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UDKAST 

AFGØRELSE Nr. ../….. 
TRUFFET AF ASSOCIERINGSUDVALGET EU-JORDAN 

den ... 

om ændring af bestemmelserne i protokol 3 til Euro-Middelhavs-aftalen 

om oprettelse af en associering mellem 

De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side 

og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side 

for så vidt angår definitionen af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og listen 

over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus 

skal undergå, for at visse produkter, der er fremstillet i særlige udviklingszoner og 

industriområder, 

og som er forbundet med yderligere beskæftigelse til syriske flygtninge 

og jordanere, kan få oprindelsesstatus 

 

ASSOCIERINGSUDVALGET EU-JORDAN HAR — 

under henvisning til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De 

Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige 

Jordan på den anden side ("aftalen"), særlig aftalens artikel 94 og artikel 39 i protokol 3 til aftalen, 

og 
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ud fra følgende betragtninger: 

(1) Siden ikrafttrædelsen af afgørelse nr. 1/2016 og frem til marts 2018 blev elleve 

virksomheder registreret for at drage fordel af ordningen for lempede oprindelsesregler.  

(2) Mellem januar 2016 og december 2017 udstedte Jordan over 80 000 arbejdstilladelser til 

syriske flygtninge.  

(3) I december 2017 forelagde Jordan den første årlige rapport om gennemførelsen af 

Associeringsudvalget EU-Jordans afgørelse nr. 1/2016 af 19. juli 2016 om ændring af 

bestemmelserne i protokol 3 til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering 

"mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det 

Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side, for så vidt angår definitionen af 

begrebet produkter med oprindelsesstatus" og listen over bearbejdninger eller 

forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at visse produkter, 

der er fremstillet i Det Hashemitiske Kongerige Jordans område, og som er forbundet med 

yderligere beskæftigelse til syriske flygtninge og jordanere, kan få oprindelsesstatus.  

(4) Efter rapportens konklusioner indleverede Jordan en anmodning om at tage afgørelse nr. 

1/2016 op til fornyet overvejelse og indføre yderligere fleksibilitet. Unionen mente, at 

visse forbedringer til ordningen vil bidrage yderligere til en højere beskæftigelse af syriske 

flygtninge, såvel som jordanere.  

(5) De yderligere revideringer eller krav til økonomiske aktører, der ønsker at drage fordel af 

ordningen for oprindelsesregler, bliver underlagt visse betingelser for at sikre, at det bliver 

eksportører, der bidrager til den jordanske indsats om at skabe beskæftigelse til syriske 

flygtninge, der kommer til at nyde fordel heraf. 
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(6) Bilaget til denne afgørelse finder anvendelse på varer, der er fremstillet i produktionsanlæg 

beliggende i Jordan, og som skal bidrage til at skabe beskæftigelse til syriske flygtninge og 

til den jordanske befolkning. 

(7) Målet med denne ændring er at forbedre det originale initiativ for at forbedre ordningens 

virkning på den jordanske økonomi og bidrage til at øge antallet af syriske flygtninge, der 

er lovligt beskæftigede i Jordan, såvel som jordanere.  

(8) Der bør være mulighed for midlertidig suspension af anvendelsen af bilaget til denne 

afgørelse, der indeholder en supplerende liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, for 

så vidt angår et specifikt produktionsanlæg, hvis dette anlæg ikke opfylder betingelserne i 

artikel 1, stk. 1, i bilaget til denne afgørelse. 

(9) Der bør også være mulighed for midlertidig suspension af anvendelsen af denne afgørelses 

bilag for så vidt angår ethvert produkt opført i artikel 2 i denne afgørelses bilag, der 

indføres i så store mængder og på sådanne vilkår, at der forvoldes eller opstår trussel om 

væsentlig skade for EU-producenter af samme eller direkte konkurrerende varer i hele eller 

dele af Unionens område eller alvorlige forstyrrelser inden for en sektor i Unionens 

økonomi, jf. aftalens artikel 24 og 26. 
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(10) Denne afgørelse bør gælde i en begrænset periode, der er tilstrækkelig til at give incitament 

til yderligere investeringer og jobskabelse, og bør derfor udløbe den 31. december 2026. 

(11) Når Jordan har nået sit mål, der blev fastsat i forbindelse med den internationale 

konference den 4. februar 2014, om at skabe ca. 200 000 job til syriske flygtninge, vil det 

være et betydeligt skridt i den rigtige retning, også med hensyn til gennemførelsen af 

denne afgørelse, efter hvilken Unionen og Jordan vil overveje at forenkle 

støtteforanstaltningen yderligere, idet der også tages højde for den fremtidige revision af 

konventionen om pan-Euro-Middelhavs--regler for præferenceoprindelse. 

(12) Jordan vil udvikle en klar og stabil retlig ramme for at sikre anstændig beskæftigelse til 

syriske flygtninge. Jordan vil navnlig fortsætte med at udvide de sektorer og job, som 

flygtninge har adgang til, hovedsagligt på teknisk niveau, med særligt fokus på kvinders 

deltagelse. Ved at gennemføre "the National Empowerment and Employment Programme" 

(NEEP) og beregne deltagelsen af ikke-jordanere, som arbejder på tværs af sektorer, vil 

Jordan fritage flygtninge fra eventuelle fald i procentsatsen af ikke-jordanere og sikre, at 

omkostningerne forbundet med arbejdstilladelser bortfalder.  

(13) Jordan vil skabe en klar ramme for oprettelsen af joint ventures mellem syrere og jordanere 

med særligt fokus på kvinder for at sikre, at begge parters rettigheder fastholdes, ejerskab 

tydeliggøres og adgang til finansiering gøres lettere. 
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(14) Jordan vil skabe synergieffekter mellem enheder i den offentlige sektor, den private sektor 

og donorer i et forsøg på at forbedre erhvervsmiljøet og tiltrække investeringer. For at 

supplere denne indsats vil det internationale samfund yde bistand på virksomhedsplan og 

tilbyde innovative støtteprogrammer, som agter at øge jordanske virksomheders 

eksportkapacitet i sektorer, hvor landet har en konkurrencemæssig fordel på det globale 

marked. 

(15) Jordan vil sikre reguleringsmæssig forudsigelighed med det formål at reducere 

bureaukratiet og omkostninger for investorer. Dette indbefatter udvikling af incitamenter 

til virksomhedsformalisering, strømlining af processen for virksomhedsregistrering, 

indførelse af stabile juridiske rammer for insolvens, selskabsbeskatning, banklångivning, 

såvel som udvikling af finansieringsinstitutter, der ikke er banker, og reduktion af de 

administrative byrder for virksomheder, som har behov for en eksporttilladelse — 

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: 
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Artikel 1 

1. Bilag IIa til aftalens protokol 3, der indeholder betingelserne for anvendelse samt listen 

over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal 

undergå, for at produkter fremstillet i særlige geografiske områder, der er forbundet med 

yderligere beskæftigelse til syriske flygtninge, kan få oprindelsesstatus, erstattes hermed af 

en ny version af bilag IIa til aftalens protokol 3, der er indeholdt i bilaget til denne 

afgørelse.  

2. Bilag IIa til aftalens protokol 3 finder anvendelse til december 2026.  

Artikel 2 

Bilaget udgør en integrerende del af denne afgørelse. 

Artikel 4 

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for associeringsudvalgets vedtagelse. 

Udfærdiget i [Amman][Bruxelles], den [x/x/] 2018. 

For Associeringsudvalget EU-Jordan 
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BILAG 

BILAG IIa 

TILLÆG TIL LISTEN OVER BEARBEJDNINGER OG FORARBEJDNINGER, 

SOM MATERIALER UDEN OPRINDELSESSTATUS SKAL UNDERGÅ, 

FOR AT DET FREMSTILLEDE PRODUKT FÅR OPRINDELSESSTATUS 

Artikel 1 

Fælles bestemmelser 

A. Definition af oprindelse 

1. For produkterne opført i artikel 2 kan følgende regler også anvendes i stedet for de i 

bilag II til protokol 3 fastsatte regler, forudsat at sådanne produkter opfylder følgende 

betingelser: 

a) de bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus 

skal undergå, for at sådanne produkter får oprindelsesstatus, finder sted i 

produktionsanlæg beliggende i Det Hashemitiske Kongerige Jordans område, 

og 
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b) der i den samlede arbejdsstyrke i hvert af de produktionsanlæg, der er 

beliggende i Det Hashemitiske Kongerige Jordans område, og hvor sådanne 

produkter bearbejdes eller forarbejdes, er en andel af syriske flygtninge 

svarende til mindst 15 % i det første, det andet og det tredje år efter datoen for 

første eksport under ordningen (beregnet individuelt for hvert 

produktionsanlæg) og til mindst 25 % fra begyndelsen af det fjerde år efter 

datoen for første eksport under ordningen (beregnet individuelt for hvert 

produktionsanlæg).  

