eller byg FRI 

11032030 -- Af havre FRI 

11032040 -- Af majs FRI 

11032050 -- Af ris FRI 
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11032060 -- Af hvede FRI 

11032090 -- Af andre kornsorter FRI 

1104 Korn, bearbejdet på anden måde (fx afskallet, valset, i 

flager, afrundet, skåret eller knust), undtagen ris 

henhørende under pos. 1006; kim af korn, hele, valset, i 

flager eller formalet 

 

  - Korn, valset eller i flager  

110412 -- Af havre  

11041210 --- Valset FRI 

11041290 --- Flager FRI 

110419 -- Af andre kornsorter  

11041910 --- Af hvede FRI 

11041930 --- Af rug FRI 

11041950 --- Af majs FRI 

  --- Af byg  

11041961 ---- Valset FRI 

11041969 ---- Flager FRI 

  --- I andre tilfælde  

11041991 ---- Flager af ris FRI 

11041999 ---- Andre varer FRI 

  - Andet bearbejdet korn (fx afskallet, afrundet, skåret 

eller knust) 

 

110422 -- Af havre  

11042240 --- Afskallet, også skåret eller knust FRI 

11042250 --- Afrundet (perlegryn) FRI 

11042295 --- I andre tilfælde FRI 

110423 -- Af majs  

11042340 --- Afskallet, også skåret eller knust; afrundet 

(perlegryn) 

FRI 

11042398 --- I andre tilfælde FRI 

110429 -- Af andre kornsorter  

  --- Af byg  

11042904 ---- Afskallet, også skåret eller knust FRI 

11042905 ---- Afrundet (perlegryn) FRI 

11042908 ---- I andre tilfælde FRI 

  --- Af andre kornsorter  

11042917 ---- Afskallet, også skåret eller knust FRI 

11042930 ---- Afrundet (perlegryn) FRI 

  ---- Kun knust  

11042951 ----- Af hvede FRI 

11042955 ----- Af rug FRI 

11042959 ----- Af andre kornsorter FRI 

  ---- I andre tilfælde  

11042981 ----- Af hvede FRI 

11042985 ----- Af rug FRI 
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11042989 ----- Af andre kornsorter FRI 

110430 - Kim af korn, hele, valset, i flager eller formalet  

11043010 -- Af hvede FRI 

11043090 -- Af andre kornsorter FRI 

1105 Mel, pulver, flager, granulater og pellets, af kartofler  

11051000 - Mel og pulver FRI 

11052000 - Flager, granulater og pellets FRI 

1106 Mel og pulver af tørrede bælgfrugter henhørende under 

pos. 0713, af marv af sagopalmer eller af rødder eller 

rodknolde henhørende under pos. 0714 eller af varer 

henhørende under kapitel 8 

 

11061000 - Af tørrede bælgfrugter henhørende under pos. 0713 FRI 

110620 - Af marv af sagopalmer, af rødder eller af rodknolde 

henhørende under pos. 0714 

 

11062010 -- Denatureret FRI 

11062090 -- Andre varer FRI 

110630 - Af varer henhørende under kapitel 8  

11063010 -- Af bananer FRI 

11063090 -- Andre varer FRI 

1107 Malt, også brændt  

110710 - Ikke brændt  

  -- Af hvede  

11071011 --- Formalet FRI 

11071019 --- I andre tilfælde FRI 

  -- Af andre kornsorter  

11071091 --- Formalet FRI 

11071099 --- I andre tilfælde FRI 

11072000 - Brændt FRI 

1108 Stivelse; inulin  

  - Stivelse  

11081100 -- Hvedestivelse FRI 

11081200 -- Majsstivelse FRI 

11081300 -- Kartoffelstivelse FRI 

11081400 -- Maniokstivelse FRI 

110819 -- Anden stivelse  

11081910 --- Risstivelse FRI 

11081990 --- Anden stivelse FRI 

11082000 - Inulin FRI 

11090000 Hvedegluten, også tørret FRI 

12 KAPITEL 12 — OLIEHOLDIGE FRØ OG 

FRUGTER; DIVERSE ANDRE FRØ OG FRUGTER; 

PLANTER TIL INDUSTRIEL OG MEDICINSK 

BRUG; HALM OG FODERPLANTER 

 

1201 Sojabønner, også knuste  

12011000 - Til udsæd FRI 

12019000 - I andre tilfælde FRI 
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1202 Jordnødder, ikke ristede eller på anden måde 

varmebehandlede, også afskallede eller knuste 

 

12023000 - Til udsæd FRI 

  - I andre tilfælde  

12024100 -- Med skal FRI 

12024200 -- Afskallede, også knuste FRI 

12030000 Kopra FRI 

120400 Hørfrø, også knuste  

12040010 - Til udsæd FRI 

12040090 - I andre tilfælde FRI 

1205 Rybsfrø og rapsfrø, også knuste  

120510 - Rybsfrø og rapsfrø med lavt indhold af erucasyre  

12051010 -- Til udsæd FRI 

12051090 -- I andre tilfælde FRI 

12059000 - Andre varer FRI 

120600 Solsikkefrø, også knuste  

12060010 - Til udsæd FRI 

  - I andre tilfælde  

12060091 -- Afskallede; uafskallede med grå- og hvidstribet skal FRI 

12060099 -- I andre tilfælde FRI 

1207 Andre olieholdige frø og frugter, også knuste  

12071000 - Palmenødder og -kerner FRI 

  - Bomuldsfrø  

12072100 -- Til udsæd FRI 

12072900 -- I andre tilfælde FRI 

12073000 - Ricinusfrø FRI 

120740 - Sesamfrø  

12074010 -- Til udsæd FRI 

12074090 -- I andre tilfælde FRI 

120750 - Sennepsfrø  

12075010 -- Til udsæd FRI 

12075090 -- I andre tilfælde FRI 

12076000 - Saflorfrø (Carthamus tinctorius) FRI 

12077000 - Melonfrø FRI 

  - Andre varer  

120791 -- Valmuefrø  

12079110 --- Til udsæd FRI 

12079190 --- I andre tilfælde FRI 

120799 -- Andre varer  

12079920 --- Til udsæd FRI 

  --- I andre tilfælde  

12079991 ---- Hampefrø FRI 

12079996 ---- Andre varer FRI 

1208 Mel af olieholdige frø og frugter, undtagen sennepsmel  
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12081000 - Sojabønnemel FRI 

12089000 - Andre varer FRI 

1209 Frø, frugter og sporer, af den art der anvendes til udsæd  

12091000 - Sukkerroefrø FRI 

  - Grøntfoderfrø  

12092100 -- Lucernefrø FRI 

120922 -- Kløverfrø (Trifolium-arter)  

12092210 --- Rødkløver (Trifolium pratense L.) FRI 

12092280 --- Anden kløver FRI 

120923 -- Svingelfrø  

12092311 --- Engsvingel (Festuca pratensis Huds.) FRI 

12092315 --- Rød svingel (Festuca rubra L.) FRI 

12092380 --- Andre varer FRI 

12092400 -- Engrapgræsfrø (Poa pratensis L.) FRI 

120925 -- Rajgræsfrø (Lolium multiflorum Lam. og Lolium 

perenne L.) 

 

12092510 --- Italiensk rajgræs (Lolium multiflorum Lam.) FRI 

12092590 --- Almindelig rajgræs (Lolium perenne L.) FRI 

120929 -- Andre varer  

12092945 --- Timothéfrø; vikke; rapgræs (Poa palustris L. og 

Poa trivialis L.); hundegræs (Dactylis glomerata L.); 

hvene (Agrostis-arter) 

FRI 

12092950 --- Lupin FRI 

12092960 --- Foderroefrø (Beta vulgaris var. alba) FRI 

12092980 --- Andre varer FRI 

12093000 - Frø af urteagtige planter, der hovedsagelig dyrkes for 

deres blomster 

FRI 

  - Andre varer  

120991 -- Grøntsagsfrø  

12099130 --- Rødbedefrø (Beta vulgaris var. conditiva) FRI 

12099180 --- Andre grøntsagsfrø FRI 

120999 -- Andre varer  

12099910 --- Frø af skovtræer FRI 

  --- Andre varer  

12099991 ---- Frø af planter, der hovedsagelig dyrkes for deres 

blomster, undtagen varer henhørende under 

pos. 120930 

FRI 

12099999 ---- Andre varer FRI 

1210 Humle, frisk eller tørret, også formalet, pulveriseret 

eller som pellets; lupulin 

 

12101000 - Humle, ikke formalet, pulveriseret eller som pellets FRI 

121020 - Humle, formalet, pulveriseret eller som pellets; 

lupulin 

 

