Toldkoder omfattet af EUTR
Antal toldkoder:
161
160
11
1
333

Trævarer under kapitel 44:
Papir og papirmasse under kapitel 47 og 48:
Træmøbler under kapitel 94:
Præfabrikerede bygninger af træ under kapitel 94:
I alt:

4401 Brænde; træ i form af flis eller spåner; savsmuld og træaffald, også agglomereret til briketter eller lignende
former

44011000
44012100
44012200
44013100
44013910
44013990

Brænde
Træflis og -spåner, af nåletræ
Træflis og -spåner, undt af nåletræ
Træpiller
Savsmuld
Træaffald, undt. træpiller og savsmuld, også agglomereret til briketter eller lignende former

4403 Træ, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider

44031000
44032011
44032019
44032031
44032039
44032091
44032099
44034100
44034910
44034935
44034995
44039110
44039190
44039210
44039290
44039910
44039930
44039951
44039959
44039995

Træ, malet, bejdset el behandlet med kreosot el andre træbeskyttelsesmidler
Tømmer af rødgran el alm ædelgran,rundtræ til opskæring,ubearbejdet,afbarket, undt malet,
bejdset/behand. med kreosot o l
Tømmer af rødgran el alm ædelgran,afbarket,afgrenet,undt rundtræ til opskæring, malet,
bejdset/behand. med kreosot o l
Tømmer af skovfyr,rundtræ til opskæring, afbarket, afgrenet, undt malet, bejdset el behandlet med
kreosot o l
Tømmer af skovfyr, afbarket, afgrenet, undt rundtræ til opskæring, malet, bejdset el behandlet med
kreosot o l
Nåletræ,(undt rødgran/skovfyr) rundtræ til opskæring,afbarket o l,undt malet,bejdset el
behandlet med kreosot o l, i.a.n
Nåletræ, (undt rødgran/skovfyr) afbarket o l,undt rundtræ til opskæring,malet,bejdset el behandlet
med kreosot o l.i.a.n
Tømmer af mørkerød og lyserød meranti og meranti Bakau, også afbarket, afgrenet el groft tildannet
Tømmer af sapelli, afrikansk mahogni og iroko, også afbarket, afgrenet el groft tildannet
Okoumé og sipo, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på 2 eller 4 sider
Tømmer af tropisk træ, afbarket, afgrenet el groft tildannet, i.a.n.
Tømmer af eg, rundtræ til opskæring, også afgrenet, afbarket el groft tildannet
Tømmer af eg, også afgrenet, afbarket el groft tildannet, undt rundtræ til opskæring
Tømmer af bøg, rundtræ til opskæring, også afbarket, afgrenet el groft tildannet
Tømmer af bøg, også afbarket, afgrenet el groft tildannet, undt rundtræ til opskæring
Tømmer af poppel, også afbarket, afgrenet el groft tildannet
Tømmer af eucalyptus, også afbarket, afgrenet el groft tildannet
Tømmer af birk, rundtræ til opskæring, også afbarket, afgrenet el groft tildannet
Tømmer af birk, også afbarket, afgrenet el groft tildannet, undt rundtræ til opskæring
Tømmer, også afbarket, afgrenet el groft tildannet, i.a.n.
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4406 Jernbane- og sporvejssveller af træ

44061000
44069000

Jernbane- og sporvejssveller af træ, ikke imprægnerede
Jernbane- og sporvejssveller af træ, imprægnerede

4407 Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller
samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

44071015
44071031
44071033
44071038
44071091
44071093
44071098
44072110
44072191
44072199
44072210
44072291
44072299
44072510
44072530
44072550
44072590
44072610
44072630
44072650
44072690
44072710
44072791
44072799
44072810
44072891
44072899
44072915