2. Den relevante andel beregnes på et hvilket som helst tidspunkt efter dette bilags 

ikrafttræden, jf. stk. 1, litra b) og derefter én gang årligt under hensyntagen til det 

antal syriske flygtninge, der er beskæftiget i formelle og ordentlige job og i 

fuldtidsækvivalenter, og som har modtaget en arbejdstilladelse, der er gyldig i en 

periode på mindst 12 måneder i henhold til den gældende lovgivning i Jordan. 

3. De kompetente myndigheder i Jordan overvåger, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, 

tildeler eksportører af produkter, der opfylder de pågældende betingelser, et 

godkendelsesnummer og inddrager straks godkendelsesnummeret, hvis disse 

betingelser ikke længere er opfyldt. 

B. Oprindelsesbevis 

4. Oprindelsesbeviser, der udfærdiges i henhold til dette bilag, skal indeholde følgende 

erklæring på engelsk: "Derogation – Annex II(a) of Protocol 3 –authorisation number 

granted by the competent authorities of Jordan". 
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C. Administrativt samarbejde 

5. Når toldmyndighederne i Jordan i henhold til artikel 33, stk. 5, i denne protokol, som 

ændret ved afgørelse nr. 1/2006 truffet af Associeringsrådet EU-Jordan1, underetter 

Europa-Kommissionen eller de toldmyndigheder i Den Europæiske Unions 

medlemsstater ("medlemsstaterne"), der har anmodet herom, om resultaterne af 

kontrollen, specificerer de, at produkterne opført i artikel 2 opfylder betingelserne i 

stk. 1. 

6. Hvis det af kontrolproceduren eller andre foreliggende oplysninger synes at fremgå, 

at betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, foretager Jordan på eget initiativ eller efter 

anmodning fra Europa-Kommissionen eller medlemsstaternes toldmyndigheder 

hurtigt passende undersøgelser eller sørger for, at sådanne undersøgelser bliver 

foretaget for at påvise og forebygge sådanne omgåelser. Europa-Kommissionen eller 

medlemsstaternes toldmyndigheder kan med henblik herpå deltage i undersøgelserne. 

                                                 
1 Afgørelse nr. 1/2006 truffet af Associeringsrådet EU-Jordan den 15. juni 2006 om ændring af protokol 

3 til Euro-Middelhavs-aftalen om definition af begrebet produkter med oprindelsesstatus og om 
metoderne for administrativt samarbejde (EUT L 209 af 31.7.2006, s. 30). 
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D. Rapport, overvågning og evaluering 

7. Hvert år efter dette bilags ikrafttræden sender Jordan Europa-Kommissionen en 

rapport om funktionen og virkningerne af dette bilag, herunder produktions- og 

eksportstatistikker med otte cifre eller den størst tilgængelige nøjagtighed, og en liste 

over virksomheder, der har deres produktion i udviklingszonerne og 

industriområderne, med angivelse af den procent af syriske flygtninge, som hver af 

disse virksomheder beskæftigede fra år til år. Parterne gennemgår i fællesskab disse 

rapporter og alle emner i forbindelse med gennemførelsen og overvågningen af dette 

bilag inden for rammerne af de eksisterende organer, der blev oprettet i henhold til 

associeringsaftalen, og navnlig underudvalget for industri, handel og tjenesteydelser. 

Parterne overvejer også at involvere relevante internationale organisationer, såsom 

Den Internationale Arbejdsorganisation og Verdensbanken, i overvågningsprocessen. 

8. Fire år efter dette bilags ikrafttræden gennemfører parterne en midtvejsevaluering for 

at fastslå, om der bør foretages ændringer i lyset af erfaringerne med gennemførelsen 

af dette bilag og udviklingen af konflikten i Syrien. Associeringsudvalget kan på 

baggrund af denne midtvejsevaluering overveje mulige ændringer af dette bilag. 

9. Når Jordan har nået sit mål om at lette syriske flygtninges deltagelse på det formelle 

arbejdsmarked ved at udstede i alt omkring 200 000 arbejdstilladelser til syriske 

flygtninge, overvejer parterne at forenkle bestemmelserne i dette bilag yderligere 

under hensyntagen til udviklingerne i den syriske flygtningekrise. 

Associeringsudvalget kan ændre dette bilag med henblik herpå. 
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E. Midlertidig suspension 

10. a) Unionen kan henvise sagen til associeringsudvalget, hvis Unionen mener, at 

der er utilstrækkelig dokumentation for, at Jordan eller et bestemt 

produktionsanlæg opfylder betingelserne i stk. 1. Henvisningen af sagen har til 

formål at afgøre, om den manglende opfyldelse af betingelserne i stk. 1 skyldes 

Jordan eller et bestemt produktionsanlæg. 

b) Hvis associeringsudvalget ikke inden for 90 dage efter henvisningen af sagen 

erklærer, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, eller hvis det ikke ændrer dette 

bilag, suspenderes anvendelsen af dette bilag. Varigheden af suspensionen er 

den, der er angivet i Unionens henvisning af sagen til associeringsudvalget. 

c) Associeringsudvalget kan også beslutte at forlænge den 90 dages periode, efter 

hvilken suspensionen skal have virkning, hvis associeringsrådet ikke har 

foretaget nogen af de handlinger, der er omhandlet i litra b), inden for den 

forlængede tidsperiode. 

d) Anvendelsen af dette bilag kan genoptages, hvis associeringsudvalget beslutter 

det. 

e) I tilfælde af suspension anvendes dette bilag fortsat i en periode på fire 

måneder i forbindelse med varer, der enten er i transit eller under midlertidig 

opbevaring på toldoplag eller i frizoner i Unionen på datoen for midlertidig 

suspension af bilaget, og for hvilke der på korrekt vis blev udstedt et 

oprindelsesbevis i overensstemmelse med bestemmelserne i dette bilag forud 

for datoen for midlertidig suspension. 
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F. Beskyttelsesmekanisme 

11. Hvis et produkt opført i artikel 2, der nyder godt af anvendelsen af dette bilag, 

indføres i så øgede mængder og på sådanne vilkår, at der forvoldes eller opstår 

trussel om væsentlig skade for EU-producenter af samme eller direkte konkurrerende 

produkter i hele eller dele af Unionens område eller alvorlige forstyrrelser inden for 

en sektor i Unionens økonomi, jf. aftalens artikel 24 og 26, kan Unionen henvise 

sagen til associeringsudvalget med henblik på undersøgelse. Hvis 

associeringsudvalget ikke inden for 90 dage efter henvisningen af sagen vedtager en 

afgørelse, der sætter en stopper for sådan væsentlig skade eller trussel herom eller for 

sådanne alvorlige forstyrrelser, eller hvis der er ikke er fundet en anden 

tilfredsstillende løsning, suspenderes anvendelsen af dette bilag med hensyn til det 

pågældende produkt, indtil associeringsudvalget vedtager en afgørelse om, at de er 

afsluttet, eller indtil parterne har fundet en tilfredsstillende løsning og har underrettet 

associeringsudvalget herom. 

G. Ikrafttræden og anvendelse 

12. Dette bilag anvendes fra ikrafttrædelsesdatoen for den afgørelse truffet af 

associeringsudvalget, hvortil det er knyttet, og indtil den 31. december 2026. 
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Artikel 2 

Liste over produkter og krævede bearbejdninger eller forarbejdninger 

 

Listen over produkter, som dette bilag finder anvendelse på, og over de regler for 

bearbejdninger eller forarbejdninger, der kan anvendes som et alternativ til de i bilag II 

opførte regler, er opført nedenfor. 

Bilag I til aftalens protokol 3, der indeholder de indledende noter til listen i bilag II til aftalens 

protokol 3, finder tilsvarende anvendelse på listen nedenfor, dog med følgende ændringer: 

I note 5.2 tilføjes i andet afsnit følgende basismaterialer: 

– glasfibre 

– metalfibre. 

Note 7.3 affattes således: 

For position ex 2707 og 2713 giver simple behandlinger, såsom rensning, klaring, 

udblødning, udskilning af vand, filtrering, farvning, mærkning, opnåelse af et givet 

svovlindhold ved blanding af produkter med forskelligt svovlindhold og alle kombinationer af 

disse arbejdsprocesser eller lignende arbejdsprocesser, ikke oprindelsesstatus. 



 

DA 14  DA 

ex Kapitel 

25 

Salt; svovl; jord- og stenarter; 

gips, kalk og cement; 

undtagen: 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik.  

ex 2519 Naturligt magnesiumkarbonat, 

(magnesit), knust og pakket i 

lufttætte beholdere, 

magnesiumoxid, også rent, dog 

ikke smeltet eller dødbrændt 

(sintret) magnesium.  