12102010 -- Humle, formalet, pulveriseret eller som pellets, 

lupulin-beriget; lupulin 

FRI 

12102090 -- I andre tilfælde FRI 

1211 Planter og plantedele (herunder frø og frugter), af den 

art der hovedsagelig anvendes til fremstilling af 
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parfumer, farmaceutiske produkter, 

insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler og 

lign., friske eller tørrede, også snittede, knuste eller 

pulveriserede 

12112000 - Ginsengrod FRI 

12113000 - Kokablade FRI 

12114000 - Valmuestrå eller -stængler FRI 

121190 - Andre varer  

12119020 -- Af slægten Ephedra FRI 

12119030 -- Tonkabønner FRI 

12119086 -- Andre varer FRI 

1212 Johannesbrød, tang og andre alger, sukkerroer og 

sukkerrør, friske, kølede, frosne eller tørrede, også 

formalede; frugtsten og -kerner samt andre 

vegetabilske produkter (herunder ikke-brændte 

cikorierødder af arten Cichorium intybus sativum) 

 

  - Tang og andre alger  

12122100 -- Egnet til menneskeføde FRI 

12122900 -- I andre tilfælde FRI 

  - Andre varer  

121291 -- Sukkerroer  

12129120 --- Tørrede, også formalede FRI 

12129180 --- I andre tilfælde FRI 

12129200 -- Johannesbrød FRI 

12129300 -- Sukkerrør FRI 

12129400 -- Cikorierødder FRI 

121299 -- Andre varer  

  --- Frø af johannesbrød  

12129941 ---- Med skal, ikke knust eller formalet FRI 

12129949 ---- I andre tilfælde FRI 

12129995 --- Andre varer FRI 

12130000 Halm og avner af korn, ubearbejdet, også hakket, 

formalet, presset eller som pellets 

FRI 

1214 Kålroer, runkelroer, andre foderrodfrugter, hø, lucerne, 

kløver, esparsette, foderkål, lupin, vikker og lignende 

foderprodukter, også som pellets 

 

12141000 - Mel og pellets af lucerne FRI 

121490 - Andre varer  

12149010 -- Runkelroer, kålroer og andre foderrodfrugter FRI 

12149090 -- Andre varer FRI 

13 KAPITEL 13 — SCHELLAK OG LIGN.; 

KARBOHYDRATGUMMIER OG 

NATURHARPIKSER SAMT ANDRE 

PLANTESAFTER OG PLANTEEKSTRAKTER 

 

1301 Schellak og lign.; vegetabilske karbohydratgummier, 

naturharpikser, gummiharpikser og oleoresiner (fx 

balsamer) 

 

13012000 - Gummi arabicum FRI 

13019000 - Andre varer FRI 

1302 Plantesafter og planteekstrakter; pectinstoffer,  
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pectinater og pectater; agar-agar og andre planteslimer 

og gelatineringsmidler, også modificerede, udvundet af 

vegetabilske stoffer 

  - Plantesafter og planteekstrakter  

13021100 -- Opium FRI 

130219 -- Andre varer  

13021905 --- Vanilleoleoresiner FRI 

13021970 --- Andre varer FRI 

III AFSNIT III — ANIMALSKE OG VEGETABILSKE 

FEDTSTOFFER OG OLIER SAMT DERES 

SPALTNINGSPRODUKTER; TILBEREDT 

SPISEFEDT; ANIMALSK OG VEGETABILSK 

VOKS 

 

15 KAPITEL 15 — ANIMALSKE OG VEGETABILSKE 

FEDTSTOFFER OG OLIER SAMT DERES 

SPALTNINGSPRODUKTER; TILBEREDT 

SPISEFEDT; ANIMALSK OG VEGETABILSK 

VOKS 

 

1501 Fedt af svin og fjerkræ, bortset fra fedt henhørende 

under pos. 0209 eller 1503 

 

150110 - Svinefedt ("lard")  

15011010 -- Til industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af 

næringsmidler 

FRI 

15011090 -- I andre tilfælde FRI 

150120 - Andet fedt af svin  

15012010 -- Til industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af 

næringsmidler 

FRI 

15012090 -- I andre tilfælde FRI 

15019000 - Andre varer FRI 

1502 Talg af hornkvæg, får eller geder, bortset fra varer 

henhørende under pos. 1503 

 

150210 - Talg  

15021010 -- Til industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af 

næringsmidler 

FRI 

15021090 -- Andre varer FRI 

150290 - I andre tilfælde  

15029010 -- Til industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af 

næringsmidler 

FRI 

15029090 -- I andre tilfælde FRI 

150300 Lardstearin, lardoil, oleostearin (pressetalg), 

oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller blandet 

eller på anden måde tilberedt 

 

  - Lardstearin og oleostearin (pressetalg)  

15030011 -- Til industriel anvendelse FRI 

15030019 -- I andre tilfælde FRI 

15030030 - Talgolie til industriel anvendelse, bortset fra 

fremstilling af næringsmidler 

FRI 

15030090 - Andre varer FRI 

1504 Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr 

samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke 

kemisk modificerede 

 

150430 - Fedtstoffer og olier af havpattedyr samt fraktioner 

deraf 
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15043010 -- Faste fraktioner FRI 

15043090 -- Andre varer FRI 

150500 Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf (herunder 

lanolin) 

 

15050010 - Uldfedt, rå FRI 

15050090 - Andre varer FRI 

15060000 Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner 

deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede 

FRI 

1507 Sojabønneolie og fraktioner deraf, også raffinerede, 

men ikke kemisk modificerede 

 

150710 - Rå olie, også afslimet  

15071010 -- Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra 

fremstilling af næringsmidler 

FRI 

15071090 -- I andre tilfælde FRI 

150790 - I andre tilfælde  

15079010 -- Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra 

fremstilling af næringsmidler 

FRI 

15079090 -- I andre tilfælde FRI 

1508 Jordnøddeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, 

men ikke kemisk modificerede 

 

150810 - Rå olie  

15081010 -- Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra 

fremstilling af næringsmidler 

FRI 

15081090 -- I andre tilfælde FRI 

150890 - Andre varer  

15089010 -- Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra 

fremstilling af næringsmidler 

FRI 

15089090 -- I andre tilfælde FRI 

1509 Olivenolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men 

ikke kemisk modificerede 

 

150910 - Jomfruolie  

15091010 -- Bomolie FRI 

15091090 -- Andre varer FRI 

15099000 - Andre varer FRI 

151000 Andre olier og fraktioner deraf, fremstillet udelukkende 

af oliven, også raffinerede, men ikke kemisk 

modificerede, herunder blandinger af disse olier og 

fraktioner med olier og fraktioner henhørende under 

pos. 1509 

 

15100010 - Råolier FRI 

15100090 - Andre varer FRI 

1511 Palmeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men 

ikke kemisk modificerede 

 

151110 - Rå olie  

15111010 -- Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra 

fremstilling af næringsmidler 

FRI 

15111090 -- I andre tilfælde FRI 

151190 - Andre varer  

  -- Faste fraktioner  

15119011 --- I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder FRI 
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15119019 --- I andre tilfælde FRI 

  -- Andre varer  

15119091 --- Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra 

fremstilling af næringsmidler 

FRI 

15119099 --- I andre tilfælde FRI 

1512 Solsikkeolie, saflorolie og bomuldsfrøolie samt 

fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk 

modificerede 

 

  - Solsikkeolie og saflorolie samt fraktioner deraf  

151211 -- Rå olie  

15121110 --- Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra 

fremstilling af næringsmidler 

FRI 

  --- I andre tilfælde  

15121191 ---- Solsikkeolie FRI 

15121199 ---- Saflorolie FRI 

151219 -- Andre varer  

15121910 --- Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra 

fremstilling af næringsmidler 

FRI 

15121990 --- I andre tilfælde FRI 

  - Bomuldsfrøolie og fraktioner deraf  

151221 -- Rå olie, også befriet for gossypol  

15122110 --- Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra 

fremstilling af næringsmidler 

FRI 

15122190 --- I andre tilfælde FRI 

151229 -- Andre varer  

15122910 --- Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra 

fremstilling af næringsmidler 

FRI 

15122990 --- I andre tilfælde FRI 

1513 Kokosolie (kopraolie), palmekerneolie og babassuolie 

samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke 

kemisk modificerede 

 

  - Kokosolie (kopraolie) og fraktioner deraf  

151311 -- Rå olie  

15131110 --- Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra 

fremstilling af næringsmidler 

FRI 

  --- I andre tilfælde  

15131191 ---- I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder FRI 

15131199 ---- I andre tilfælde FRI 

151319 -- Andre varer  

  --- Faste fraktioner  

15131911 ---- I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder FRI 

15131919 ---- I andre tilfælde FRI 

  --- Andre varer  

15131930 ---- Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra 

fremstilling af næringsmidler 

FRI 

  ---- I andre tilfælde  

15131991 ----- I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder FRI 

15131999 ----- I andre tilfælde FRI 
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  - Palmekerneolie og babassuolie samt fraktioner deraf  

151321 -- Rå olie  

15132110 --- Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra 

fremstilling af næringsmidler 

FRI 

  --- I andre tilfælde  

15132130 ---- I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder FRI 

15132190 ---- I andre tilfælde FRI 

151329 -- Andre varer  

  --- Faste fraktioner  

15132911 ---- I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder FRI 

15132919 ---- Andre varer FRI 

  --- I andre tilfælde  

15132930 ---- Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra 

fremstilling af næringsmidler 

FRI 

  ---- I andre tilfælde  

15132950 ----- I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder FRI 

15132990 ----- I andre tilfælde FRI 

1514 Rybsolie, rapsolie og sennepsolie samt fraktioner deraf, 

også raffinerede, men ikke kemisk modificerede 

 