Nåletræ savet/tilhugget i længderetningen, høvlet/slebet, tykkelse o 6 mm, samlet ende-til-ende
træ af rødgran el alm ædelgran,savet el tilhugget i længderetn.,høvlet, tykkelse o 6 mm, ikke samlet endetil-ende
Skovfyr,savet el tilhugget i længderetningen,høvlet, tyk.o 6 mm, ikke samlet ende-til-ende, ej rød- el
ædelgran
Nåletræ savet/tilhugget i længderetningen,høvlet,tyk.o 6 mm, ikke samlet ende-til-ende, ej skovfyr, rød/ædelgran
Rød- el ædelgran, savet el tilhugget i længederetningen, skåret el skrællet, tykkelse o 6 mm
Skovfyr, savet el tilhugget i længederetningen, skåret el skrællet, tykkelse o 6 mm
Nåletræ, savet el tilhugget i længderetningen, skåret el skrællet, tykkelser o 6 mm, i.a.n.
Mahogni (Swietenia-arter), savet i længderetningen,høvlet/slebet, tykkelse o 6 mm, samlet ende-til-ende
Mahogni (Swietenia-arter), savet i længderetningen, høvlet, tykkelse o 6 mm
Mahogni (Swietenia-arter), savet i længden, skåret/skrællet, o 6 mm tyk, undt høvlet, slebet el samlet
ende-til-ende
Virola, imbuia, balsa, savet i længderetningen, høvlet/slebet, tykkelse o 6 mm, samlet ende-til-ende
Virola, imbuia og balsa, savet i længderetningen, høvlet, tykkelse o 6 mm
Virola, imbuia, balsa, savet i længden, skåret/skrællet, o 6 mm tyk, undt høvlet, slebet el samlet ende-tilende
Mørkerød/lyserød meranti og meranti Bakau, samlet ende-til-ende, også høvlet el slebet, tykkelse o 6 mm
Mørkerød/lyserød meranti og meranti Bakau,savet el tilskåret i længderetningen, høvlet, tykkelse o 6 mm,
i.a.n.
Mørkerød - og lyserød meranti, meranti Bakau,savet el tilskåret i længderetningen, slebet, tykkelse o 6
mm
Mørkerød-,lyserød meranti,meranti bakau,savet i længden,skåret/skrællet,o 6 mm tyk,ej
høvlet,slebet,saml.ende-til-ende
Hvid/gul meranti,hvid lauan,hvid seraya,alan, samlet ende-til-ende, også høvlet el slebet, tykkelse o 6 mm
Hvid/gul meranti, hvid lauan, hvid seraya, alan, høvlet, tykkelse o 6 mm
Hvid/gul meranti, hvid lauan, hvid seraya,alan, savet el tilskåret i længderetningen, slebet, tykkelse o 6
mm
Hvid seraya,gul meranti og alan,savet i længden,skåret/skrællet,o 6 mm tyk, ej høvlet, slebet/samlet endetil-ende
Sapelli, savet el tilhugget i længderetningen, slebet; tykkelse o 6 mm; samlet ende-til-ende, også
høvlet/slebet
Sapelli, savet el tilhugget i længderetningen, høvlet, tykkelse o 6 mm
Sapelli, savet i længderetningen, skåret/skrællet, o 6 mm tyk, undt høvlet, slebet/samlet ende-til-ende
Iroko, savet el tilhugget i længderetningen, slebet, tykkelse o 6 mm, slebet; samlet ende-til-ende, også
høvlet/slebet
Iroko, savet el tilhugget i længderetningen, høvlet, tykkelse o 6 mm
Iroko, savet i længden, skåret/skrællet, o 6 mm tyk, undt høvlet; slebet; samlet ende-til-ende, også høvlet
el slebet
Træ savet el tilhugget i længderetningen, samlet ende-til-ende, også høvlet/slebet, tykk o 6 mm, af tropisk
træ, i.a.n.
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44072920
44072925
44072945
44072960
44072983
44072985
44072995
44079115
44079131
44079139
44079190
44079200
44079310
44079391
44079399
44079410
44079491
44079499
44079510
44079591
44079599
44079927
44079940
44079991
44079996
44079998

Træ af rio-, para- og rosen palisander, savet el tilhugget i længderetningen, høvlet, tykkelse o 6 m
Tropisk træ, i.a.n, savet el tilhugget i længderetningen, høvlet, tykkelse o 6 mm
Tropisk træ, i.a.n., savet el tilhugget i længderetningen, slebet, tykkelse o 6 mm
Tropisk træ, i.a.n., savet el tilhugget i længderetningen, undt. høvlet og slebet, tykkelse o 6 mm
Træ savet el tilhugget i længderetningen, høvlet, tykkelse o 6 mm, af tropisk træ, i.a.n.
Træ savet el tilhugget i længderetningen, slebet, tykkelse o 6 mm, af tropisk træ, i.a.n.
Træ savet i længderetnining,skåret/skrællet,o 6 mm tyk,ej høvlet, slebet/samlet ende-til-ende, tropisk
træ, i.a.n
Eg, savet el tilhugget i længderetningen, slebet/høvler,tykkelse o 6 mm, samlet ende-til-ende
Ikke-sammensatte parketstaver af eg, savet el tilhugget i længderetningen, høvlet, tykkelse o 6 mm
Eg, savet el tilhugget i længderetningen, høvlet, tykkelse o 6 mm, undt ikke-sammensatte parketstaver
Eg savet el tilhugget i længderetningen, skåret el skrællet, tykkelse o 6 mm
Bøg, savet el tilhugget i længderetningen, skåret el skrællet, tykkelse o 6 mm
Løn, savet el tilhugget i længderetningen, tykkelse o 6 mm, høvlet; samlet ende-til-ende, også høvlet el
slebet
Løn, savet el tilhugget i længderetningen, slebet, tykkelse o 6 mm
Løn,savet i længderetningen, skåret el skrællet, o 6 mm tyk, undt høvlet, slebet el samlet ende-til-ende,
slebet /høvlet
Kirsebærtræ, savet el tilhugget i længderetningen, tykkelse o 6 mm, høvlet; samlet ende-til-ende, også
høvlet/slebet
Kirsebærtræ, savet el tilhugget i længderetningen, slebet, tykkelse o 6 mm
Kirsebærtræ, savet i længderetningen, skåret el skrællet, o 6 mm tyk, undt høvlet, slebet el samlet ende-tilende
Ask, savet el tilhugget i længderetningen, tykkelse o 6 mm, høvlet; samlet ende-til-ende, også høvlet el
slebet
Ask, savet el tilhugget i længderetningen, slebet, tykkelse o 6 mm
Ask, savet i længderetning, skåret/ skrællet, o 6 mm tyk, undt høvlet;slebet;samlet ende-til-ende,også
høvlet el slebet.
Ask, savet el tilhugget i længderetningen, tykkelse o 6 mm, høvlet; samlet ende-til-ende, også høvlet eller
slebet
Træ savet el tilhugget i længderetningen, slebet, tykk o 6 mm, undt nåle-, tropisk-, ege-, bøge-,aske-,
kirsebærtræ, løn
Poppel savet el tilhugget i længderetningen, skåret el skrællet, tykkelse o 6 mm
Tropisk træ, savet i længderetningen,skåret el skrællet,o 6 mm tyk,ej høvlet,slebet/samlet ende-til-ende,
i.a.n
Træ savet i længderetningen, skåret el skrællet, o 6 mm tyk, undt høvlet, slebet el samlet ende-til-ende,
i.a.n.