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet. Dog må der 

anvendes naturligt magnesiumcarbonat (magnesit).  

ex Kapitel 

27 

Mineralske olier og produkter 

af deres destillering; 

bituminøse materialer; 

mineralsk voks, undtagen: 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

eller 

fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik.  

ex 2707 Olier, hvis indhold af 

aromatiske bestanddele — 

beregnet efter vægt — er større 

end deres indhold af ikke-

aromatiske bestanddele, og 

som er lignende olier som 

mineralolier, der er udvundet 

ved destillation af 

højtemperaturtjære fra stenkul, 

af hvilke der ved destillation på 

op til 250 °C overdestilleres 

mindst 65 rumfangsprocent 

(herunder blandinger af benzin 

og benzen), til anvendelse som 

brændstof.  

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger2 

eller 

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer 

henhører under en anden position end det færdige produkt. 

Materialer, der henhører under samme position, må dog 

anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % 

af produktets pris ab fabrik.  

2710 Jordolier og olier hidrørende 

fra bituminøse mineraler, 

undtagen råolie; præparater, 

ikke andetsteds tariferet, 

indeholdende som 

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger3 

eller 

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer 

henhører under en anden position end det færdige produkt. 

                                                 
2 De særlige betingelser vedrørende "specifikke behandlinger" er beskrevet i indledende note 7.1 og 7.3. 
3 De særlige betingelser vedrørende "specifikke behandlinger" er beskrevet i indledende note 7.2. 
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karaktergivende bestanddel 

70 vægtprocent eller derover af 

jordolie eller af rå olier 

hidrørende fra bituminøse 

mineraler; affaldsolier.  

Materialer, der henhører under samme position, må dog 

anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % 

af produktets pris ab fabrik.  
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2711 Jordoliegas og andre 

gasformige karbonhydrider.  

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger 

eller 

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer 

henhører under en anden position end det færdige produkt. 

Materialer, der henhører under samme position, må dog 

anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % 

af produktets pris ab fabrik.  

2712 Vaselin; paraffinvoks, 

mikrovoks, slack wax, 

ozokerit, montanvoks, 

tørvevoks og anden 

mineralvoks samt lignende 

produkter fremstillet ad 

syntetisk vej eller på anden 

måde, også farvet.  

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger2 

eller 

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer 

henhører under en anden position end det færdige produkt. 

Materialer, der henhører under samme position, må dog 

anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % 

af produktets pris ab fabrik.  

2713 Jordoliekoks, kunstig 

asfaltbitumen og andre 

restprodukter fra jordolie eller 

fra olier hidrørende fra 

bituminøse mineraler.  

Raffinering og/eller en eller flere specifikke behandlinger1 

eller 

andre arbejdsprocesser, ved hvilke alle anvendte materialer 

henhører under en anden position end det færdige produkt. 

Materialer, der henhører under samme position, må dog 

anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % 

af produktets pris ab fabrik.  

ex Kapitel 

28 

Uorganiske kemikalier; 

uorganiske eller organiske 

forbindelser af ædle metaller, 

af sjældne jordarters metaller, 

af radioaktive grundstoffer og 

af isotoper,  undtagen: 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet. Materialer, 

der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat 

at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris 

ab fabrik 

eller 

fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik.  

ex 2811 Svovltrioxid; og Fremstilling på basis af svovldioxid 

eller 

fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

ex 2840 Natriumperborat;  Fremstilling på basis af dinatriumtetraboratpentahydrat 

eller 
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fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 
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2843 Kolloide ædle metaller; 

uorganiske eller organiske 

forbindelser af ædle metaller, 

også når de ikke er kemisk 

definerede; amalgamer af ædle 

metaller 

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre 

materialer henhørende under position 2843.  

ex 2852 - Kviksølvforbindelser 

af indre ethere og halogen-, 

sulfo-, nitro- og 

nitrosoderivater deraf.  

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle 

anvendte materialer henhørende under position 2909 må dog 

ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik 

eller 

fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

 - Kviksølvforbindelser 

af nucleinsyrer og salte deraf, 

også når de ikke er kemisk 

definerede; andre 

heterocycliske forbindelser  

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle 

anvendte materialer henhørende under pos. 2852, 2932, 2933 

og 2934 må dog ikke overstige 20 % af produktets pris ab 

fabrik 

eller 

fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik.  

ex Kapitel 

29 

Organiske kemikalier; 

undtagen: 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet. Materialer, 

der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat 

at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris 

ab fabrik 

eller 

fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik.  

ex 2905 Metalalkoholater af alkoholer 

henhørende under denne 

position og af ethanol; 

undtagen: 

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre 

materialer henhørende under position 2905. Metalalkoholater, 

der henhører under denne position, må dog anvendes, forudsat 

at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris 

ab fabrik 

eller 

fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik.  

2905 43;  

2905 44;  

Mannitol; D-glucitol (sorbitol); 

Glycerol 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme underposition som produktet. 
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2905 45 Materialer, der henhører under den samme underposition som 

produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi 

ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 
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2915 Mættede acycliske 

monokarboxylsyrer og deres 

anhydrider, halogenider, 

peroxider og peroxysyrer; 

halogen-, sulfo-, nitro- og 

nitrosoderivater deraf 

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle 

anvendte materialer henhørende under pos. 2915 og 2916 må 

dog ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

ex 2932 – Indre ethere og halogen-, 

sulfo-, nitro- og 

nitrosoderivater deraf 

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle 

anvendte materialer henhørende under position 2909 må dog 

ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

 – Cycliske acetaler og indre 

hemiacetaler samt halogen-, 

sulfo-, nitro- eller 

nitrosoderivater deraf 

Fremstilling på basis af alle materialer 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

2933 Heterocycliske forbindelser 

udelukkende med nitrogen som 

heteroatom(er) 

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle 

anvendte materialer henhørende under pos. 2932 og 2933 må 

dog ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

2934 Nucleinsyrer og salte deraf, 

også når de ikke er kemisk 

definerede; andre 

heterocycliske forbindelser 

Fremstilling på basis af alle materialer. Værdien af alle 

anvendte materialer henhørende under pos. 2932, 2933 og 

2934 må dog ikke overstige 20 % af produktets pris ab fabrik 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

Kapitel 31 Gødningsstoffer Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet. Materialer, 

der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat 

at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris 

ab fabrik 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 



 

DA 21  DA 

Kapitel 32 Garve- og farvestofekstrakter; 

garvesyre og derivater deraf; 

farver, pigmenter og andre 

farvestoffer; maling og lakker; 

kit, spartelmasse og lign.; 

trykfarver, blæk og tusch 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet. Materialer, 

der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat 

at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris 

ab fabrik 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

ex Kapitel 

33 

Flygtige vegetabilske olier og 

resinoider; parfumevarer, 

kosmetik og toiletmidler; 

undtagen: 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet. Materialer, 

der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat 

at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris 

ab fabrik 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

ex 3301 Flygtige vegetabilske olier 

(også deterpeneriseret), også i 

fast form; resinoider; 

ekstraherede oleoresiner; 

koncentrater af flygtige 

vegetabilske olier i fedtstoffer, 

ikkeflygtige olier, voks eller 

lignende, fremkommet ved 

enfleurage eller maceration; 

terpenholdige biprodukter fra 

deterpenisering af flygtige 

vegetabilske olier; vandfase fra 

vanddampdestillation af 

flygtige vegetabilske olier samt 

vandige opløsninger af sådanne 

olier. 

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder materialer, 

der hidrører fra en anden "gruppe"4 under denne position. 

Materialer henhørende under samme gruppe som produktet må 

dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 

20 % af produktets pris ab fabrik 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

ex Kapitel 

34 

Sæbe, organiske 

overfladeaktive stoffer samt 

vaske- og rengøring-smidler; 

smøremidler; syntetisk voks og 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet. Materialer, 

der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat 

at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris 

                                                 
4 Ved "gruppe" forstås enhver anden del af positionen, som er adskilt fra resten af positionsteksten ved 

semikolon. 
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tilberedt voks, pudse- og 

skuremidler; lys og lignende 

produkter; modellermasse; 

dental-voks og andre 

dentalpræparater på basis af 

gips, undtagen: 

ab fabrik 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

ex 3404 Syntetisk voks og tilberedt 

voks: 

— På basis af paraffin, 

jordolievoks, voks fra 

bituminøse mineraler, slack 

wax eller scale wax 

Fremstilling på basis af alle materialer 
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Kapitel 35 Proteiner; modificeret stivelse; 

lim og klister; enzymer  

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, 

der henhører under samme position som produktet, ved hvilken 

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af 

produktets pris ab fabrik 

Kapitel 37 Fotografiske og 

kinematografiske artikler 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet. Materialer, 

der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat 

at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris 

ab fabrik 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

ex Kapitel 

38 

Diverse kemiske produkter; 

undtagen: 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet. Materialer, 

der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat 

at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris 

ab fabrik 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

ex 3803 Raffineret tallolie (tallsyre) Raffinering af rå tallolie (tallsyre) 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

ex 3805 Sulfatterpentin, renset Rensning ved destillation eller raffinering af rå sulfatterpentin 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

3806 30 Harpiksestere Fremstilling på basis af harpikssyrer 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

ex 3807 Trætjærebeg Destillation af trætjære 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 
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3809 10 Efterbehandlingsmidler, 

acceleratorer til farvning eller 

til fiksering af farvestoffer samt 

andre produkter og præparater 

(f.eks. tilberedte appretur- og 

bejdsemidler), af den art der 

anvendes i tekstil-, papir- eller 

læderindustrien eller i 

nærtstående industrier, ikke 

andetsteds tariferet: På basis af 

stivelse eller stivelsesprodukter 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

3823 Industrielle 

monocarboxylfedtsyrer; sure 

olier fra raffinering; 

industrielle fedtalkoholer 

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre 

materialer henhørende under pos. 3823 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

3824 60 Sorbitol, undtagen varer 

henhørende under pos. 2905 44 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme underposition som produktet, og 

undtagen materialer henhørende under underposition 2905 44. 