  - Rybsolie og rapsolie med lavt indhold af erucasyre 

samt fraktioner deraf 

 

151411 -- Rå olie  

15141110 --- Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra 

fremstilling af næringsmidler 

FRI 

15141190 --- I andre tilfælde FRI 

151419 -- Andre varer  

15141910 --- Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra 

fremstilling af næringsmidler 

FRI 

15141990 --- I andre tilfælde FRI 

  - Andre varer  

151491 -- Rå olie  

15149110 --- Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra 

fremstilling af næringsmidler 

FRI 

15149190 --- I andre tilfælde FRI 

151499 -- Andre varer  

15149910 --- Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra 

fremstilling af næringsmidler 

FRI 

15149990 --- I andre tilfælde FRI 

1515 Andre vegetabilske fedtstoffer og olier (herunder 

jojobaolie) samt fraktioner deraf, også raffinerede, men 

ikke kemisk modificerede 

 

  - Linolie og fraktioner deraf  

15151100 -- Rå olie FRI 

151519 -- Andre varer  

15151910 --- Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra 

fremstilling af næringsmidler 

FRI 

15151990 --- I andre tilfælde FRI 

  - Majskimolie og fraktioner deraf  
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151521 -- Rå olie  

15152110 --- Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra 

fremstilling af næringsmidler 

FRI 

15152190 --- I andre tilfælde FRI 

151529 -- Andre varer  

15152910 --- Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra 

fremstilling af næringsmidler 

FRI 

15152990 --- I andre tilfælde FRI 

151530 - Ricinusolie og fraktioner deraf  

15153010 -- Til fremstilling af aminoundecansyre til brug ved 

produktion af syntetiske tekstilfibre eller plast 

FRI 

15153090 -- I andre tilfælde FRI 

151550 - Sesamolie og fraktioner deraf  

  -- Rå olie  

15155011 --- Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra 

fremstilling af næringsmidler 

FRI 

15155019 --- I andre tilfælde FRI 

  -- Andre varer  

15155091 --- Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra 

fremstilling af næringsmidler 

FRI 

15155099 --- I andre tilfælde FRI 

151590 - Andre varer  

15159011 -- Træolie (tungolie); jojobaolie, oiticicaolie, 

myrtevoks og japanvoks; fraktioner deraf 

FRI 

  -- Tobaksfrøolie og fraktioner deraf  

  --- Rå olie  

15159021 ---- Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra 

fremstilling af næringsmidler 

FRI 

15159029 ---- I andre tilfælde FRI 

  --- Andre varer  

15159031 ---- Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra 

fremstilling af næringsmidler 

FRI 

15159039 ---- I andre tilfælde FRI 

  -- Andre olier og fraktioner deraf  

  --- Rå olie  

15159040 ---- Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra 

fremstilling af næringsmidler 

FRI 

  ---- I andre tilfælde  

15159051 ----- I fast form, i pakninger af nettovægt 1 kg og 

derunder 

FRI 

15159059 ----- I fast form, i andre pakninger; i flydende form FRI 

  --- Andre varer  

15159060 ---- Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra 

fremstilling af næringsmidler 

FRI 

  ---- I andre tilfælde  

15159091 ----- I fast form, i pakninger af nettovægt 1 kg og 

derunder 

FRI 

15159099 ----- I fast form, i andre pakninger; i flydende form FRI 
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1516 Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt 

fraktioner deraf, helt eller delvis hydrerede, inter-

esterificerede, re-esterificerede eller elaidiniserede, 

også raffinerede, men ikke på anden måde bearbejdede 

 

151610 - Animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf  

15161010 -- I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder FRI 

15161090 -- I andre tilfælde FRI 

151620 - Vegetabilske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf  

  -- Andre varer  

15162091 --- I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder FRI 

  --- I andre tilfælde  

15162095 ---- Rybsolie, rapsolie, linolie, solsikkeolie, illipefedt, 

karitefedt, makorefedt, tulucunaolie eller babassuolie, 

til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra 

fremstilling af næringsmidler 

FRI 

  ---- I andre tilfælde  

15162096 ----- Jordnøddeolie, bomuldsfrøolie, sojabønneolie eller 

solsikkeolie; andre olier med et indhold af frie 

fedtsyrer på under 50 vægtprocent, bortset fra 

palmekerneolie, illipefedt, kokosolie, rybs- og rapsolie 

eller kopaivaolie 

FRI 

15162098 ----- Andre varer FRI 

1517 Margarine; spiselige blandinger eller tilberedninger af 

animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier eller 

af fraktioner af forskellige fedtstoffer og olier fra dette 

kapitel, undtagen spiselige fedtstoffer og olier eller 

fraktioner deraf henhørende under pos. 1516 

 

151710 - Margarine, undtagen flydende margarine  

15171090 -- I andre tilfælde FRI 

151790 - Andre varer  

  -- I andre tilfælde  

15179091 --- Blandinger af flydende, fede vegetabilske olier FRI 

15179099 --- Andre varer FRI 

151800 Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og 

fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, 

svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved 

opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på 

anden måde kemisk modificerede, undtagen varer 

henhørende under pos. 1516; ikke-spiselige blandinger 

eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske 

fedtstoffer eller olier eller af fraktioner af forskellige 

fedtstoffer og olier fra dette kapitel, ikke andetsteds 

tariferet, undtagen linoxyn 

 

  - Blandinger af flydende, fede vegetabilsk olie, til 

teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra 

fremstilling af næringsmidler 

 

15180031 -- Rå olie FRI 

15180039 -- Andre varer FRI 

  - Andre varer  

15180091 -- Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier og 

fraktioner deraf, kogte, oxyderede, dehydrerede, 

svovlbehandlede, blæste, polymeriserede ved 

opvarmning i vakuum eller i en inaktiv gas eller på 

anden måde kemisk modificerede, undtagen varer 

henhørende under pos. 1516 

FRI 

  -- Andre varer  
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15180095 --- Ikke-spiselige blandinger eller tilberedninger af 

animalske fedtstoffer og olier eller af animalske og 

vegetabilske fedtstoffer og olier og fraktioner heraf 

FRI 

15180099 --- Andre varer FRI 

IV AFSNIT IV — PRODUKTER FRA 

FØDEVAREINDUSTRIEN; DRIKKEVARER, 

ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE; 

TOBAK OG FABRIKEREDE 

TOBAKSERSTATNINGER 

 

16 KAPITEL 16 — TILBEREDTE VARER AF KØD, 

FISK, KREBSDYR, BLØDDYR ELLER ANDRE 

HVIRVELLØSE VANDDYR 

 

160300 Ekstrakter og saft af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller 

andre hvirvelløse vanddyr 

 

16030080 - I andre tilfælde FRI 

17 KAPITEL 17 — SUKKER OG SUKKERVARER  

1701 Rør- og roesukker samt kemisk ren sakkarose, i fast 

form 

 

  - Råsukker, uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller 

farvestoffer 

 

170112 -- Roesukker  

17011210 --- Til raffinering FRI 

17011290 --- I andre tilfælde FRI 

170113 -- Rørsukker som nævnt i underpositionsbestemmelse 2 

til dette kapitel 

 

17011310 --- Til raffinering FRI 

17011390 --- I andre tilfælde FRI 

170114 -- Andet rørsukker  

17011410 --- Til raffinering FRI 

17011490 --- I andre tilfælde FRI 

  - Andre varer  

17019100 -- Med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer FRI 

170199 -- I andre tilfælde  

17019910 --- Hvidt sukker FRI 

17019990 --- I andre tilfælde FRI 

1702 Andet sukker, herunder kemisk ren laktose, maltose, 

glukose og fruktose, i fast form; sirup og andre 

sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer 

eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med 

naturlig honning; karamel 

 

  - Laktose og laktosesirup  

17021100 -- Af en renhedsgrad i tør tilstand på 99 vægtprocent og 

derover 

FRI 

17021900 -- I andre tilfælde FRI 

170220 - Ahornsukker og ahornsirup  

17022010 -- Ahornsukker i fast form med tilsætning af 

smagsstoffer eller farvestoffer 

FRI 

17022090 -- Andre varer FRI 

170230 - Glukose og glukosesirup, uden indhold af fruktose 

eller med et fruktoseindhold i tør tilstand på under 

20 vægtprocent 

 

17023010 -- Isoglukose FRI 
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  -- Andre varer  

17023050 --- I form af hvidt krystallinsk pulver, også 

agglomereret 

FRI 

17023090 --- I andre tilfælde FRI 

170240 - Glukose og glukosesirup, med et fruktoseindhold i tør 

tilstand på 20 vægtprocent og derover, men under 

50 vægtprocent, undtagen invertsukker 

 

17024010 -- Isoglukose FRI 

17024090 -- I andre tilfælde FRI 

170260 - Anden fruktose og fruktosesirup, med et 

fruktoseindhold i tør tilstand på over 50 vægtprocent, 

undtagen invertsukker 

 