4408 Plader til fineringsarbejde (herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ), til fremstilling af
krydsfinér eller lignende lamineret træ samt træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet,
splejset eller samlet ende-til-ende, af tykkelse ikke over 6 mm

44081015
44081091
44081098
44083111
44083121
44083125
44083130

Finerplader og plader til krydsfiner,af nåletræ,savet/høvlet/slebet, tykkelse max 6 mm, samlet ende-tilende
Nåletræ, savet i længderetningen, skåret el skrællet,tykkelse max 6 mm, til fremstilling af blyanter
Nåletræ, savet i længderetningen, skåret el skrællet,tykkelse max 6 mm, undt. til fremstilling af blyanter
Finerplade/plader til krydsfiner,af mørke-,lyserød,bakau meranti, samlet ende-til-ende, høvlet/slebet, tyk
max 6 m
Finerplader og plader til krydsfiner, af mørkerød,lyserød meranti,meranti Baukau, høvlet, tykkelse max 6
mm
Finerplader og plader til krydsfiner, af mørkerød,lyserødmeranti,meranti Bakau, slebet, tykkelse max 6
mm
Finerplader/plader til krydsfiner,af mørke/lyserød,Bakau meranti,tyk max 6 mm,ej høvlet,slebet, samlet
ende-til-ende
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44083915
44083921
44083930
44083955
44083970
44083985
44083995
44089015
44089035
44089085
44089095

Finerplader og plader til krydsfiner,af tropisk træ,i.a.n., slebet/høvlet, tykk max 6 mm, samlet ende-tilende
Finerplader og plader til krydsfiner, af tropisk træ, i.a.n., høvlet, tykkelse max 6 mm
Finerplader og plader til krydsfiner, af tropisk træ, i.a.n., undt. høvlet, tykkelse max 6 mm
Finerplader og plader til krydsfiner,af tropisk træ,i.a.n., slebet, høvlet, tyk max 6 mm, samlet ende-til-ende
Tropisk træ, savet, skåret el skrællet, til fremstilling af blyanter, tykkelse max 6 mm
Tropisk træ,savet i længderet.,skåret/skrællet, max 1 mm tyk,ej høvlet,slebet/samlet ende-til-ende,i.a.n
Tropisk træ,savet i længden, skåret/skrællet o l, tyk o 1 max 6 mm, ej høvlet, slebet/samlet ende-til-ende,
i.a.n
Finerplader,plader til krydsfiner,af træ(undt nåle-/tropisk-),høvlet,slebet,tyk max 6 mm, samlet ende-tilende
Træ (undt nåle- og tropisk træ), savet, skåret el skrællet, til fremstilling af blyanter, tykkelse max 6 mm
Træ (undt nåle- el tropisk-),savet i længderet.,skåret, max 1 mm tyk, ej høvlet,slebet/samlet ende-tilende,i.a.n
Træ (und nåle- el tropisk-),savet i længden, skåret, o 1 max 6 mm tyk,ej høvlet,slebet/samlet ende-tilende, i.a.n

4409 Træ (herunder ikkesammensatte parketstaver), profileret (pløjet, notet, falset, rejfet, kelet eller lignende) i hele
længden på en eller flere kanter, ender eller overflader, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende

44091011
44091018
44092100
44092910
44092991
44092999

Rammelister til malerier, fotografier, spejle o l genstande, af nåletræ
Nåletræ,profileret i hele længden på en el flere kanter,(heru ikke-sammensatte parketstaver), undt
ramme- og møbellister
Bambus, profilleret i hele længden på en el flere kanter (heru ikke-sammensatte parketstaver), også
høvlet, slebet o l
Rammelister til malerier, fotografier, spejle o l, undt af nåletræ og bambus
Ikke-sammensatte parketstaver, undt af nåletræ og bambus
Træ, profilleret i hele længden på en el flere kanter, også høvlet, slebet o l, undt af nåletræ og bambus

4410 Spånplader, OSB-plader og lignende plader (f.eks. waferboard) af træ eller andre træagtige materialer, også
agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler

44101110
44101130
44101150
44101190
44101210
44101290
44101900
44109000

Spånplader af træ, ubearbejdet el kun slebne
Spånplader af træ, belagt med papir imprægneret med melaminplast
Spånplader af træ, belagt med dekorative plastplader
Spånplader af træ, undt (rå el kun slebne, belagt med papir impr. med melaminplast, belagt med
dekorative plader)
OBS-plader af træ, ubearbejdet el kun slebne
OBS-plader af træ, undt ubearbejdet el kun slebne
Waferboard o l plader af træ, også agglomeret med harpiks el andre organiske bindemidler, undt
spånplader og OBS-plader
Spånplader og lignende plader af træagtige materialer (undt af træ), også agglomererede med harpiks o l
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4411 Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre
organiske bindemidler