Materialer, der henhører under den samme underposition som 

produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi 

ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

ex Kapitel 

39 

Plast og varer deraf; undtagen: Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet. 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

ex 3907 – Copolymerer, fremstillet af 

polykarbonat, acrylonitril og 

butadienstyren (ABS) 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet. Materialer, 

der henhører under samme position, må dog anvendes, forudsat 

at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris 

ab fabrik5 

                                                 
5 For varer, der består af materialer henhørende under både position 3901-3906 på den ene side og 

position 3907-3911 på den anden side, finder denne begrænsning kun anvendelse på den gruppe af 
materialer, der beregnet efter vægt er den fremherskende for den pågældende vare. 



 

DA 25  DA 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 
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 – Polyester Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

eller 

Fremstilling på basis af tetrabrompolycarbonat (bisphenol A) 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

ex 3920 Ark og film af ionomer Fremstilling på basis af en termoplastisk copolymer af etylen 

og methacrylsyre, som er delvis neutraliseret, hovedsagelig 

med zink- og natriumioner 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

ex 3921 Metalliserede folier af plast Fremstilling på basis af særdeles transparente folier af 

polyester, af tykkelse under 23 micron6 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

ex Kapitel 

40 

Gummi og varer deraf; 

undtagen: 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

4012 Regummierede eller brugte 

dæk, af gummi; massive eller 

hule ringe, slidbaner til dæk 

samt fælgbånd, af gummi 

 

 – Regummierede dæk, massive 

eller hule ringe, af gummi 

Regummiering af brugte dæk 

 – Andre varer Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under pos. 4011 og 4012 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

                                                 
6 Følgende folier betragtes som særdeles transparente: folier, hvis uklarhedsfaktor – målt efter ASTM-D 

1003-16 med Gardners nefelometer (uklarhedsfaktor) – er under 2 %. 
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ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 
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ex Kapitel 

41 

Rå huder og skind (undtagen 

pelsskind) og læder; undtagen: 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

 

4101 til 

4103 

Rå huder og skind af hornkvæg 

(herunder bøfler) eller dyr af 

hestefamilien (friske eller 

saltede, tørrede, kalkede, 

picklede eller på anden måde 

konserverede, men ikke 

garvede, pergamentbehandlede 

eller på anden måde beredte), 

også afhårede eller spaltede; rå 

skind af får og lam (friske eller 

saltede, tørrede, kalkede, 

picklede eller på anden måde 

konserverede, men ikke 

garvede, pergamentbehandlede 

eller på anden måde beredte), 

også afhårede eller spaltede, 

bortset fra sådanne, der er 

undtaget i henhold til 

bestemmelse 1 c) til kapitel 41; 

andre rå huder og skind (friske 

eller saltede, tørrede, kalkede, 

picklede eller på anden måde 

konserverede, men ikke 

garvede, pergamentbehandlede 

eller på anden måde beredte), 

også afhårede eller spaltede, 

bortset fra sådanne, der er 

undtaget i henhold til 

bestemmelse 1 b) eller c), til 

kapitel 41 

Fremstilling på basis af alle materialer 

4104 til 

4106 

Garvede eller "crust" huder og 

skind, uden hår, også spaltede, 

men ikke yderligere beredte 

Eftergarvning af garvede eller forgarvede huder og skind 

henhørende under underposition 4104 11, 4104 19, 4105 10, 

4106 21, 4106 31 eller 4106 91, 

 

eller 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 



 

DA 29  DA 

henhørende under samme position som produktet 

4107, 4112 

og 4113 

Læder, yderligere beredt efter 

garvning eller "crusting" 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet. Materialer, 

der henhører under pos. 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 

4106 32 og 4106 92 må dog kun anvendes, hvis der foretages 

en eftergarvning af de garvede eller "crust" huder og skind i tør 

tilstand 

Kapitel 42 Varer af læder; 

sadelmagerarbejder; 

rejseartikler, håndtasker og 

lignende varer; varer af tarme, 

undtagen fishgut 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 
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ex Kapitel 

43 

Pelsskind og kunstigt pelsskind 

samt varer deraf; undtagen: 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

4301 Rå pelsskind (herunder 

hoveder, haler, ben og andre 

stykker eller afklip, der er 

anvendelige til 

buntmagerarbejder), undtagen 

rå huder og skind henhørende 

under pos. 4101, 4102 eller 

4103 

Fremstilling på basis af alle materialer 

ex 4302 Garvede eller beredte 

pelsskind, sammensatte: 

 

 – Til plader, kors og lignende Blegning eller farvning samt udklipning og sammensætning af 

garvede eller beredte ikke-sammensatte pelsskind 

 – Andre varer Fremstilling på basis af garvede eller beredte ikke-sammensatte 

pelsskind 

4303 Beklædningsgenstande og 

tilbehør dertil samt andre varer 

af pelsskind 

Fremstilling på basis af garvet eller beredte ikke-sammensatte 

pelsskind, der henhører under position 4302 

ex Kapitel 

44 

Træ og varer deraf; trækul: 

undtagen: 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

ex 4407 Træ, savet eller tilhugget i 

længderetningen, skåret eller 

skrællet, også høvlet, slebet 

eller samlet ende-til-ende, af 

tykkelse over 6 mm 

Høvling, slibning eller samling ende-til-ende 

ex 4408 Plader til fineringsarbejde 

(herunder sådanne plader 

fremstillet ved skæring af 

lamineret træ) og plader til 

Splejsning, høvling, slibning eller samling ende-til-ende 
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fremstilling af krydsfinér, af 

tykkelse ikke over 6 mm, 

splejset, samt andet træ, savet i 

længderetningen, skåret eller 

skrællet, af tykkelse ikke over 

6 mm, høvlet, slebet eller 

samlet ende-til-ende 

ex 4410 til 

ex 4413 

Ramme- og møbellister af træ 

samt profilerede lister af træ til 

bygningsbrug 

Forarbejdning til ramme- og møbellister 
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ex 4415 Pakkasser, tremmekasser, 

tromler og lignende 

pakningsgenstande af træ 

Fremstilling på basis af planker og brædder, ikke afskåret i 

færdige længder 

ex 4418 – Snedker- og tømrerarbejder 

af træ til bygningsbrug 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet. Dog må 

lamelplader (celleplader) og -tagspån ("shingles" og "shakes") 

anvendes 

 – Ramme- og møbellister Forarbejdning til ramme- og møbellister 

ex 4421 Tændstikemner; træpløkker til 

fodtøj 

Fremstilling på basis af træ, der henhører under alle positioner, 

undtagen af trætråd, der henhører under position 4409 

ex Kapitel 

51 

Uld samt fine eller grove 

dyrehår; garn og vævet stof af 

hestehår; undtagen: 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

5106 til 

5110 

Garn af uld, af fine eller af 

grove dyrehår eller af hestehår 

Spinding af naturlige fibre eller ekstrudering af kemofibre 

ledsaget af spinding7 

5111 til 

5113 

Vævede stoffer af uld, af fine 

eller grove dyrehår eller af 

hestehår: 

Vævning6 

eller 

Trykning i forbindelse med mindst to indledende eller 

afsluttende behandlinger, som vaskning, blegning, 

mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, 

krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, 

dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, 

såfremt værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 

47,5 % af det færdige produkts pris ab fabrik 

ex Kapitel 

52 

Bomuld; undtagen: Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

5204 til 

5207 

Garn og tråd af bomuld Spinding af naturlige fibre eller ekstrudering af kemofibre 

ledsaget af spinding6 

5208 til 

5212 

Vævede stoffer af bomuld: Vævning6 

eller 

Trykning i forbindelse med mindst to indledende eller 

afsluttende behandlinger, som vaskning, blegning, 

mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, 

krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, 

                                                 
7 Angående de særlige betingelser, der gælder for varer fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, se 

indledende note 5. 
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dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, 

såfremt værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 

47,5 % af det færdige produkts pris ab fabrik 

ex Kapitel 

53 

Andre vegetabilske tekstilfibre; 

papirgarn og vævet stof af 

papirgarn undtagen: undtagen: 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 
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5306 til 