17026010 -- Isoglukose FRI 

17026080 -- Inulinsirup FRI 

17026095 -- Andre varer FRI 

170290 - Andre varer, herunder invertsukker og andre 

sukkerarter eller sukkeropløsninger med et indhold i tør 

tilstand på 50 vægtprocent fruktose 

 

17029030 -- Isoglukose FRI 

17029050 -- Maltodekstrin og maltodekstrinsirup FRI 

  -- Karamel  

17029071 --- Med et sakkaroseindhold i tør tilstand på 

50 vægtprocent og derover 

FRI 

  --- I andre tilfælde  

17029075 ---- I form af pulver, også agglomereret FRI 

17029079 ---- I andre tilfælde FRI 

17029080 -- Inulinsirup FRI 

17029095 -- Andre varer FRI 

1703 Melasse hidrørende fra udvinding eller raffinering af 

sukker 

 

17031000 - Melasse af rørsukker FRI 

18 KAPITEL 18 — KAKAO OG TILBEREDTE VARER 

DERAF 

 

18010000 Kakaobønner, hele eller brækkede, også brændte FRI 

18020000 Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald FRI 

20 KAPITEL 20 — VARER AF GRØNTSAGER, 

FRUGTER, NØDDER ELLER ANDRE PLANTER 

OG PLANTEDELE 

 

2001 Grøntsager, frugter, nødder og andre spiselige 

plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller 

eddikesyre 

 

20011000 - Agurker og asier FRI 

200190 - Andre varer  

20019010 -- Mangochutney FRI 

ex20019092 -- Tropiske frugter og tropiske nødder; palmehjerter FRI 

2002 Tomater, tilberedt eller konserveret på anden måde end 

med eddike eller eddikesyre 

 

200210 - Tomater, hele eller i stykker  

20021010 -- Flåede FRI 

20021090 -- I andre tilfælde FRI 
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2003 Svampe og trøfler, tilberedt eller konserveret på anden 

måde end med eddike eller eddikesyre 

 

200310 - Svampe af slægten Agaricus  

20031020 -- Foreløbigt konserverede, gennemkogte FRI 

20031030 -- I andre tilfælde FRI 

200390 - Andre varer  

20039010 -- Trøfler FRI 

20039090 -- Andre varer FRI 

2004 Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden 

måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, 

undtagen varer henhørende under pos. 2006 

 

200410 - Kartofler  

  -- I andre tilfælde  

20041099 --- Andre varer FRI 

200490 - Andre grøntsager og blandinger af grøntsager  

20049030 -- Surkål, kapers og oliven FRI 

20049050 -- Ærter (Pisum sativum) og umodne bønner 

(Phaseolus-arter), i bælg 

FRI 

2005 Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden 

måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, 

undtagen varer henhørende under pos. 2006 

 

20051000 - Homogeniserede grøntsager FRI 

200520 - Kartofler  

  -- I andre tilfælde  

20052020 --- I tynde skiver, stegte, med eller uden salt eller 

krydderier, i hermetisk lukkede pakninger, tilberedte til 

umiddelbar fortæring 

FRI 

20054000 - Ærter (Pisum sativum) FRI 

  - Bønner (Vigna-arter, Phaseolus-arter)  

20055100 -- Udbælgede bønner FRI 

20055900 -- Andre varer FRI 

20056000 - Asparges FRI 

20057000 - Oliven FRI 

  - Andre grøntsager og blandinger af grøntsager  

20059100 -- Bambusskud FRI 

200599 -- Andre varer  

20059910 --- Frugter af slægten Capsicum, bortset fra sød peber FRI 

20059920 --- Kapers FRI 

20059930 --- Artiskokker FRI 

20059950 --- Blandinger af grøntsager FRI 

20059960 --- Surkål FRI 

20059980 --- Andre varer FRI 

200600 Grøntsager, frugter, nødder, frugtskaller og andre 

plantedele, tilberedt med sukker (afløbne, glaserede 

eller kandiserede) 

 

20060010 - Ingefær FRI 

2008 Frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt 

eller konserveret på anden måde, også tilsat sukker, 
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andre sødemidler eller alkohol, ikke andetsteds tariferet 

  - Nødder, jordnødder samt andre kerner og frø, også 

blandede 

 

200811 -- Jordnødder  

ex20081191 ---- Over 1 kg FRI 

  ---- 1 kg og derunder  

20081198 ----- I andre tilfælde FRI 

200819 -- Andre varer, herunder blandinger  

  --- I pakninger af nettovægt over 1 kg  

20081912 ---- Tropiske nødder; blandinger med indhold af 

tropiske nødder på 50 vægtprocent og derover 

FRI 

  ---- Andre varer  

20081913 ----- Mandler og pistacienødder, ristede FRI 

20081919 ----- Andre varer FRI 

  --- I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder  

20081992 ---- Tropiske nødder; blandinger med indhold af 

tropiske nødder på 50 vægtprocent og derover 

FRI 

  ---- Andre varer  

  ----- Ristede nødder  

20081993 ------ Mandler og pistacienødder FRI 

20081995 ------ Andre varer FRI 

20081999 ----- Andre varer FRI 

200820 - Ananas  

  -- Tilsat alkohol  

  --- I pakninger af nettovægt over 1 kg  

20082011 ---- Med indhold af sukker på over 17 vægtprocent FRI 

20082019 ---- I andre tilfælde FRI 

  --- I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder  

20082031 ---- Med indhold af sukker på over 19 vægtprocent FRI 

20082039 ---- I andre tilfælde FRI 

  -- Ikke tilsat alkohol  

  --- Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg  

20082051 ---- Med indhold af sukker på over 17 vægtprocent FRI 

20082059 ---- I andre tilfælde FRI 

  --- Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 1 kg og 

derunder 

 

20082071 ---- Med indhold af sukker på over 19 vægtprocent FRI 

20082079 ---- I andre tilfælde FRI 

20082090 --- Ikke tilsat sukker FRI 

200830 - Citrusfrugter  

  -- Tilsat alkohol  

  --- Med indhold af sukker på over 9 vægtprocent  

20083011 ---- Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas og 

derunder 

FRI 

20083019 ---- I andre tilfælde FRI 

  --- I andre tilfælde  
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20083031 ---- Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas og 

derunder 

FRI 

20083039 ---- I andre tilfælde FRI 

  -- Ikke tilsat alkohol  

  --- Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg  

20083051 ---- Dele af grapefrugter, herunder pomeloer FRI 

20083055 ---- Mandariner (herunder tangeriner og satsumas); 

klementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af 

citrusfrugter 

FRI 

20083059 ---- Andre varer FRI 

  --- Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 1 kg og 

derunder 

 

20083071 ---- Dele af grapefrugter, herunder pomeloer FRI 

20083075 ---- Mandariner (herunder tangeriner og satsumas); 

klementiner, wilkings og andre lignende krydsninger af 

citrusfrugter 

FRI 

20083079 ---- Andre varer FRI 

20083090 --- Ikke tilsat sukker FRI 

200840 - Pærer  

  -- Tilsat alkohol  

  --- I pakninger af nettovægt over 1 kg  

  ---- Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent  

20084011 ----- Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas 

og derunder 

FRI 

20084019 ----- I andre tilfælde FRI 

  ---- I andre tilfælde  

20084021 ----- Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas 

og derunder 

FRI 

20084029 ----- I andre tilfælde FRI 

  --- I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder  

20084031 ---- Med indhold af sukker på over 15 vægtprocent FRI 

20084039 ---- I andre tilfælde FRI 

  -- Ikke tilsat alkohol  

  --- Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg  

20084051 ---- Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent FRI 

20084059 ---- I andre tilfælde FRI 

  --- Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 1 kg og 

derunder 

 

20084071 ---- Med indhold af sukker på over 15 vægtprocent FRI 

20084079 ---- I andre tilfælde FRI 

20084090 --- Ikke tilsat sukker FRI 

200850 - Abrikoser  

  -- Tilsat alkohol  

  --- I pakninger af nettovægt over 1 kg  

  ---- Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent  

20085011 ----- Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas 

og derunder 

FRI 

20085019 ----- I andre tilfælde FRI 
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  ---- I andre tilfælde  

20085031 ----- Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas 

og derunder 

FRI 

20085039 ----- I andre tilfælde FRI 

  --- I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder  

20085051 ---- Med indhold af sukker på over 15 vægtprocent FRI 

20085059 ---- I andre tilfælde FRI 

  -- Ikke tilsat alkohol  

  --- Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg  

20085061 ---- Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent FRI 

20085069 ---- I andre tilfælde FRI 

  --- Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 1 kg og 

derunder 

 