44111210
44111290
44111310
44111390
44111410
44111490
44119210
44119290
44119310
44119390
44119410
44119490

Halvhårde fiberplader (MDF), af tykkelse max 5 mm, ikke mekanisk bearbejdede eller beklædt på
overfladen
Halvhårde fiberplader (MDF), af tykkelse max 5 mm, undt (ikke mekkanisk bearbejdede el beklædt på
overfladen)
Halvhårde fiberplader (MDF), af tykkelse o 5 max 9 mm, ikke mekanisk bearbejdede el beklædt på
overfladen
Halvhårde fiberplader (MDF), af tykkelse o 5 max 9 mm, undt (ikke mekanisk bearbejdede el beklædt på
overfladen
Halvhårde fiberplader (MDF), af tykkelse o 9 mm, ikke mekanisk bearbejdede el beklædt på overfladen
Halvhårde fiberplader (MDF) af tykkelse o 9 mm, undt (ikke mekaniak bearbejdede el beklædt på
overfladen)
Fiberpl.af træagtig mat., densitet o 0,8 g/kubikcm, ikke mekanisk bearbejdede el beklædt på overfladen,
undt MDF-plader
Fiberplader af træagtig mat, densitet o 0,8 g/kubikcm, und (ikke mekanisk bearbej/beklædt på overfladen
og MDF-plader)
Fiberpl.af træagtige mat. densitet o 0,5 max 0,8 g/kubikcm, ikke mekanisk.bearb./beklædt på overfladen,
undt MDF-plader
Fiberpl af træagtige mat, densitet o 0,5 max 0,8 g/kubikcm, undt (ikke mekan. bearb/beklædt på
overfladen og MDF-plader)
Fiberp. af træagtige mat. densitet max 0,5 g/kubikcm, ikke mekanisk bearbejdet el beklædt på
overfladen,undt MDF-plader
Fiberpl af træagtige mat., densitet max 0,5 g/kubikcm, undt (ikke mekanisk bearb el beklædt på
overfladen og MDF-plader)

4412 Krydsfinér, finerede plader og lignende laminerede træprodukter

44121000
44123110
44123190
44123210
44123290
44123900
44129410
44129490
44129930
44129940
44129950
44129985

Krydsfiner, finerede plader o l laminerede træprodukter, af bambus
Krydsfiner udelukkende af træplader,tyk.af hver enkelt plade max 6 mm, mindst et yderlag af
meranti,laun,sipo,limba o l
Krydsfiner udelukkende af træplader, tykkelse af hver enkelt plade max 6 mm, mindst et yderlag af tropisk
træ,i.a.n.
Krydsfinér, udelukkende af træplader, tykk af hver enkelt plade max 6 mm, med mindst ét udvendigt lag
af løvtræ
Krydsfinér, udelukkende af træplader, tykk af hver enkelt plade max 6 mm, med mindst ét udvendigt lag
af andet træ i.a.n
Krydsfiner,udelukkende af træplader (ej bambus), tykk af hver enkelt plade max 6 mm,undt med yderlag
af nåle-,tropisktræ
Finer, stavlimet el bloklimet, med mindst et udvendigt lag af træ, undt af nåletræ
Finer, stavlimet el bloklimet, undt (med mindst et udvendigt lag af andet træ end nåletræ)
Finerede plader o l laminerede træprodukter, indeholdende mindst et lag spånplader
Laminerede træprodukter, med mindst et udvendigt lag af løvtræ
Laminerede træprodukter, med mindst ét udvendigt lag af andet træ end nåletræ (undt. løvtræ)
Laminerede træprodukter i.a.n.
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4413 00 00 Træ med forøget densitet, i blokke, plader, lameller eller profiler

44130000

Træ med forøget densitet, i blokke, plader, lameller el profiler

4414 00 Trærammer til malerier, fotografier, spejle eller lignende genstande

44140010
44140090

Rammer af træ til malerier, fotografier, spejle o l, af tropiske træsorter
Rammer af træ til malerier, fotografier, spejle o l, undt af tropiske træsorter

4415 Pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande af træ; kabeltromler af træ; lastpaller og lign.,
af træ; pallerammer af træ (Ikke pakningsgenstande, der udelukkende anvendes som pakningsgenstande for at støtte,
beskytte eller bære et andet produkt, der er bragt i omsætning)

44151010
44151090
44152020
44152090

Pakkasser, tremmekasser, tromler o l pakningsgenstande af træ
Kabeltromler af træ
Lastpaller, flade; pallerammer af træ
Lastpaller af træ, undt flade paller

4416 00 00 Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, af træ, herunder tøndestaver

44160000

Fade, tønder, kar, bøtter o a bødkerarbejder samt dele dertil af træ, herunder tøndestaver

4418 Snedker- og tømrerarbejder af træ til bygningsbrug, herunder lamelplader (celleplader) af træ

44181010
44181050
44181090
44182010
44182050
44182080
44184000
44185000
44186000
44187100
44187200
44187900
44189010
44189080