5308 

Garn af andre vegetabilske 

tekstilfibre; papirgarn 

Spinding af naturlige fibre eller ekstrudering af kemofibre 

ledsaget af spinding6 

5309 til 

5311 

Vævet stof af andre 

vegetabilske tekstilfibre; vævet 

stof af papirgarn: 

Vævning6 

Trykning i forbindelse med mindst to indledende eller 

afsluttende behandlinger, som vaskning, blegning, 

mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, 

krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, 

dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, 

såfremt værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 

47,5 % af det færdige produkts pris ab fabrik 

5401 til 

5406 

Garn, monofilamenter og tråd 

af endeløse kemofibre 

Ekstrudering af kemofibre ledsaget af spinding ELLER 

spinding af naturlige fibre6 

5407 og 

5408 

Vævet stof af garn af endeløse 

kemofibre: 

Vævning6 

eller 

Trykning i forbindelse med mindst to indledende eller 

afsluttende behandlinger, som vaskning, blegning, 

mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, 

krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, 

dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, 

såfremt værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 

47,5 % af det færdige produkts pris ab fabrik 

5501 til 

5507 

Korte kemofibre Ekstrudering af kemofibre 

5508 til 

5511 

Garn og sytråd af korte 

kemofibre 

Spinding af naturlige fibre eller ekstrudering af kemofibre 

ledsaget af spinding6 

5512 til 

5516 

Vævede stoffer af korte 

kemofibre: 

Vævning6 

eller 

Trykning i forbindelse med mindst to indledende eller 

afsluttende behandlinger, som vaskning, blegning, 

mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, 

krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, 

dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, 

såfremt værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 

47,5 % af det færdige produkts pris ab fabrik 

ex Kapitel 

56 

Vat, filt og fiberdug; særligt 

garn; sejlgarn, reb og tovværk 

Ekstrudering af kemofibre ledsaget af spinding eller spinding 

af naturlige fibre 
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samt varer deraf undtagen: eller 

Velourisering ledsaget af farvning eller af trykning6 

5602 Filt, også imprægneret, 

overtrukket, belagt eller 

lamineret: 
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 - Nålefilt Ekstrudering af kemofibre ledsaget af fremstilling af stof, 

Dog gælder følgende: 

- endeløse fibre af polypropylen henhørende under 

pos. 5402 

- fibre af polypropylen henhørende under position 5503 

eller 5506 eller 

- bånd (tow) af endeløse fibre af polypropylen 

henhørende under position 5501 

forudsat at de enkelte fibres finhed ikke er mindre end 9 

decitex, 

må anvendes, såfremt deres samlede værdi ikke overstiger 

40 % af produktets pris ab fabrik 

eller 

Fremstilling af stof alene i tilfælde af filt, der er fremstillet på 

basis af naturlige fibre6 

 - Andre varer Ekstrudering af kemofibre ledsaget af fremstilling af stof, 

eller 

Fremstilling af stof alene i tilfælde af filt, der er fremstillet på 

basis af naturlige fibre6 

5603 Fiberdug, også imprægneret, 

overtrukket, belagt eller 

lamineret 

Enhver ikke-vævningsproces, som omfatter gennemstikning 

5604 Tråde og snore af gummi, 

overtrukket med tekstil; 

tekstilgarn samt strimler og 

lignende henhørende under 

pos. 5404 eller 5405, 

imprægneret, overtrukket, 

belagt eller beklædt med 

gummi eller plast: 

 

 - Tråde og snore af 

gummi, overtrukket med tekstil 

Fremstilling på basis af tråde og snore af gummi, uden 

tekstilovertræk 

 - Andre varer Ekstrudering af kemofibre ledsaget af spinding eller spinding 

af naturlige fibre6 

5605 Metalliseret garn, også 

overspundet, bestående af 

Ekstrudering af kemofibre ledsaget af spinding eller spinding 

af naturlige fibre og/eller korte kemofibre6 
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tekstilgarn eller strimler og 

lignende, henhørende under 

pos. 5404 eller 5405, i 

forbindelse med metal i form af 

tråd, bånd eller pulver eller 

overtrukket med metal 
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5606 Overspundet garn samt 

overspundne strimler og 

lignende som nævnt i pos. 5404 

eller 5405 (bortset fra garn 

henhørende under pos. 5605 og 

overspundet garn af hestehår); 

chenillegarn; krimmergarn 

("chainettegarn") 

Ekstrudering af kemofibre ledsaget af spinding eller spinding 

af naturlige fibre og/eller korte kemofibre 

eller 

Spinding ledsaget af velourisering 

eller 

Velourisering ledsaget af farvning eller trykning6 

Kapitel 57 Gulvtæpper og anden 

gulvbelægning af 

tekstilmaterialer: 

Spinding af naturlige fibre og/eller korte kemofibre eller 

ekstrudering af endeløse kemofibre, i hvert enkelt tilfælde 

ledsaget af vævning 

eller 

Fremstilling på basis af kokosgarn, sisalgarn eller jutegarn 

eller 

Velourisering ledsaget af farvning eller af trykning 

eller 

Tuftning ledsaget af farvning eller af trykning 

Ekstrudering af kemofibre ledsaget af ikke-vævningsteknikker, 

som omfatter gennemstikning6 

Dog gælder følgende: 

- endeløse fibre af polypropylen henhørende under 

pos. 5402 

- fibre af polypropylen henhørende under position 5503 

eller 5506 eller 

- bånd (tow) af endeløse fibre af polypropylen 

henhørende under position 5501 

kan anvendes, forudsat at de enkelte fibres finhed er mindre 

end 9 decitex, og at deres samlede værdi ikke overstiger 40 % 

af produktets pris ab fabrik 

Jutestof kan anvendes som underlag 

ex Kapitel 

58 

Særlige vævede stoffer; tuftede 

tekstilstoffer; blonder og 

kniplinger; tapisserier; 

possementartikler; broderier; 

undtagen: 

Vævning6 

eller 

Trykning i forbindelse med mindst to indledende eller 

afsluttende behandlinger, som vaskning, blegning, 

mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, 

krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, 

dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation, 
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såfremt værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 

47,5 % af det færdige produkts pris ab fabrik 

5805 Håndvævede tapisserier (af 

typerne Gobelin, Flandern, 

Aubusson, Beauvais og lign.) 

og broderede tapisserier (med 

gobelinsting, korssting og 

lign.), også konfektionerede 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 
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5810 Broderier i løbende længder, 

strimler eller motiver 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik 

5901 Tekstilstof, overtrukket med 

vegetabilske 

karbohydratgummier eller 

stivelsesholdige substanser, af 

den art der anvendes til 

fremstilling af bogbind, etuier 

mv.; kalkerlærred; præpareret 

malerlærred; buckram og 

lignende stivede tekstilstoffer, 

af den art der anvendes til 

fremstilling af hatte 

Vævning ledsaget af farvning eller af velourisering eller af 

overtrækning 

eller 

Velourisering ledsaget af farvning eller af trykning 

5902 Cordvæv (stræklærred) 

fremstillet af garn med høj 

styrke, af nylon eller andre 

polyamider, polyestere eller 

viskose: 

 

 - Med et indhold af 

højst 90 vægtprocent 

tekstilmaterialer 

Vævning 

 - Andre varer Ekstrudering af kemofibre ledsaget af vævning 

5903 Tekstilstof, imprægneret, 

overtrukket, belagt eller 

lamineret med plast, undtagen 

varer henhørende under pos. 

5902 

Vævning ledsaget af farvning eller af overtrækning 

eller 

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller 

afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, 

mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, 

krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, 

dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation), 

forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 

47,5 % af produktets pris ab fabrik 

5904 Linoleum, også i tilskårne 

stykker; 

gulvbelægningsmaterialer 

bestående af tekstilunderlag 

med overtræk eller belægning, 

også i tilskårne stykker 

Vævning ledsaget af farvning eller af overtrækning6 
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5905 Vægbeklædning af 

tekstilmaterialer: 

 

 - Imprægneret, 

overtrukket, belagt eller 

lamineret med gummi, plast 

eller andre materialer  

Vævning ledsaget af farvning eller af overtrækning 
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 - Andre varer Spinding af naturlige fibre og/eller korte kemofibre eller 

ekstrudering af endeløse kemofibre, i hvert enkelt tilfælde 

ledsaget af vævning 

eller 

Vævning ledsaget af farvning eller af overtrækning 

eller 

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller 

afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, 

mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, 

krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, 

dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation), 

forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 

47,5 % af produktets pris ab fabrik6: 

5906 Tekstilstof, gummeret, 

undtagen varer henhørende 

under pos. 5902: 

 

 - Af trikotage Spinding af naturlige fibre og/eller korte kemofibre eller 

ekstrudering af endeløse kemofibre, i hvert enkelt tilfælde 

ledsaget af strikning 

eller 

Strikning ledsaget af farvning eller af overtrækning 

eller 

Farvning af garn af naturlige fibre ledsaget af strikning6 

 - Andet stof fremstillet 

af garn af kemofibre, med 

indhold af tekstilmaterialer på 

over 90 vægtprocent 

Ekstrudering af kemofibre ledsaget af vævning 

 - Andre varer Vævning ledsaget af farvning eller af overtrækning 

eller 

Farvning af garn af naturlige fibre ledsaget af vævning 

5907 Tekstilstof, imprægneret, 

overtrukket eller belagt på 

anden måde; malede 

teaterkulisser, malede 

atelierbagtæpper og lign. 