20085071 ---- Med indhold af sukker på over 15 vægtprocent FRI 

20085079 ---- I andre tilfælde FRI 

  --- Ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt  

20085092 ---- 5 kg og derover FRI 

20085098 ---- Under 5 kg FRI 

200860 - Kirsebær  

  -- Tilsat alkohol  

  --- Med indhold af sukker på over 9 vægtprocent  

20086011 ---- Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas og 

derunder 

FRI 

20086019 ---- I andre tilfælde FRI 

  --- I andre tilfælde  

20086031 ---- Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas og 

derunder 

FRI 

20086039 ---- I andre tilfælde FRI 

  -- Ikke tilsat alkohol  

  --- Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt  

20086050 ---- Over 1 kg FRI 

20086060 ---- 1 kg og derunder FRI 

  --- Ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt  

20086070 ---- 4,5 kg og derover FRI 

20086090 ---- Under 4,5 kg FRI 

200870 - Ferskner, herunder nektariner  

  -- Tilsat alkohol  

  --- I pakninger af nettovægt over 1 kg  

  ---- Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent  

20087011 ----- Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas 

og derunder 

FRI 

20087019 ----- I andre tilfælde FRI 

  ---- I andre tilfælde  

20087031 ----- Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas 

og derunder 

FRI 

20087039 ----- I andre tilfælde FRI 
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  --- I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder  

20087051 ---- Med indhold af sukker på over 15 vægtprocent FRI 

20087059 ---- I andre tilfælde FRI 

  -- Ikke tilsat alkohol  

  --- Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg  

20087061 ---- Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent FRI 

20087069 ---- I andre tilfælde FRI 

  --- Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 1 kg og 

derunder 

 

20087071 ---- Med indhold af sukker på over 15 vægtprocent FRI 

20087079 ---- I andre tilfælde FRI 

  --- Ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt  

20087092 ---- 5 kg og derover FRI 

20087098 ---- Under 5 kg FRI 

200880 - Jordbær  

  -- Tilsat alkohol  

  --- Med indhold af sukker på over 9 vægtprocent  

20088011 ---- Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas og 

derunder 

FRI 

20088019 ---- I andre tilfælde FRI 

  --- I andre tilfælde  

20088031 ---- Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas og 

derunder 

FRI 

20088039 ---- I andre tilfælde FRI 

  -- Ikke tilsat alkohol  

20088050 --- Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg FRI 

20088070 --- Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 1 kg og 

derunder 

FRI 

20088090 --- Ikke tilsat sukker FRI 

200893 -- Tranebær og tyttebær (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) 

 

  --- Tilsat alkohol  

  ---- Med indhold af sukker på over 9 vægtprocent  

20089311 ----- Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas 

og derunder 

FRI 

20089319 ----- Andre varer FRI 

  ---- Andre varer  

20089321 ----- Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas 

og derunder 

FRI 

20089329 ----- Andre varer FRI 

  --- Ikke tilsat alkohol  

20089391 ---- Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg FRI 

20089393 ---- Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 1 kg og 

derunder 

FRI 

20089399 ---- Ikke tilsat sukker FRI 

200897 -- Blandinger  

  --- Af tropiske nødder og tropiske frugter med indhold  
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af tropiske nødder på 50 vægtprocent og derover 

20089703 ---- I pakninger af nettovægt over 1 kg FRI 

20089705 ---- I pakninger af nettovægt 1 kg og derunder FRI 

  --- I andre tilfælde  

  ---- Tilsat alkohol  

  ----- Med indhold af sukker på over 9 vægtprocent  

  ------ Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas 

og derunder 

 

20089712 ------- Af tropiske frugter (herunder blandinger med 

indhold af tropiske frugter og tropiske nødder på 

50 vægtprocent og derover) 

FRI 

20089714 ------- Andre varer FRI 

  ------ I andre tilfælde  

20089716 ------- Af tropiske frugter (herunder blandinger med 

indhold af tropiske frugter og tropiske nødder på 

50 vægtprocent og derover) 

FRI 

20089718 ------- Andre varer FRI 

  ----- I andre tilfælde  

  ------ Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas 

og derunder 

 

20089732 ------- Af tropiske frugter (herunder blandinger med 

indhold af tropiske frugter og tropiske nødder på 

50 vægtprocent og derover) 

FRI 

20089734 ------- Andre varer FRI 

  ------ I andre tilfælde  

20089736 ------- Af tropiske frugter (herunder blandinger med 

indhold af tropiske frugter og tropiske nødder på 

50 vægtprocent og derover) 

FRI 

20089738 ------- Andre varer FRI 

  ---- Ikke tilsat alkohol  

  ----- Tilsat sukker  

  ------ I pakninger af nettovægt over 1 kg  

20089751 ------- Af tropiske frugter (herunder blandinger med 

indhold af tropiske frugter og tropiske nødder på 

50 vægtprocent og derover) 

FRI 

20089759 ------- Andre varer FRI 

  ------ I andre tilfælde  

  ------- Frugtblandinger, der indeholder 50 vægtprocent 

og derunder af en enkelt frugt (beregnet af frugternes 

vægt) 

 

20089772 -------- Af tropiske frugter (herunder blandinger med 

indhold af tropiske frugter og tropiske nødder på 

50 vægtprocent og derover) 

FRI 

20089774 -------- Andre varer FRI 

  ------- I andre tilfælde  

20089776 -------- Af tropiske frugter (herunder blandinger med 

indhold af tropiske frugter og tropiske nødder på 

50 vægtprocent og derover) 

FRI 

20089778 -------- Andre varer FRI 

  ----- Ikke tilsat sukker, i pakninger af nettovægt  

  ------ 5 kg og derover  
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20089792 ------- Af tropiske frugter (herunder blandinger med 

indhold af tropiske frugter og tropiske nødder på 

50 vægtprocent og derover) 

FRI 

20089793 ------- Andre varer FRI 

  ------ 4,5 kg eller mere, men mindre end 5 kg  

20089794 ------- Af tropiske frugter (herunder blandinger med 

indhold af tropiske frugter og tropiske nødder på 

50 vægtprocent og derover) 

FRI 

20089796 ------- Andre varer FRI 

  ------ Under 4,5 kg  

20089797 ------- Af tropiske frugter (herunder blandinger med 

indhold af tropiske frugter og tropiske nødder på 

50 vægtprocent og derover) 

FRI 

20089798 ------- Andre varer FRI 

200899 -- Andre varer  

  --- Tilsat alkohol  

  ---- Ingefær  

20089911 ----- Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas 

og derunder 

FRI 

20089919 ----- I andre tilfælde FRI 

  ---- Druer  

20089921 ----- Med indhold af sukker på over 13 vægtprocent FRI 

20089923 ----- I andre tilfælde FRI 

  ---- Andre varer  

  ----- Med indhold af sukker på over 9 vægtprocent  

  ------ Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas 

og derunder 

 

20089924 ------- Tropiske frugter FRI 

20089928 ------- Andre varer FRI 

  ------ I andre tilfælde  

20089931 ------- Tropiske frugter FRI 

20089934 ------- Andre varer FRI 

  ----- I andre tilfælde  

  ------ Med et virkeligt alkoholindhold på 11,85 % mas 

og derunder 

 

20089936 ------- Tropiske frugter FRI 

20089937 ------- Andre varer FRI 

  ------ I andre tilfælde  

20089938 ------- Tropiske frugter FRI 

20089940 ------- Andre varer FRI 

  --- Ikke tilsat alkohol  

  ---- Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt over 1 kg  

20089941 ----- Ingefær FRI 

20089943 ----- Druer FRI 

20089945 ----- Blommer og svesker FRI 

20089948 ----- Tropiske frugter FRI 

20089949 ----- Andre varer FRI 
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  ---- Tilsat sukker, i pakninger af nettovægt 1 kg og 

derunder 

 

20089951 ----- Ingefær FRI 

20089963 ----- Tropiske frugter FRI 

20089967 ----- Andre varer FRI 

  ---- Ikke tilsat sukker  

  ----- Blommer og svesker, i pakninger af nettovægt  

20089972 ------ 5 kg og derover FRI 

20089978 ------ Under 5 kg FRI 

20089999 ----- Andre varer FRI 

2009 Frugt- og grøntsagssafter (herunder druemost), 

ugærede og ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller 

andre sødemidler 

 

  - Appelsinsaft  

200911 -- Frosset  

  --- Med en Brix-værdi på over 67  

20091111 ---- Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 € og derunder FRI 

20091119 ---- I andre tilfælde FRI 

  --- Med en Brix-værdi på 67 eller derunder  

20091191 ---- Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 € og derunder 

og med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent 

FRI 

20091199 ---- I andre tilfælde FRI 

20091200 -- Ikke frosset, med en Brix-værdi på 20 eller derunder FRI 

200919 -- I andre tilfælde  

  --- Med en Brix-værdi på over 67  

20091911 ---- Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 € og derunder FRI 

20091919 ---- I andre tilfælde FRI 

  --- Med en Brix-værdi på over 20, men ikke over 67  

20091991 ---- Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 € og derunder 

og med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent 

FRI 

20091998 ---- I andre tilfælde FRI 

  - Saft af grapefrugt (herunder pomelo)  

20092100 -- Med en Brix-værdi på 20 eller derunder FRI 

200929 -- I andre tilfælde  

  --- Med en Brix-værdi på over 67  

20092911 ---- Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 € og derunder FRI 

20092919 ---- I andre tilfælde FRI 

  --- Med en Brix-værdi på over 20, men ikke over 67  

20092991 ---- Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 € og derunder 

og med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent 

FRI 

20092999 ---- I andre tilfælde FRI 

  - Saft af andre citrusfrugter  

200931 -- Med en Brix-værdi på 20 eller derunder  

  --- Med en værdi pr. 100 kg netto på over 30 €  

20093111 ---- Tilsat sukker FRI 

20093119 ---- Ikke tilsat sukker FRI 
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  --- Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 € og derunder  