Vinduer og glasdøre og rammer dertil af tropisk træ
Vinduer og glasdøre og rammer dertil af nåletræ
Vinduer og glasdøre og rammer dertil af træ, undt af tropisk træ el nåletræ
Døre og rammer dertil, samt dørtærskler, af tropiske træsorter
Døre og rammer dertil, samt dørtærskler, af nåletræ
Døre og rammer dertil, samt dørtærskler, undt af tropiske træsorter el nåletræ
Forskallinger af træ til betonstøbning
Tagspån ('shingels' og 'shakes') af træ
Stolper og bjælker af træ til bygningsbrug
Gulvbrædder, sammensatte, til mosaikgulve
Gulvbrædder, sammensatte, bestående af flere lag træ, undt til mosaikgulve
Gulvbrædder, sammensatte, undt bestående af flere lag træ og til mosaikgulve
Laminerede bjælker o l træ (limtræ), til bygningsbrug
Snedker- og tømrerarbejder af træ til bygningsbrug, undt døre,vinduer,-rammer, parketgulve,
forskalling,tagspån, bjælker
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Papirmasse og papir som omhandlet i kapitel 47 og 48 i den kombinerede nomenklatur med undtagelse af bambusbaserede produkter og genbrugspapir og -pap (affald)

47010010
47010090
47020000
47031100
47031900
47032100
47032900
47041100
47041900
47042100
47042900
47050000
47061000
47069100
47069200
47069300
48010000
48021000
48022000
48024010
48024090
48025400
48025515
48025525
48025530
48025590
48025620
48025680
48025700
48025810
48025890
48026115
48026180
48026200
48026900
48030010
48030031
48030039
48030090

Termomekanisk træmasse
Mekanisk træmasse, undt thermomekanisk
Dissolvingmasse af kemisk træmasse
Kemisk træmasse (natroncellulose el sulfatcellulose), undt dissolvingmasse, ubleget, af nåletræ
Kemisk træmasse (natroncellulose el sulfatcellulose), undt dissolvingmasse, ubleget, undt af nåletræ
Kemisk træmasse (natroncellulose el sulfatcellulose), undt dissolvingmasse, halvbleget el bleget, af
nåletræ
Kemisk træmasse (natroncellulose el sulfatcellulose), undt dissolvingmasse, halvbleget el bleget, undt af
nåletræ
Kemisk træmasse (sulfitcellulose), undt dissolvingmasse, ubleget, af nåletræ
Kemisk træmasse (sulfitcellulose), undt dissolvingmasse, ubleget, undt af nåletræ
Kemisk træmasse (sulfitcellulose), undt dissolvingmasse, halvbleget el bleget, af nåletræ
Kemisk træmasse (sulfitcellulose), undt dissolvingmasse, halvbleget el bleget, undt af nåletræ
Halvkemisk træmasse
Papirmasse af bomuldslinters
Mekanisk papirmasse, af plantefibre, undt af bomuldslinters, bambus og genbrugspapir
Kemisk papirmasse, af plantefibre, undt af bomuldslinters, bambus og genbrugspapir
Halvkemisk papirmasse, af plantefibre, undt af bomuldslinters, bambus og genbrugspapir
Avispapir, i rl/ark
Papir og pap, håndgjort, i rl/ark
Råpapir og -pap til lys-,varme- el elektrofølsomt papir og pap, i ruller og ark
Tapetråpapir, i rl/ark, træfrit el max 10 vægt% mekanisk træmasse i fibermængden
Tapetråpapir, i rl/ark, o 10 vægt% mekanisk træmasse i fibermængden
Papir og pap, træfrit el max 10 vægt% mekanisk træmasse i fibermængden, vægt u 40 g/kvm
Papir og pap, i ruller, træfrit el max 10 vægt% mekanisk træmasse i fibermængden, vægt min 40 u 60
g/kvm
Papir og pap, i ruller, træfrit el max 10 vægt% mekanisk træmasse i fibermængden, vægt min 60 u 75
g/kvm
Papir og pap, i ruller, træfrit el max 10 vægt% mekanisk træmasse i fibermængden, vægt min 75 u 80
g/kvm
Papir og pap, i ruller, træfrit el max 10 vægt% mekanisk træmasse i fibermængden, vægt min 80 g/kvm
Papir og pap, i ark, A 4 format, træfrit el max 10 vægt% mekanisk/kemisk træmasse i fibermængden, min
40 max 150 g/kvm
Papir og pap, i ark, træfrit el max 10 vægt% mekanisk/kemisk træmasse i fibermængden,min 40 max 150
g/kvm,undt A 4 forma
Papir og pap, i ruller el ark,træfrit el max 10 vægt% mekanisk/kemisk træmasse i fibermængden,min 40
max 150 g/kvm,i.a.n
Papir og pap, i ruller, træfrit el max 10 vægt% mekanisk/kemisk træmasse i fibermængden, vægt o 150
g/kvm
Papir og pap, træfrit el max 10 vægt% mekanisk/kemisk træmasse i fibermængden, vægt o 150 g/kvm,
undt i ruller
Papir og pap, i ruller, o 50 vægt% mekanisk træmasse i fibermængden, vægt u 72 g/kvm
Papir og pap, i ruller, o 10 vægt% mekanisk/kemisk træmasse i fibermængden, i.a.n.
Papir og pap,i ark, o 10 vægt% mekanisk træmasse i fibermængden, ene side max 435 anden side max 297
mm, udfoldet
Papir og pap, i ruller el ark, o 10 vægt% mekanisk træmasse i fibermængden, i.a.n.
Cellulosevat
Kreppet papir og cellulosefiberdug (tissue), i rl/ark med bredde o 36 cm, vægt max 25 g/kvm/lag
Kreppet papir og cellulosefiberdug (tissue), i rl/ark med bredde o 36 cm, vægt o 25 g/kvm/lag
Papir,der anvendes til toiletpapir,renseservitter,håndklæder, servitter o l, i rl/ark med bredde o 36 cm,
undt kreppet
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48041111
48041115
48041119
48041190
48041912
48041919
48041930
48041990
48042110
48042190
48042910
48042990
48043151
48043158
48043180
48043951
48043958
48043980
48044191
48044198
48044200
48044900
48045100
48045200
48045910
48045990
48051100
48051200
48051910
48051990
48053000
48054000
48055000
48059100
48059200
48059380
48061000
48062000
48063000
48064010
48064090
48070080
48081000
48084000
48089000