Vævning ledsaget af farvning eller af velourisering eller af 

overtrækning 

eller 

Velourisering ledsaget af farvning eller af trykning 

eller 

Trykning i forbindelse med mindst to forberedende eller 
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afsluttende behandlinger (som vaskning, blegning, 

mercerisering, varmefiksering, opruening, kalandering, 

krympefri behandling, bearbejdning, imprægnering, 

dekatering, belægning, laminering, stopning og reparation), 

forudsat at værdien af det anvendte utrykte stof ikke overstiger 

47,5 % af produktets pris ab fabrik 
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5908 Væger af tekstil, vævede, 

flettede eller strikkede, til 

lamper, ovne, gastændere, lys 

og lign.; glødenet og 

glødestrømper samt rørformede 

emner til fremstilling deraf, 

også imprægnerede: 

 

 - Glødenet og 

glødestrømper 

Fremstilling på basis af rørformede emner af tekstil 

 - Andre varer Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

5909 til 

5911 

Tekstilvarer til teknisk brug:  

 - Polerskiver og -ringe 

af andre materialer end filt, 

henhørende under pos. 5911 

Vævning 

 - Vævet stof, af den art 

der sædvanligvis anvendes i 

papirmaskiner eller til anden 

teknisk brug, filtet eller ikke, 

også imprægneret eller 

overtrukket, rørformet eller 

endeløst, enkelt- eller flerkædet 

og/eller –skuddet, eller 

fladvævet, flerkædet og/eller -

skuddet henhørende under pos. 

5911 

Vævning6 

 - Andre varer Ekstrudering af endeløse kemofibre eller spinding af naturlige 

fibre eller korte kemofibre, ledsaget af vævning6 

eller 

Vævning ledsaget af farvning eller af overtrækning 

Kapitel 60 Af trikotage Spinding af naturlige fibre og/eller korte kemofibre eller 

ekstrudering af endeløse kemofibre, i hvert enkelt tilfælde 

ledsaget af strikning 

eller 

Strikning ledsaget af farvning eller af velourisering eller af 

overtrækning 
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eller 

Velourisering ledsaget af farvning eller af trykning 

eller 

Farvning af garn af naturlige fibre ledsaget af strikning 

eller 

Snoning eller teksturering ledsaget af strikning, forudsat at 

værdien af anvendt ikke-snoet/ikke-tekstureret garn ikke 

overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik 
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Kapitel 61 Beklædningsgenstande og 

tilbehør til 

beklædningsgenstande, af 

trikotage 

 

 - Fremstillet ved 

sammensyning eller anden 

samling af to eller flere stykker 

af trikotagestof, der enten er 

skåret i form eller formtilvirket 

Fremstilling på basis af stof 

 - Andre varer  Spinding af naturlige fibre og/eller korte kemofibre eller 

ekstrudering af endeløse kemofibre, i hvert enkelt tilfælde 

ledsaget af strikning (varer af trikotage fremstillet i form) 

eller 

Farvning af garn af naturlige fibre ledsaget af strikning (varer 

af trikotage fremstillet i form)6 

ex Kapitel 

62 

Beklædningsgenstande og 

tilbehør til 

beklædningsgenstande, 

undtagen varer af trikotage; 

undtagen: 

Fremstilling på basis af stof 

6213 og 

6214 

Lommetørklæder, sjaler, 

tørklæder, mantiller, slør og 

lign.: 

 

 - Broderet Vævning ledsaget af konfektionering (herunder tilskæring) 

ELLER 

Fremstilling på basis af vævede stoffer, ikke broderet, hvis 

værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik8 

ELLER 

Konfektionering foretaget efter trykning ledsaget af mindst to 

forberedende eller afsluttende behandlinger (f.eks. vask, 

blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, 

kalandering, krympefri behandling, krølfri behandling, 

dekatering, imprægnering, reparation og nopning), forudsat at 

værdien af det utrykte stof ikke overstiger 47,5 % af produktets 

pris ab fabrik6 7 

                                                 
8 Se indledende note 6. 
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 - Andre varer Vævning ledsaget af konfektionering (herunder tilskæring) 

eller 

Konfektion foretaget efter trykning i forbindelse med mindst to 

forberedende eller afsluttende behandlinger, som vaskning, 

blegning, mercerisering, varmefiksering, opruening, 

kalandering, krympefri behandling, bearbejdning, 

imprægnering, dekatering, belægning, laminering, stopning og 

reparation, forudsat at værdien af det utrykte stof ikke 

overstiger 47,5 % af produktets pris ab fabrik6 7 

6217 Andet konfektioneret tilbehør 

til beklædningsgenstande; dele 

af beklædningsgenstande eller 

af tilbehør til 

beklædningsgenstande, bortset 

fra varer henhørende under 

pos. 6212: 

 

 - Broderet Vævning ledsaget af konfektionering (herunder tilskæring) 

eller 

Fremstilling på basis af vævede stoffer, ikke broderet, hvis 

værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik7 

 - Brandsikkert udstyr af 

vævet stof overtrukket med et 

lag af aluminiumbehandlet 

polyester 

Vævning ledsaget af konfektionering (herunder tilskæring) 

eller 

Overtrækning, forudsat at værdien af det anvendte ikke-

overtrukne stof ikke overstiger 40 % af produktets pris ab 

fabrik, ledsaget af konfektionering (herunder tilskæring)7 

 - For til kraver og 

manchetter, tilskårne 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, 

der henhører under samme position som produktet, ved hvilken 

værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af 

produktets pris ab fabrik 

ex Kapitel 

63 

Andre konfektionerede 

tekstilvarer; håndarbejdssæt; 

brugte beklædningsgenstande 

og brugte tekstilvarer; klude; 

undtagen: 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

6301 til 

6304 

Plaider og lignende tæpper, 

sengelinned mv.; gardiner mv.; 

andre boligtekstiler: 
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 - Af filt, af fiberdug Enhver ikke-vævningsproces, herunder gennemstikning 

ledsaget af konfektionering (herunder tilskæring) 

 - I andre tilfælde:  
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 -- Broderet Vævning eller strikning ledsaget af konfektion (herunder 

tilskæring) 

eller 

Fremstilling på basis af vævede stoffer, ikke broderet, hvis 

værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik7 9 

 

 -- Andre varer Vævning eller strikning ledsaget af konfektion (herunder 

tilskæring) 

6305 Sække og poser, af den art der 

anvendes til emballage 

Vævning eller strikning og konfektion (herunder tilskæring)6 

6306 Presenninger og markiser; 

telte; sejl til både, sejlbrætter 

eller sejlvogne; campingudstyr: 

 

 - Af ikke-vævede 

stoffer 

Enhver ikke-vævningsproces, herunder gennemstikning 

ledsaget af konfektionering (herunder tilskæring) 

 - Andre varer Vævning ledsaget af konfektion (herunder tilskæring)6 7 

eller 

Overtrækning, forudsat at værdien af det anvendte ikke-

overtrukne stof ikke overstiger 40 % af produktets pris ab 

fabrik, ledsaget af konfektionering (herunder tilskæring) 

6307 Andre konfektionerede varer 

(herunder snitmønstre) 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik 

6308 Sæt bestående af vævet stof og 

garn, også med tilbehør, til 

fremstilling af tæpper, 

tapisserier, broderede duge og 

servietter eller lignende 

tekstilvarer, i pakninger til 

detailsalg 

Hver artikel i sættet skal opfylde den regel, der gælder for den, 

såfremt den ikke indgik i sættet. Dog må der medtages artikler 

uden oprindelsesstatus, forudsat at deres samlede værdi ikke 

overstiger 25 % af sættets pris ab fabrik 

ex Kapitel 

64 

Fodtøj, gamacher og lign.; dele 

dertil; undtagen: 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen samlede dele, 

bestående af overdel fastgjort til bindsål eller andre underdele 

henhørende under pos. 6406 

                                                 
9 Angående artikler af trikotage, ikke elastisk eller gummieret, fremstillet ved sammensyning eller 

samling på anden måde af stykker, der er tilskåret eller direkte fremstillet, se indledende note 6. 
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6406 Dele til fodtøj (herunder 

fodtøjsoverdele, også fastgjort 

til bindsål eller anden underdel, 

bortset fra ydersål); 

indlægssåler, hælepuder og 

lignende varer; gamacher, 

skinnebensbeskyttere og 

lignende varer samt dele dertil 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

Kapitel 65 Hovedbeklædning og dele 

dertil 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

ex Kapitel 

68 

Varer af sten, gips, cement, 

asbest, glimmer og lignende 

materialer, undtagen: 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

ex 6803 Varer af skifer, herunder varer 

af agglomereret skifer 

Fremstilling på basis af bearbejdet skifer 

ex 6812 Varer af asbest; varer af 

blandinger på basis af asbest 

eller på basis af asbest og 

magnesiumcarbonat 

Fremstilling på basis af alle materialer 

ex 6814 Varer af glimmer, herunder 

varer af agglomereret eller 

rekonstitueret glimmer, på 

underlag af papir, pap eller 

andre materialer 

Fremstilling på basis af bearbejdet glimmer, herunder varer af 

agglomereret eller rekonstitueret glimmer 

Kapitel 69 Keramiske produkter Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

ex Kapitel 

70 

Glas og glasvarer; undtagen: Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 
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7006 Glas henhørende under pos. 