  ---- Citronsaft  

20093151 ----- Tilsat sukker FRI 

20093159 ----- Ikke tilsat sukker FRI 

  ---- Saft af andre citrusfrugter  

20093191 ----- Tilsat sukker FRI 

20093199 ----- Ikke tilsat sukker FRI 

200939 -- I andre tilfælde  

  --- Med en Brix-værdi på over 67  

20093911 ---- Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 € og derunder FRI 

20093919 ---- I andre tilfælde FRI 

  --- Med en Brix-værdi på over 20, men ikke over 67  

  ---- Med en værdi pr. 100 kg netto på over 30 €  

20093931 ----- Tilsat sukker FRI 

20093939 ----- Ikke tilsat sukker FRI 

  ---- Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 € og derunder  

  ----- Citronsaft  

20093951 ------ Med indhold af tilsat sukker på over 

30 vægtprocent 

FRI 

20093955 ------ Med indhold af tilsat sukker på 30 vægtprocent 

og derunder 

FRI 

20093959 ------ Ikke tilsat sukker FRI 

  ----- Saft af andre citrusfrugter  

20093991 ------ Med indhold af tilsat sukker på over 

30 vægtprocent 

FRI 

20093995 ------ Med indhold af tilsat sukker på 30 vægtprocent 

og derunder 

FRI 

20093999 ------ Ikke tilsat sukker FRI 

  - Ananassaft  

200941 -- Med en Brix-værdi på 20 eller derunder  

20094192 --- Tilsat sukker FRI 

20094199 --- Ikke tilsat sukker FRI 

200949 -- I andre tilfælde  

  --- Med en Brix-værdi på over 67  

20094911 ---- Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 € og derunder FRI 

20094919 ---- I andre tilfælde FRI 

  --- Med en Brix-værdi på over 20, men ikke over 67  

20094930 ---- Med en værdi pr. 100 kg netto på over 30 €, tilsat 

sukker 

FRI 

  ---- I andre tilfælde  

20094991 ----- Med indhold af tilsat sukker på over 

30 vægtprocent 

FRI 

20094993 ----- Med indhold af tilsat sukker på 30 vægtprocent og 

derunder 

FRI 

20094999 ----- Ikke tilsat sukker FRI 

200950 - Tomatsaft  
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20095010 -- Tilsat sukker FRI 

20095090 -- I andre tilfælde FRI 

  - Druesaft (herunder druemost)  

200961 -- Med en Brix-værdi på 30 eller derunder  

20096110 --- Med en værdi pr. 100 kg netto på over 18 € FRI 

20096190 --- Med en værdi pr. 100 kg netto på 18 € og derunder FRI 

200969 -- I andre tilfælde  

  --- Med en Brix-værdi på over 67  

20096911 ---- Med en værdi pr. 100 kg netto på 22 € og derunder FRI 

20096919 ---- I andre tilfælde FRI 

  --- Med en Brix-værdi på over 30, men ikke over 67  

  ---- Med en værdi pr. 100 kg netto på over 18 €  

20096951 ----- Koncentreret FRI 

20096959 ----- I andre tilfælde FRI 

  ---- Med en værdi pr. 100 kg netto på 18 € og derunder  

  ----- Med indhold af tilsat sukker på over 

30 vægtprocent 

 

20096971 ------ Koncentreret FRI 

20096979 ------ I andre tilfælde FRI 

20096990 ----- I andre tilfælde FRI 

  - Æblesaft  

200971 -- Med en Brix-værdi på 20 eller derunder  

20097120 --- Tilsat sukker FRI 

20097199 --- Ikke tilsat sukker FRI 

200979 -- I andre tilfælde  

  --- Med en Brix-værdi på over 67  

20097911 ---- Med en værdi pr. 100 kg netto på 22 € og derunder FRI 

20097919 ---- I andre tilfælde FRI 

  --- Med en Brix-værdi på over 20, men ikke over 67  

20097930 ---- Med en værdi pr. 100 kg netto på over 18 €, tilsat 

sukker 

FRI 

  ---- I andre tilfælde  

20097991 ----- Med indhold af tilsat sukker på over 

30 vægtprocent 

FRI 

20097998 ----- I andre tilfælde FRI 

  - Saft af andre frugter eller grøntsager  

200981 -- Saft af tranebær og tyttebær (Vaccinium 

macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-

idaea) 

 

  --- Med en Brix-værdi på over 67  

20098111 ---- Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 € og derunder FRI 

20098119 ---- Andre varer FRI 

  --- Med en Brix-værdi på 67 eller derunder  

20098131 ---- Med en værdi pr. 100 kg netto på over 30 €, tilsat 

sukker 

FRI 

  ---- Andre varer  
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20098151 ----- Med indhold af tilsat sukker på over 

30 vægtprocent 

FRI 

20098159 ----- Med indhold af tilsat sukker på 30 vægtprocent og 

derunder 

FRI 

  ----- Ikke tilsat sukker  

20098195 ------ Safter af frugter af arten Vaccinium macrocarpon FRI 

20098199 ------ Andre varer FRI 

200989 -- Andre varer  

  --- Med en Brix-værdi på over 67  

  ---- Pæresaft  

20098911 ----- Med en værdi pr. 100 kg netto på 22 € og derunder FRI 

20098919 ----- I andre tilfælde FRI 

  ---- Andre safter  

  ----- Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 € og derunder  

20098934 ------ Safter af tropiske frugter FRI 

20098935 ------ Andre safter FRI 

  ----- I andre tilfælde  

20098936 ------ Safter af tropiske frugter FRI 

20098938 ------ Andre safter FRI 

  --- Med en Brix-værdi på 67 eller derunder  

  ---- Pæresaft  

20098950 ----- Med en værdi pr. 100 kg netto på over 18 €, tilsat 

sukker 

FRI 

  ----- I andre tilfælde  

20098961 ------ Med indhold af tilsat sukker på over 

30 vægtprocent 

FRI 

20098963 ------ Med indhold af tilsat sukker på 30 vægtprocent 

og derunder 

FRI 

20098969 ------ Ikke tilsat sukker FRI 

  ---- Andre safter  

  ----- Med en værdi pr. 100 kg netto på over 30 €, tilsat 

sukker 

 

20098971 ------ Kirsebærsaft FRI 

20098973 ------ Safter af tropiske frugter FRI 

20098979 ------ Andre safter FRI 

  ----- I andre tilfælde  

  ------ Med indhold af tilsat sukker på over 

30 vægtprocent 

 

20098985 ------- Safter af tropiske frugter FRI 

20098986 ------- I andre tilfælde FRI 

  ------ Med indhold af tilsat sukker på 30 vægtprocent 

og derunder 

 

20098988 ------- Safter af tropiske frugter FRI 

20098989 ------- Andre safter FRI 

  ------ Ikke tilsat sukker  

20098996 ------- Kirsebærsaft FRI 

20098997 ------- Safter af tropiske frugter FRI 
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20098999 ------- Andre safter FRI 

200990 - Blandinger af safter  

  -- Med en Brix-værdi på over 67  

  --- Blandinger af safter af æbler og pærer  

20099011 ---- Med en værdi pr. 100 kg netto på 22 € og derunder FRI 

20099019 ---- Andre saftblandinger FRI 

  --- I andre tilfælde  

20099021 ---- Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 € og derunder FRI 

20099029 ---- I andre tilfælde FRI 

  -- Med en Brix-værdi på 67 eller derunder  

  --- Blandinger af safter af æbler og pærer  

20099031 ---- Med en værdi pr. 100 kg netto på 18 € og derunder, 

og med indhold af tilsat sukker på over 30 vægtprocent 

FRI 

20099039 ---- I andre tilfælde FRI 

  --- Andre saftblandinger  

  ---- Med en værdi pr. 100 kg netto på over 30 €  

  ----- Blandinger af safter af citrusfrugter og ananas  

20099041 ------ Tilsat sukker FRI 

20099049 ------ I andre tilfælde FRI 

  ----- I andre tilfælde  

20099051 ------ Tilsat sukker FRI 

20099059 ------ I andre tilfælde FRI 

  ---- Med en værdi pr. 100 kg netto på 30 € og derunder  

  ----- Blandinger af safter af citrusfrugter og ananas  

20099071 ------ Med indhold af tilsat sukker på over 

30 vægtprocent 

FRI 

20099073 ------ Med indhold af tilsat sukker på 30 vægtprocent 

og derunder 

FRI 

20099079 ------ Ikke tilsat sukker FRI 

  ----- Andre saftblandinger  

  ------ Med indhold af tilsat sukker på over 

30 vægtprocent 

 

20099092 ------- Blandinger af safter af tropiske frugter FRI 

20099094 ------- Andre saftblandinger FRI 

  ------ Med indhold af tilsat sukker på 30 vægtprocent 

og derunder 

 

20099095 ------- Blandinger af safter af tropiske frugter FRI 

20099096 ------- Andre saftblandinger FRI 

  ------ Ikke tilsat sukker  

20099097 ------- Blandinger af safter af tropiske frugter FRI 

20099098 ------- Andre saftblandinger FRI 

21 KAPITEL 21 — DIVERSE PRODUKTER FRA 

FØDEVAREINDUSTRIEN 

 