Kraftliner, i rl/ark, ubleget, min 80 % sulfat/natroncellulose, vægt u 150 g/kvm
Kraftliner, i rl/ark, ubleget, min 80 % sulfat/natroncellulose vægt min 150 u 175 g/kvm
Kraftliner, i rl/ark, ubleget, min 80 % sulfat/natroncellulose, vægt min 175 g/kvm
Kraftliner, i rl/ark, ubleget, u 80 % sulfat/natroncellulolose
Kraftliner,i rl/ark,min 80 % sulfat/natroncellulose, ublegede lag og et udvendigt bleget/farvet, vægt u 175
g/kvm
Kraftliner,i rl/ark,min 80 % sulfat/natroncellulose,ublegede lag og et udvendigt bleget/farvet,vægt min175
g/kvm
Kraftliner,i rl/ark,min 80 % sulfat/natroncellulose,af flere blegede /farvede lag
Kraftliner, i rl/ark, u 80 % sulfat/natroncellulose, ej ubleget
Sækkepapir, i rl/ark, ubleget, min 80 % sulfat/natroncellulose
Sækkepapir, i rl/ark, ubleget, u 80 % sulfat/natroncellulose
Sækkepapir, i rl/ark, min 80 % sulfat/natroncellulose, ej ubleget
Sækkepapir, i rl/ark, u 80 % sulfat/natroncellulose, ej ubleget
Kraftpapir(ej kraftliner og sække-),i rl/ark,ubleget, max 150 g/kvm, min 80 % sulfat/natroncellulose,til
isolering
Kraftpapir/pap(ej kraftliner og sække-),i rl/ark,ubleget, max150g/kvm,min 80 % sulfat/natroncellulose,ej
til isolering
Kraftpapir/pap(ej kraftliner og sække-),i rl/ark,ubleget, vægt max 150 g/kvm, u 80 %
sulfat/natroncellulose
Kraftpapir/pap(ej kraftliner og sække-),i rl/ark,ensartet bleget, max 150 g/kvm,min 80 %
sulfat/natroncellulose
Kraftpapir/pap(ej kraftliner og sække-),i rl/ark, max 150 g/kvm,min 80% sulfat/natroncellulose,ej
ubleg/ensartet farvet
Kraftpapir/pap(ej kraftliner og sække-),i rl/ark,max 150 g/kvm,u 80 % sulfat/natroncellulose, undt ubleget
Saturating kraftpapir, i rl/ark, vægt o 150 u 225 g/kvm, ulegeret, u 80 % sulfat/natroncellulose
Kraftpapir/pap(ej kraftliner,sække-,saturating kraft-),rl/ark, o 150 u225g/kvm,ubleget,u 80 %
sulfat/natroncellulose
Kraftpapir/pap(undt kraftliner og sække-) i rl/ark,o 150 u 225 g/kvm, ensartet bleget og o 95 % træmasse
Kraftpapir/pap (undt kraftliner og sække-) i rl/ark,o 150 u 225 g/kvm,undt ubleget og ensartet bleget
Kraftpapir/pap (undt kraftliner og sække-), i rl/ark, vægt min 225 g/kvm, ubleget
Kraftpapir/pap (undt kraftliner og sække-), i rl/ark, vægt min 225 g/kvm, ensartet bleget
Kraftpapir/pap(ej kraftliner og sække-), i rl/ark,vægt min 225 g/kvm, min 80 % cellulose,ej ubleget el
ensartet bleget
Kraftpapir/pap(ej kraftliner og sække-),i rl/ark,vægt min 225 g/kvm, u 80 % cellulose, ej ubleget el ensartet
bleget
Halvkemisk papir til indlæg i bølgepap (fluting), i rl/ark
Papir til indlæg i bølgepap (fluting), af masse af halm, i rl/ark
Papir til indlæg i bølgepap (fluting), Wellenstoff, i rl/ark
Papir til indlæg i bølgepap (fluting), i rl/ark, undt halvkemisk papir, af masse af halm el wellenstoff
Sulfitpapir til indpakning
Filtrerpapir og -pap, i rl/ark
Kludepapir og -pap, rl/ark
Papir og pap, ikke belagt el yderligere behandlet, vægt max 150 g/kvm, i rl/ark
Papir og pap, ikke belagt el yderligere behandlet, vægt o 150 u 225 g/kvm, i rl/ark
Papir og pap, vægt min 225 g/kvm, i rl/ark, undt af genbrugspapir
Ægte pergamentpapir og -pap, i rl/ ark
Imiteret pergamentpapir, i rl/ark
Kalkerpapir, i rl/ark
Pergamyn, i rl/ark
Papir, glittet, gennemsigtigt el gennemskinneligt, i rl/ark, undt pergament- og kalkerpapir og -pap samt
pergamyn
Papir og pap bestående af sammenklæbede lag, i rl/ark, undt af genbrugspapir
Bølgepapir og -pap, også perforeret, i ruller og ark
Kraftpapir, kreppet eller plisseret, også mønsterpresset, mønsterpræget eller perforeret
Papir og pap, kreppet el plisseret, også mønsterpresset, -præget el perforeret, i rl/ark, undt kraftpapir
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48092000
48099000
48101300