7003, 7004 eller 7005, bøjet, 

facet- eller kantslebet, graveret, 

boret 

 

 – Glasplader (substrater), med 

dielektrisk belægning af metal, 

af halvlederkvalitet ifølge 

standarderne fra SEMII10 

Fremstilling på basis af glasplader (substrater), der henhører 

under position 7006 

 – Andre varer Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7001 

7010 Balloner, flasker, flakoner, 

krukker, tabletglas, ampuller 

og andre beholdere af glas af 

den art, der anvendes til 

transport af varer eller som 

emballage; henkogningsglas; 

propper, låg og andre 

lukkeanordninger, af glas 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

eller 

Slibning af varer af glas, hvis værdien af det ikke-slebne glas 

ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik 

7013 Bordservice, køkken-, toilet- 

og kontorartikler, 

dekorationsgenstande til 

indendørs brug og lignende 

varer, af glas, undtagen varer 

henhørende under pos. 7010 

eller 7018 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

eller 

Slibning af varer af glas, hvis værdien af det ikke-slebne glas 

ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik 

eller 

Dekoration, undtagen serigrafisk trykning, udelukkende udført 

i hånden, af varer af glas, mundblæst, og forudsat at den 

samlede værdi af det anvendte mundblæste glas ikke overstiger 

50 % af produktets pris ab fabrik 

ex 7019 Varer af glasfibre, undtagen 

garn 

Fremstilling på basis af: 

– fiberbånd, rovings, garn eller afhuggede tråde, ufarvede, eller 

– glasuld 

ex Kapitel 

71 

Naturperler, kulturperler, ædel- 

og halvædelsten, ædle metaller, 

ædelmetaldublé samt varer af 

disse materialer; bijouterivarer; 

mønter; undtagen: 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

                                                 
10 SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated. 
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7106, 7108 

og 7110 

Ædle metaller:  

 – Ubearbejdede Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, 

der henhører under pos. 7106, 7108 og 7110 

eller 

Adskillelse ved elektrolyse, varmebehandling eller kemisk 

behandling af ædle metaller, der henhører under position 7106, 

7108 eller 7110 

eller 

Fusion og/eller legering af ædle metaller, der henhører under 

pos. 7106, 7108 eller 7110, indbyrdes eller med andre 

metalbaser 

 – I form af halvfabrikata eller 

som pulver 

Fremstilling på basis af ubearbejdede ædle metaller 

ex 7107, 

ex 7109 og 

ex 7111 

Ædelmetaldublé, i form af 

halvfabrikata 

Fremstilling af ædelmetaldublé på basis af ubearbejdede 

ædelmetaller 

7115 Andre varer af ædle metaller 

eller af ædelmetaldublé 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

7117 Bijouterivarer Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

eller 

Fremstilling på basis af metaldele, ikke dubleret eller 

overtrukket med ædle metaller, forudsat at værdien af alle 

anvendte materialer ikke overstiger 50 % af det færdige 

produkts pris ab fabrik 

ex Kapitel 

73 

Varer af jern og stål; undtagen: Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

ex 7301 Spunsvægjern Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7207 

7302 Følgende materiel af jern og 

stål, til jernbaner og sporveje: 

skinner, kontraskinner og 

tandhjulsskinner, tunger, 

krydsninger, trækstænger og 

andet materiel til sporskifter, 

sveller, skinnelasker, 

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7206 
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skinnestole, kiler til 

skinnestole, underlagsplader, 

klemplader, langplader, 

sporstænger og andet specielt 

materiel til samling eller 

befæstelse af skinner 

7304, 7305 

og 7306 

Rør og hule profiler, af jern 

(bortset fra støbejern) og stål 

Fremstilling på basis af materialer, der henhører under pos. 

7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, 7219, 7220 

eller 7224 
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ex 7307 Rørfittings af rustfrit stål Drejning, boring, gevindskæring, afgratning og sandblæsning 

af smedede emner, forudsat at den samlede værdi af de 

anvendte smedede emner ikke overstiger 35 % af produktets 

pris ab fabrik 

7308 Konstruktioner (undtagen 

præfabrikerede bygninger 

henhørende under pos. 9406) 

og dele til konstruktioner 

(f.eks. broer og brosektioner, 

sluseporte, tårne, gittermaster, 

tage og tagkonstruktioner, 

døre, vinduer og rammer dertil 

samt dørtærskler, skodder, 

rækværker, søjler og piller), af 

jern og stål; plader, stænger, 

profiler, rør og lign., af jern og 

stål, forarbejdet til brug i 

konstruktioner 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet. Svejsede 

profiler, der henhører under position 7301, må dog ikke 

anvendes 

ex 7315 Snekæder Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

henhørende under pos. 7315 ikke overstiger 50 % af produktets 

pris ab fabrik 

ex Kapitel 

74 

Kobber og varer deraf; 

undtagen: 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

7403 Raffineret kobber og 

kobberlegeringer i ubearbejdet 

form 

Fremstilling på basis af alle materialer 

ex Kapitel 

76 

Aluminium og varer deraf; 

undtagen: 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

7601 Ubearbejdet aluminium Fremstilling på basis af alle materialer 

7607 Folie af aluminium, af tykkelse 

(uden underlag) ikke over 

0,2 mm, også med påtryk eller 

med underlag af papir, pap, 

plast og lignende materialer 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet og position 

7606 

ex Kapitel 

78 

Bly og varer deraf; undtagen: Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

7801 Ubearbejdet bly:  
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 – Raffineret bly Fremstilling på basis af alle materialer 

 – Andre varer Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet. Affald og 

skrot henhørende under position 7802 må dog ikke anvendes 

Kapitel 80 Tin og varer deraf Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 
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ex Kapitel 

82 

Værktøj, redskaber, knive, 

skeer og gafler samt dele dertil, 

af uædle metaller undtagen: 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

8206 Værktøj henhørende under 

mindst to af positionerne 8202-

8205, i sæt til detailsalg 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under pos. 8202 til 8205. Værktøj, der henhører 

under position 8202 til 8205 må dog medtages i sæt, forudsat at 

deres samlede værdi ikke overstiger 15 % af sættets pris ab 

fabrik 

8211 Knive (undtagen varer 

henhørende under pos. 8208) 

med skærende eller savtakket 

æg (herunder beskæreknive), 

samt blade dertil 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet. Dog må 

blade til knive og håndtag af uædle metaller anvendes 

8214 Andre skære- og 

klipperedskaber (f.eks. 

hårklippere, flækkeknive, 

huggeknive, hakkeknive og 

papirknive); redskaber til 

manicure eller pedicure 

(herunder neglefile), også i sæt 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet. Dog må 

håndtag af uædle metaller anvendes 

8215 Skeer, gafler, potageskeer, 

hulskeer, kageskeer, 

fiskeknive, smørknive, 

sukkertænger og lignende 

artikler til køkken- og bordbrug 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet. Dog må 

håndtag af uædle metaller anvendes 

 

ex Kapitel 

83 

Diverse varer af uædle 

metaller; undtagen: 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

ex 8302 Andre beslag, tilbehør og 

lignende varer, til bygninger og 

automatiske dørlukkere 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet. Andre 

materialer, der henhører under pos. 8302, må dog anvendes, 

forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af 

produktets pris ab fabrik 
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ex 8306 Statuetter og andre 

dekorationsgenstande, af uædle 

metaller 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet. Andre 

materialer, der henhører under pos. 8306, må dog anvendes, 

forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 30 % af 

produktets pris ab fabrik 

ex Kapitel 

84 

kedler; maskiner og apparater 

samt mekaniske redskaber; 

dele dertil; undtagen: 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 
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8401 Atomreaktorer; ikke-bestrålede 

brændselselementer til 

atomreaktorer; 

isotopseparatorer 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

8407 Forbrændingsmotorer med 

gnisttænding, med frem- og 

tilbagegående eller roterende 

stempel 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

8408 Forbrændingsmotorer med 

kompressionstænding med 

stempel (diesel- eller 

semidieselmotorer) 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

8427 Gaffeltrucker; andre trucker 

med anordning til løftning eller 

flytning 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

8482 Kugle- og rullelejer Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

ex Kapitel 

85 

Elektriske maskiner og 

apparater, elektrisk materiel 

samt dele dertil; lydoptagere og 

lydgengivere samt billed- og 

lydoptagere og billed- og 

lydgengivere til fjernsyn samt 

dele og tilbehør dertil 

undtagen: 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

8501, 8502 Elektriske motorer og 

generatorer; Elektriske 

generatorsæt og roterende 

elektriske omformere: 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet og pos. 8503 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