2106 Tilberedte fødevarer, ikke andetsteds tariferet  

210690 - Andre varer  

  -- Sirup og andre sukkeropløsninger, tilsat smagsstoffer  
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eller farvestoffer 

  --- I andre tilfælde  

21069059 ---- Af andre sukkerarter FRI 

2204 Vin af friske druer, herunder vin tilsat alkohol; 

druemost, undtagen druemost henhørende under 

pos. 2009 

 

220410 - Mousserende vin  

  -- Med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB)  

22041011 --- Champagne FRI 

22041091 --- Asti spumante FRI 

22041093 --- Andre varer FRI 

22041094 -- Med beskyttet geografisk betegnelse (BGB) FRI 

22041096 -- Anden vin med drueangivelse FRI 

22041098 -- I andre tilfælde FRI 

  - Anden vin; druemost, hvis gæring er standset eller 

forhindret ved tilsætning af alkohol 

 

220421 -- I beholdere med indhold af 2 liter eller derunder  

  --- Vin i flasker med champagneproplukke med 

fastholdelsesanordning, undtagen vin henhørende 

under underpos. 220410; vin i andre beholdere med et 

overtryk på 1 bar eller derover, men under 3 bar, 

hidrørende fra kuldioxid i opløsning 

 

22042106 ---- Med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) FRI 

22042107 ---- Med beskyttet geografisk betegnelse (BGB) FRI 

22042108 ---- Anden vin med drueangivelse FRI 

22042109 ---- I andre tilfælde FRI 

  --- Andre varer  

  ---- Produceret i den Europæiske Union  

  ----- Med et virkeligt alkoholindhold på 15 % vol. eller 

derunder 

 

  ------ Vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB)  

  ------- Hvidvin  

22042111 -------- Alsace FRI 

22042112 -------- Bordeaux FRI 

22042113 -------- Bourgogne FRI 

22042117 -------- Val de Loire (Loiredalen) FRI 

22042118 -------- Mosel FRI 

22042119 -------- Pfalz FRI 

22042122 -------- Rheinhessen FRI 

22042123 -------- Tokaj FRI 

22042124 -------- Lazio FRI 

22042126 -------- Toscana FRI 

22042127 -------- Trentino, Alto Adige (Sydtyrol) og Friuli FRI 

22042128 -------- Veneto FRI 

22042132 -------- Vinho Verde FRI 

22042134 -------- Penedés FRI 

22042136 -------- Rioja FRI 
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22042137 -------- Valencia FRI 

22042138 -------- Andre varer FRI 

  ------- Andre varer  

22042142 -------- Bordeaux FRI 

22042143 -------- Bourgogne FRI 

22042144 -------- Beaujolais FRI 

22042146 -------- Vallée du Rhône FRI 

22042147 -------- Languedoc-Roussillon FRI 

22042148 -------- Val de Loire (Loiredalen) FRI 

22042162 -------- Piemonte FRI 

22042166 -------- Toscana FRI 

22042167 -------- Trentino og Alto Adige (Sydtyrol) FRI 

22042168 -------- Veneto FRI 

22042169 -------- Dão, Bairrada og Douro FRI 

22042171 -------- Navarra FRI 

22042174 -------- Penedés FRI 

22042176 -------- Rioja FRI 

22042177 -------- Valdepeñas FRI 

22042178 -------- Andre varer FRI 

  ------ Vin med beskyttet geografisk betegnelse (BGB)  

22042179 ------- Hvidvin FRI 

22042180 ------- Andre varer FRI 

  ------ Anden vin med drueangivelse  

22042181 ------- Hvidvin FRI 

22042182 ------- Andre varer FRI 

  ------ Andre varer  

22042183 ------- Hvidvin FRI 

22042184 ------- Andre varer FRI 

  ----- Med et virkeligt alkoholindhold på over 15 % vol., 

men ikke over 22 % vol. 

 

  ------ Vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) 

eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB) 

 

22042185 ------- Madeira og Moscatel de Setúbal FRI 

22042186 ------- Sherry FRI 

22042187 ------- Marsalavin FRI 

22042188 ------- Samosvin og Muskat fra Lemnos FRI 

22042189 ------- Portvin FRI 

22042190 ------- Andre varer FRI 

22042191 ------ Andre varer FRI 

  ---- I andre tilfælde  

  ----- Vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) 

eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB) 

 

22042193 ------ Hvidvin FRI 

22042194 ------ Andre varer FRI 

  ----- Anden vin med drueangivelse  
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22042195 ------ Hvidvin FRI 

22042196 ------ Andre varer FRI 

  ----- Andre varer  

22042197 ------ Hvidvin FRI 

22042198 ------ Andre varer FRI 

220429 -- I andre tilfælde  

22042910 --- Vin i flasker med champagneproplukke med 

fastholdelsesanordning, undtagen vin henhørende 

under underpos. 220410; vin i andre beholdere med et 

overtryk på 1 bar eller derover, men under 3 bar, 

hidrørende fra kuldioxid i opløsning 

FRI 

  --- Andre varer  

  ---- Produceret i den Europæiske Union  

  ----- Med et virkeligt alkoholindhold på 15 % vol. eller 

derunder 

 

  ------ Vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB)  

  ------- Hvidvin  

22042911 -------- Tokaj FRI 

22042912 -------- Bordeaux FRI 

22042913 -------- Bourgogne FRI 

22042917 -------- Val de Loire (Loiredalen) FRI 

22042918 -------- Andre varer FRI 

  ------- Andre varer  

22042942 -------- Bordeaux FRI 

22042943 -------- Bourgogne FRI 

22042944 -------- Beaujolais FRI 

22042946 -------- Vallée du Rhône FRI 

22042947 -------- Languedoc-Roussillon FRI 

22042948 -------- Val de Loire (Loiredalen) FRI 

22042958 -------- Andre varer FRI 

  ------ Vin med beskyttet geografisk betegnelse (BGB)  

22042979 ------- Hvidvin FRI 

22042980 ------- Andre varer FRI 

  ------ Anden vin med drueangivelse  

22042981 ------- Hvidvin FRI 

22042982 ------- Andre varer FRI 

  ------ Andre varer  

22042983 ------- Hvidvin FRI 

22042984 ------- Andre varer FRI 

  ----- Med et virkeligt alkoholindhold på over 15 % vol., 

men ikke over 22 % vol. 

 

  ------ Vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) 

eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB) 

 

22042985 ------- Madeira og Moscatel de Setúbal FRI 

22042986 ------- Sherry FRI 

22042987 ------- Marsalavin FRI 
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22042988 ------- Samosvin og Muskat fra Lemnos FRI 

22042989 ------- Portvin FRI 

22042990 ------- Andre varer FRI 

22042991 ------ Andre varer FRI 

22042992 ----- Med et virkeligt alkoholindhold på over 22 % vol. FRI 

  ---- I andre tilfælde  

  ----- Vin med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB) 

eller beskyttet geografisk betegnelse (BGB) 

 

22042993 ------ Hvidvin FRI 

22042994 ------ Andre varer FRI 

  ----- Anden vin med drueangivelse  

22042995 ------ Hvidvin FRI 

22042996 ------ Andre varer FRI 

  ----- Andre varer  

22042997 ------ Hvidvin FRI 

22042998 ------ Andre varer FRI 

220430 - Anden druemost  

22043010 -- Druemost i gæring samt druemost, hvis gæring er 

standset på anden måde end ved tilsætning af alkohol 

FRI 

  -- Andre varer  

  --- Med en densitet ved 20 °C på 1,33 g/cm3 eller 

derunder, og et virkeligt alkoholindhold på 1 % vol. 

eller derunder 

 

22043092 ---- Koncentreret FRI 

22043094 ---- I andre tilfælde FRI 

  --- I andre tilfælde  

22043096 ---- Koncentreret FRI 

22043098 ---- I andre tilfælde FRI 

2207 Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et 

alkoholindhold på 80 % vol. eller derover; ethanol 

(ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset 

alkoholindholdet 

 

22071000 - Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et 

alkoholindhold på 80 % vol. eller derover 

FRI 

23 KAPITEL 23 — REST- OG AFFALDSPRODUKTER 

FRA FØDEVAREINDUSTRIEN; TILBEREDT 

DYREFODER 

 

2301 Mel, pulver og pellets af kød, slagtebiprodukter, fisk, 

krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr, 

uegnet til menneskeføde; fedtegrever 

 

23011000 - Mel, pulver og pellets af kød eller slagtebiprodukter; 

fedtegrever 

FRI 

2302 Klid og andre restprodukter, også i form af pellets, fra 

sigtning, formaling eller anden bearbejdning af korn 

eller bælgfrugter 

 