48101400

48101900

48102200
48102930
48102980
48103100
48103210
48103290
48103900
48109210
48109230
48109290
48109910
48109980
48111000
48114120
48114190
48114900
48115100
48115900
48116000
48119000
48120000
48131000
48132000
48139010
48139090
48142000
48149010
48149070
48162000
48169000
48171000
48172000

Selvkopierende papir, i ruller/ark
Karbonpapir og andet kopierings- og overføringspapir (herunder belagt eller imprægneret papir til stencils
eller offsetplader), også med påtryk, i ruller eller ark
Papir og pap, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, træfrit eller med
indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på ikke over 10 vægtprocent af den
samlede fibermængde, I ruller
Papir og pap, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, træfrit eller med
indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på ikke over 10 vægtprocent af den
samlede fibermængde, I ark, hvis ene sidelængde ikke overstiger 435 mm og den anden ikke 297 mm, i
udfoldet stand
Papir og pap, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, træfrit eller med
indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på ikke over 10 vægtprocent af den
samlede fibermængde,undt. i ruller og ark
»Light weight coated« (LWC) papir
Papir og pap,til grafisk brug,10 vægt% mekanisk/kemisk træmasse, i rl, undt "light weight coatet" papir
Papir og pap, til grafisk brug, o 10 vægt% mekanisk/kemisk træmasse, undt i rl og "light weight coated"
papir.
Kraftpapir/pap (ej til grafisk brug), belagt med uorganiske stoffer,ensartet bleget,o 95% kemisk
træmasse,max 150 g/kvm
Kraftpapir/pap (ej til grafisk brug), belagt med kaolin, ensartet bleget, o 95 % mekanisk træmasse, vægt o
150 g/kvm
Kraftpapir/pap (ej grafisk brug),belagt m uorganiske stoffer (ej kaolin), ensartet bleget, o 95 % træmasse,
o 150 g/kvm
Kraftpapir/pap (ej til grafisk brug), belagt med uorganiske stoffer, ej ensartet bleget og med o 95 %
mekanisk træmasse
Flerlaget papir og pap, belagt med uorganiske stoffer, med alle lag bleget, i rl/ark
Flerlaget papir og pap, belagt med uorganiske stoffer,med kun et af yderlagene bleget, i rl/ark
Flerlaget papir og pap, belagt med uorganiske stoffer, i rl/ark, undt (med alle lag el kun et yderlag bleget)
Papir og pap (ej flerlaget), belagt med kaolin, bleget, i rl/ark
Papir og pap undt. flerlaget, bleget belagt med kaolin
Papir og pap, behandlet med tjære, bitumen el asfalt,i rl/ark
Papir og pap med klæbemiddel af ikke-vulkaniseret naturgummi el syntetgummi, bredde max 10 cm, i
rl/ark
Papir og pap med selvklæbende belægning, i rl/ark, i.a.n.
Papir og pap belagt med klæbestof, undt selvklæbende
Papir og pap, overtrukket, imprægneret el belagt med plast, bleget, vægt o 150 g/kvm, i rl/ark
Papir og pap, overtrukket, imprægneret el belagt med plast, i ruller/ark, undt (bleget af vægt o 150 g/kvm)
Papir og pap, overtrukket, imprægneret el belagt med voks, paraffin, stearin, olie el glycerin, i ruller/ark
Papir og pap samt cellulosevat og cellulosefiberdug, i ruller el ark, overtrukket, imprægneret o l, i.a.n.
Filtrerblokke og -plader af papirmasse
Cigaretpapir, tilskåret i hæfter el i form af hylstre
Cigaretpapir, tilskåret i ruller af bredde max 5 cm
Cigaretpapir, også tilskåret, i ruller af bredde o 5 max 15 cm
Cigaretpapir, også tilskåret, undt (i hæfter el i form af hylstre og i ruller af bredde max 5 cm, bredde o 5
max 15 cm)
Tapet o l vægbeklædning af papir,overtrukket el belagt med et lag plast, der er kornet, farvet, mønstret el
dekoreret
Tapet o l vægbeklædning af papir, der er kornet, mønstret el dekoreret,belagt med gennemsigtigt
beskyttelseslag af plast
Tapet og lignende vægbeklædning (undtagen varer henhørende under pos. 481420 eller 48149010);
gennemskinneligt vinduespapir
Selvkopierende papir, også i æsker,med en bredde på max 36 cm
Karbonpapir samt andet kopierings- og overføringspapir, stencils og offsetplader, også i æsker,undt
selvkopierende papir
Konvolutter
Brevkort, lukkede, ikke-illustrerede postkort samt korrespondancekort
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48173000
48181010
48181090
48182010
48182091
48182099
48183000
48185000
48189010
48189090
48191000
48192000
48193000
48194000
48195000
48196000
48201010
48201030
48201050
48201090
48202000
48203000
48204000
48205000
48209000
48211010
48211090
48219010
48219090
48221000
48229000
48232000
48234000
48236910
48236990
48237010
48237090
48239040
48239085