8513 Lommelygter, håndlygter og 

lignende transportable 

elektriske lygter med egen 

strømkilde (fx tørbatterier, 

akkumulatorer, dynamoer) 

undtagen lygter henhørende 

under pos. 8512 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 
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8519 Lydoptagere eller lydgengivere 

 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet og pos. 8522 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 
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8521 Udstyr til optagelse og 

gengivelse af video, også med 

indbygget videotuner 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet og pos. 8522 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

8523 Uindspillede medier til 

optagelse af lyd eller andre 

fænomener, undtagen varer 

henhørende under kapitel 37 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

8525 Sendere til radiofoni og 

fjernsyn, også sammenbygget 

med modtagere, lydoptagere 

eller lydgengivere; 

fjernsynskameraer, 

digitalkameraer og 

videokameraer 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet og pos. 8529 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

8526 Radarapparater, 

radionavigeringsapparater og 

radiofjernbetjeningsapparater 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet og pos. 8529 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

8527 Modtagere til radiofoni, også 

sammenbygget med 

lydoptagere eller -gengivere 

eller et ur i et fælles kabinet 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet og pos. 8529 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

8528 Monitorer og 

projektionsapparater, uden 

indbyggede 

fjernsynsmodtagere; 

fjernsynsmodtagere, også med 

indbyggede 

radiofonimodtagere, 

lydoptagere eller lydgengivere 

eller videooptagere eller 

videogengivere 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet og pos. 8529 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 
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8535 til 

8537 

Elektriske apparater til at 

slutte, afbryde eller beskytte 

elektriske kredsløb og til at 

skabe forbindelse til eller i 

elektriske kredsløb; 

konnektorer til optiske fibre 

samt bundter og kabler af 

optiske fibre; tavler, plader, 

konsoller, pulte, kabinetter og 

lign., til elektrisk styring eller 

distribution af elektricitet 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet og pos. 8538 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

8540 11 og 

8540 12 

Katodestrålerør til 

fjernsynsmodtagere, herunder 

katodestrålerør til 

videomonitorer 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

ex 8542 31 

til ex 

8542 33 og 

ex 8542 39 

Monolitiske integrerede 

kredsløb: 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik 

eller 

diffusion (hvori integrerede kredsløb formes på et 

halvledersubstrat ved selektiv påføring af et passende 

doteringsmateriale), uanset om det samles og/eller afprøves i 

en ikke-part 

8544 Isolerede (herunder lakerede 

eller anodiserede) elektriske 

ledninger, kabler (herunder 

koaksialkabler) og andre 

isolerede elektriske ledere, 

også forsynet med 

forbindelsesdele; optiske 

fiberkabler fremstillet af 

individuelt overtrukne fibre, 

også samlet med elektriske 

ledere eller forsynet med 

forbindelsesdele 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

8545 Kulelektroder, børstekul, 

lampekul, batterikul og andre 

varer af grafit eller andet kul, 

også i forbindelse med metal, 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 
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af den art der anvendes til 

elektrisk brug 

8546 Elektriske isolatorer, uanset 

materialets art 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 
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8547 Isolationsdele til elektriske 

maskiner, apparater og 

materiel, for så vidt delene, 

bortset fra istøbte simple 

samledele af metal (f.eks. 

sokler med gevind), består helt 

af isolerende materiale, 

undtagen isolatorer henhørende 

under pos. 8546; elektriske 

installationsrør og 

forbindelsesdele dertil, af 

uædle metaller og med 

indvendig isolering 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

8548 Affald og skrot af 

primærelementer, 

primærbatterier og elektriske 

akkumulatorer; brugte 

primærelementer, 

primærbatterier og elektriske 

akkumulatorer; elektriske dele 

til maskiner og apparater, ikke 

andetsteds tariferet i dette 

kapitel 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

Kapitel 86 Lokomotiver, vogne og andet 

materiel til jernbaner og 

sporveje samt dele dertil; 

stationært jernbane- og 

sporvejsmateriel samt dele 

dertil; mekanisk (herunder 

elektromekanisk) 

trafikreguleringsudstyr af 

enhver art. 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

ex Kapitel 

87 

Køretøjer (undtagen til 

jernbaner og sporveje) samt 

dele og tilbehør dertil; 

undtagen: 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

8711 Motorcykler (herunder 

knallerter) og cykler med 

hjælpemotor, også med 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 
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sidevogn; sidevogne eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

ex Kapitel 

90 

Optiske, fotografiske og 

kinematografiske instrumenter 

og apparater; måle-, kontrol- 

og præcisionsinstrumenter og -

apparater; dele og tilbehør 

dertil, undtagen: 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 
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9002 Indfattede linser, prismer, 

spejle og andre optiske artikler 

af ethvert materiale, til 

instrumenter og apparater, 

undtagen sådanne varer af glas, 

som ikke er optisk bearbejdet 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

9033 Dele og tilbehør, ikke 

andetsteds tariferet i dette 

kapitel, til maskiner, apparater 

og instrumenter henhørende 

under kapitel 90 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

Kapitel 91 Ure og dele dertil Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

Kapitel 94 Møbler; sengebunde, 

madrasser, dyner, puder og 

lign.; lamper og 

belysningsartikler, ikke 

andetsteds tariferet; lysskilte, 

navneplader med lys og 

lignende varer; præfabrikerede 

bygninger 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

ex Kapitel 

95 

Legetøj, spil og sportsartikler; 

dele og tilbehør dertil, 

undtagen: 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

ex 9506 Golfkøller og dele til golfkøller Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet. Dog må 

formtilvirkede blokke til fremstilling af golfkøller anvendes 

ex Kapitel 

96 

Diverse, undtagen: Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet 

eller 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 
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9601 og 

9602 

Bearbejdet elfenben, ben, 

skildpaddeskal, horn, gevirer, 

koral, perlemor og andre 

animalske 

udskæringsmaterialer, samt 

varer af disse materialer 

(herunder varer fremstillet ved 

støbning). 

Bearbejdede vegetabilske eller 

mineralske 

udskæringsmaterialer samt 

varer af disse materialer; støbte 

eller udskårne varer af voks, 

stearin, vegetabilske 

karbohydratgummier, 

naturharpikser eller af 

modellermasse samt andre 

støbte eller udskårne varer, 

ikke andetsteds tariferet; 

bearbejdet, uhærdet gelatine 

(undtagen gelatine henhørende 

under pos. 3503) samt varer af 

uhærdet gelatine 

Fremstilling på basis af alle materialer 

9603 Koste, børster og lign. 

(herunder koste og børster, som 

udgør dele til maskiner, 

apparater eller køretøjer), 

håndbetjente mekaniske 

gulvfejeapparater, uden motor, 

samt svabere og fjerkoste; 

tilberedte børstebundter; 

malerpuder og malerruller; 

vinduesskviser 

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer 

ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

9605 Rejsesæt til toiletbrug, til 

syning eller til rengøring af 

fodtøj eller 

beklædningsgenstande 

Hver artikel i sættet skal opfylde den regel, der gælder for den, 

såfremt den ikke indgik i sættet. Dog må der medtages artikler 

uden oprindelsesstatus, forudsat at deres samlede værdi ikke 

overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik 

9606 Knapper, trykknapper, tryklåse 

og lign. samt knapforme og 

Fremstilling: 

– på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende 
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andre dele til disse varer; 

knapemner 

under samme position som produktet, og 

– ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke 

overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 
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9608 Kuglepenne; filtpenne, 

fiberspidspenne og lign.; 

fyldepenne, stylografer og 

andre penne; stencilpenne; 

pencils; penneskafter, 

blyantholdere og lign.; dele 

(herunder hætter og clips) til 

disse varer, undtagen varer 

henhørende under pos. 609 

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer 

henhørende under samme position som produktet. Penne eller 

pennespidser, der henhører under samme position som 

produktet, må dog anvendes 

9612 Farvebånd med farve til 

skrivemaskiner, instrumenter 

og lign., også på spoler eller i 

kassetter; stempelpuder, med 

eller uden farve, også i æsker 

Fremstilling: 

– på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende 

under samme position som produktet, og 

– ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke 

overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik 

9613 20 Lommetændere, med gas som 

brændstof, til genopfyldning 

Fremstilling, ved hvilken den samlede værdi af anvendte 

materialer henhørende under position 9613 ikke overstiger 30 

% af produktets pris ab fabrik 

9614 Piber (herunder pibehoveder), 

cigar- og cigaretrør, samt dele 

dertil: 

Fremstilling på basis af alle materialer 

 