230210 - Af majs  

23021010 -- Med indhold af stivelse på 35 vægtprocent og 

derunder 

FRI 

23021090 -- I andre tilfælde FRI 

230230 - Af hvede  
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23023010 -- Med indhold af stivelse på 28 vægtprocent og 

derunder, forudsat at ikke over 10 vægtprocent af varen 

passerer gennem en sigte med en maskevidde på 

0,2 mm, eller, såfremt mere end 10 vægtprocent af 

varen passerer gennem sigten, at askeindholdet i det 

sigtede produkt er 1,5 vægtprocent og derover 

FRI 

23023090 -- I andre tilfælde FRI 

230240 - Af andre kornsorter  

  -- Af ris  

23024002 --- Med indhold af stivelse på 35 vægtprocent og 

derunder 

FRI 

23024008 --- I andre tilfælde FRI 

  -- I andre tilfælde  

23024010 --- Med indhold af stivelse på 28 vægtprocent og 

derunder, forudsat at ikke over 10 vægtprocent af varen 

passerer gennem en sigte med en maskevidde på 

0,2 mm, eller, såfremt mere end 10 vægtprocent af 

varen passerer gennem sigten, at askeindholdet i det 

sigtede produkt er 1,5 vægtprocent og derover 

FRI 

23024090 --- I andre tilfælde FRI 

23025000 - Af bælgfrugter FRI 

2303 Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende 

restprodukter, roeaffald, bagasse og andre 

affaldsprodukter fra sukkerfremstilling, samt mask, 

bærme og andre restprodukter fra øl- eller 

alkoholfremstilling, også i form af pellets 

 

230310 - Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende 

restprodukter 

 

  -- Restprodukter fra fremstilling af majsstivelse 

(bortset fra koncentreret majsstøbevand), med 

proteinindhold, beregnet på grundlag af 

tørstofindholdet, på 

 

23031011 --- Over 40 vægtprocent FRI 

23031019 --- 40 vægtprocent og derunder FRI 

23031090 -- Andre varer FRI 

230320 - Roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra 

sukkerfremstilling 

 

23032010 -- Roeaffald FRI 

23032090 -- Andre varer FRI 

23033000 - Mask, bærme og andre restprodukter fra øl- eller 

alkoholfremstilling 

FRI 

23040000 Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af 

sojaolie, også formalede eller i form af pellets 

FRI 

23050000 Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af 

jordnøddeolie, også formalede eller i form af pellets 

FRI 

2306 Oliekager og andre faste restprodukter fra udvinding af 

vegetabilske fedtstoffer eller olier, også formalede eller 

i form af pellets, undtagen varer henhørende under 

pos. 2304 eller 2305 

 

23061000 - Af bomuldsfrø FRI 

23062000 - Af hørfrø FRI 

23063000 - Af solsikkefrø FRI 

  - Af rybs- eller rapsfrø  

23064100 -- Af rybs- eller rapsfrø med lavt indhold af erucasyre FRI 
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23064900 -- I andre tilfælde FRI 

23065000 - Af kokosnødder eller kopra FRI 

23066000 - Af palmenødder eller palmekerner FRI 

230690 - I andre tilfælde  

23069005 -- Af majskim FRI 

  -- I andre tilfælde  

  --- Oliekager og andre restprodukter fra udvinding af 

olivenolie 

 

23069011 ---- Med et indhold af olivenolie på 3 vægtprocent og 

derunder 

FRI 

23069019 ---- Med et indhold af olivenolie på over 3 vægtprocent FRI 

23069090 --- Andre varer FRI 

230700 Vinbærme; rå vinsten  

  - Vinbærme  

23070011 -- Med et totalt alkoholindhold på 7,9 % mas og 

derunder og et tørstofindhold på 25 vægtprocent og 

derover 

FRI 

23070090 - Rå vinsten FRI 

230800 Vegetabilske produkter og vegetabilsk affald samt rest- 

og biprodukter fra forarbejdning af vegetabilske 

produkter, også i form af pellets, af den art der 

anvendes som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet 

 

  - Presserester fra vindruer  

23080011 -- Med et totalt alkoholindhold på 4,3 % mas og 

derunder og et tørstofindhold på 40 vægtprocent og 

derover 

FRI 

23080040 - Agern og hestekastanjer; presserester fra andre frugter 

end vindruer 

FRI 

2309 Tilberedninger, af den art der anvendes som dyrefoder  

230910 - Hunde- og kattefoder, i pakninger til detailsalg  

  -- Med indhold af stivelse, glukose, glukosesirup, 

maltodekstrin eller maltodekstrinsirup henhørende 

under underpos. 17023050, 17023090, 17024090, 

17029050 og 21069055 eller mælkeprodukter 

 

  --- Med indhold af stivelse, glukose, glukosesirup og 

andre glukoseopløsninger eller maltodekstrin, 

maltodekstrinsirup og andre maltodekstrinopløsninger 

 

  ---- Uden indhold af stivelse eller med indhold af 

stivelse på 10 vægtprocent og derunder 

 

23091011 ----- Uden indhold af mælkeprodukter eller med 

indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent 

FRI 

  ---- Med indhold af stivelse på over 10 vægtprocent, 

men ikke over 30 vægtprocent 

 

23091031 ----- Uden indhold af mælkeprodukter eller med 

indhold af mælkeprodukter på under 10 vægtprocent 

FRI 

230990 - I andre tilfælde  

23099020 -- Varer omhandlet i supplerende bestemmelse 5 til 

dette kapitel 

FRI 

24 KAPITEL 24 — TOBAK OG FABRIKEREDE 

TOBAKSERSTATNINGER 

 

2401 Tobak, rå eller ufabrikeret; tobaksaffald  

240110 - Tobak, ikke strippet  
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24011035 -- "Light air cured" tobak FRI 

24011060 -- "Sun cured" Orient FRI 

24011070 -- "Dark air cured" tobak FRI 

24011085 -- "Flue cured" tobak FRI 

24011095 -- I andre tilfælde FRI 

240120 - Tobak, delvis eller helt strippet  

24012035 -- "Light air cured" tobak FRI 

24012060 -- "Sun cured" Orient FRI 

24012070 -- "Dark air cured" tobak FRI 

24012085 -- "Flue cured" tobak FRI 

24012095 -- I andre tilfælde FRI 

24013000 - Tobaksaffald FRI 

3502 Albuminer (herunder koncentrater af to eller flere 

valleproteiner, med indhold af valleproteiner på over 

80 vægtprocent, beregnet på grundlag af 

tørstofindholdet), albuminater og andre 

albuminderivater 

 

  - Ægalbumin  

350211 -- Tørret  

35021110 --- Uegnet, eller som skal gøres uegnet, til 

menneskeføde 

FRI 

350219 -- I andre tilfælde FRI 

35021910 --- Uegnet, eller som skal gøres uegnet, til 

menneskeføde 

 

350220 - Mælkealbumin (laktalbumin), herunder koncentrater 

af to eller flere valleproteiner 

 

35022010 -- Uegnet, eller som skal gøres uegnet, til 

menneskeføde 

FRI 

350290 - Andre varer  

  -- Albuminer, undtagen ægalbumin og mælkealbumin 

(laktalbumin) 

 

35029020 --- Uegnet, eller som skal gøres uegnet, til 

menneskeføde 

FRI 

35029090 -- Albuminater og andre albuminderivater FRI 

* Undtagen produkter, der er opført 

under denne position, på hvilke 

bestemmelserne i protokol 3 i EØS-

aftalen finder anvendelse 
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BILAG V 

Den Europæiske Union åbner følgende årlige toldfrie kontingenter for følgende produkter 

med oprindelse i Island (*) 

    

Nuvære

nde 

Samlet 

yderlig

ere 

mængd

e i tons 

(til 

brug 

inden 

for 4 

år) 

Året for 

ikrafttrædelse (1. år)  2. år  3. år  4. år  Samlet kontingent  

HS Produkt kvote 

    

Tons (til brug inden 

for 4 år) 

-position   tons tons (**) 

 

tons 

(***)  

tons 

(***) 

tons 

(***) Samlet kontingent  

0204 og 

0210 Kød af får 1 850 1 200 400 400 400   3 050 

ex 1602* 

Tilberedt kød af får 

(1602.90) - 300 100 100 100   300 

0203 Kød af svin - 500 250 250     500 

 0207 Fjerkræ - 300 150 150     300 

ex 0406 Skyr 380 3 620 905 905 905 905 4 000 

ex 0405 Smør 350 150 39 37 37 37 500 

0406 Ost  - 50 14 12 12 12 50 

ex 1601 Pølser 100 -         100 

(*) Kontingenterne gælder for et kalenderår (1. januar-31. december), undtagen i ikrafttrædelsesåret (det 1. år), 

hvor den yderligere mængde gælder fra ikrafttrædelsesdatoen til kalenderårets afslutning.  

(**) Den kontingentmængde, der skal tilføjes i ikrafttrædelsesåret, fastsættes pro rata og føjes til et eventuelt 

eksisterende kontingent i samme kalenderår.   

(***) Mængde, der dette år skal tilføjes det foregående års kontingent. I det 2. år er kontingentet for det 

foregående år også hele kontingentet i ikrafttrædelsesåret og ikke proratamængden i ikrafttrædelsesåret. Desuden 

lægges den mængde, der ikke blev anvendt på grund af prorataberegningen i ikrafttrædelsesåret, til det 2. år. 

 