Æsker, mapper o l af papir el pap, indeholdende assortimenter af brevpapir, konvolutter mv
Toiletpapir af papirmasse, papir,cellulosevat el -fiberdug, vægt max 25 g/kvm/lag
Toiletpapir af papirmasse, papir, cellulosevat el -fiberdug, vægt o 25 g/kvm/lag
Lommetørklæder og renseservietter af papirmasse, papir, cellulosevat el -fiberdug
Håndklæder i ruller, af papirmasse, papir, cellulosevat el -fiberdug
Håndklæder (undt i ruller), af papirmasse,papir,cellulosevat el -fiberdug
Duge og servietter, af papirmasse, papir, cellulosevat el -fiberdug
Beklædningsgenstande og tilbehør, af papirmasse, papir, cellulosevat el -fiberdug
Varer til kirurgisk, medicinsk el sanitær brug, ej i detailpakning,af papirmasse,papir,cellulosevat el fiberdug
Papir- og papvarer, af papirmasse, papir, cellulosevat el -fiberdug, i.a.n.
Æsker, kartoner, af bølgepapir el -pap
Æsker og kartoner,sammenfoldelig (ej af bølgepapir o g -pap), af papir el pap
Sække og poser af papir el pap, bundbredde min 40 cm
Sække og poser (heru bæreposer og kræmmerhuse) af papir el pap, bundbredde u 40 cm
Emballagegenstande (heru omslag til grammofonplader) af papir og pap, undt æsker, kartonner, sække og
poser
Kartoteksæsker, brevbakker o l varer til kontorer, butikker o l, af papir og pap
Protokoller, ordre-, regnskabsbøger og kvitteringsblokke
Notesbøger, brevpapirsblokke og notesblokke
Dagbøger
Kollegieblokke o l bøger og blokke af papir og pap, i.a.n.
Stilehæfter
Samlebind, undt bogomslag, og dokumentomslag, af papir og pap
Blanketsæt og kopieringssæt
Album til prøver el samlinger, af papir el pap
Bogomslag, skriveunderlag o l varer, af papir el pap
Etiketter og mærkesedler af enhver art, med påtryk, selvklæbende, af papir el pap
Etiketter og mærkesedler af enhver art, med påtryk, ikke selvklæbende, af papir el pap
Etiketter og mærkesedler af enhver art, uden påtryk, selvklæbende, af papir el pap
Etiketter og mærkesedler af enhver art, uden påtryk, ikke selvklæbende, af papir el pap
Bobiner, spoler o l varer til opvindig af tekstilgarn, af papirmasse, papir og pap, også perforerede el
hærdede
Bobiner, spoler o l varer af papirmasse, papir og pap, også perforerede el hærdede, undt til opvindig af
tekstilgarn
Filtrerpapir og -pap
Diagrampapir i ruller, ark el skiver
Bakker, fade og tallerkener, af papir el pap, undt af bambus
Bægre o l varer af papir og pap, (ej bakker, fade og tallerkener), undt af bambus
Æggeemballage af papirmasse, formstøbte el formpressede
Varer, af papirmasse, formstøbte el formpressede, undt æggeemballage
Papir og pap, af den art der anvendes til skrivning, trykning el anden grafisk brug
Papir- og papvarer, tilskåret, i.a.n.

9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 og 9403 90 30 Træmøbler

94033011
94033019
94033091
94033099
94034010
94034090
94035000

Skriveborde, højde max 80 cm, af træ
Kontormøbler, af træ, højde max 80 cm, undt skriveborde
Skabe med dør el jalousi, samt med skuffer (fx kartotek- og arkivskabe), højde o 80 cm
Kontormøbler af træ, højde o 80 cm,undt skabe med dør,jalousi el skuffer
Køkkenelementer, af træ
Køkkenmøbler af træ, undt køkkenelementer
Soveværelsesmøbler af træ
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94036010
94036030
94036090
94039030

Spise- og dagligstuemøbler, af træ
Forretnings- og lagerinventar af træ
Møbler af træ, undtagen kontor-, køkken-, soveværelses-, spise-, dagligstue-, forretnings- og lagermøbler
Dele af træ til møbler (ej til siddemøbler)

9406 00 20 Præfabrikerede bygninger

94060020

Præfabrikerede bygninger, af træ, undt mobilhjem
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