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(Tollskráin 1. janúar 2006) 
 
Viðauki I  

 
TOLLSKRÁ  

 
Tolltaxtadálkar tollskrárinnar 

 
 Dálkar A og A1 í tollskránni gilda fyrir allar innfluttar vörur nema um þær gildi sérreglur 
í dálki E. Dálkur E í tollskránni gildir fyrir vörur sem fluttar eru inn samkvæmt ákvæðum 
samnings um Evrópska efnahagssvæðið. Ráðherra er heimilt með þeim skilmálum, sem kveðið er 
á um í samningnum eða öðrum fríverslunar- og milliríkjasamningum, að ákveða með reglugerð 
eða öðrum fyrirmælum sérstaka tollmeðferð á vörum sem flokkast undir 1. til 24. kafla 
tollskrárinnar. 

 
Almennar reglur um túlkun tollskrárinnar 

 
 Við flokkun vara samkvæmt tollskránni skal fylgja eftirfarandi reglum: 
1. Fyrirsagnir á flokkum, köflum og undirköflum eru einungis til leiðbeiningar. Í lagalegu tilliti 

skal tollflokkun byggð á orðalagi vöruliða, athugasemda við tilheyrandi flokka eða kafla og 
brjóti það eigi í bága við orðalag vöruliða eða athugasemda skal fylgt eftirfarandi reglum: 

2. a. Þegar talað er um tilteknar vörur í vörulið tekur það einnig til ófullgerðra vara eða vara sem 
eitthvað vantar á, ef þær við framvísun að öllu verulegu leyti líta út eins og hinar fullgerðu 
vörur. Enn fremur tekur það til þessara vara fullgerðra eða heilla (eða vara sem flokkast 
þannig samkvæmt þessum lið) þegar þeim er framvísað ósamsettum eða sundurteknum. 

 b. Þegar talað er um tiltekið efni í vörulið tekur það eigi einungis til efnisins óblandaðs, 
heldur einnig til þess í blöndum eða samböndum við önnur efni. Sérhver tilvísun til vara úr 
tilteknu efni tekur til vara sem að öllu eða nokkru leyti eru úr því efni. Um tollflokkun 
blandaðra og samsettra vara fer eftir reglum 3. töluliðar hér á eftir. 

3. Nú kemur til álita samkvæmt reglu b-liðar 2. töluliðar, eða af öðrum ástæðum, að telja vörur til 
tveggja eða fleiri vöruliða og skal þá tollflokkunin fara eftir því sem hér segir: 

 a. Vöruliður sem felur í sér námkvæmasta vörulýsingu skal tekinn fram yfir vörulið með 
almennari vörulýsingu. Þegar tveir eða fleiri vöruliðir hver um sig taka aðeins til hluta 
þeirra efnivara eða efna, sem eru í blöndum eða samsettum vörum, eða aðeins til hluta vara 
í vörusamstæðu í smásöluumbúðum, skulu þeir vöruliðir taldir koma að jöfnu til álita með 
tilliti til þessara vara, þótt ein þeirra gefi fyllri eða nákvæmari lýsingu á vörunum. 
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 b. Blöndur, samsettar vörur úr ýmsum efnum eða hlutum svo og vörusamstæður, sem eigi 
verður flokkað eftir reglu a-liðar 3. töluliðar, skal flokka eftir því efni eða þeim hluta sem 
helst einkennir vörurnar, enda verði slíku mati komið við. 

 c. Ef eigi er unnt að flokka vörur eftir reglum a- eða b-liðar 3. töluliðar hér á undan skal telja 
þær til þess vöruliðar sem síðastur er þeirra vöruliða sem að jöfnu koma til álita. 

4. Vörur sem ekki verða flokkaðar samkvæmt undanfarandi reglum skulu taldar til sama 
vöruliðar og þær vörur sem þeim eru líkastar. 

5. Auk undanfarandi ákvæða skulu eftirfarandi reglur gildar um þær vörur sem hér greinir: 
 a. Myndavélahylki, hljóðfæratöskur, byssuhulstur, pennastokkar, skartgripaskrín og áþekk ílát 

sem sérstaklega eru löguð eða smíðuð undir ákveðnar vörur eða vörusamstæður, eru ætluð 
til langvarandi nota og framvísað með þeim vörum sem þær eru ætlaðar undir skal flokka 
með þessum hlutum, enda séu þær venjulega seldar með þeim. Ákvæði þetta tekur þó ekki 
til íláta sem eru einkennandi fyrir vöruna í heild. 

 b. Leiði ekki annað af reglu a-liðar 5. töluliðar skal umbúðaefni og ílát til pökkunar, sem 
framvísað er með vörunum í, flokkað með vörunum, enda sé það venjulega notað til 
pökkunar á slíkum vörum. Ákvæði þetta gildir þó ekki ef slíkt umbúðaefni eða ílát til 
pökkunar eru augljóslega margnota. 

6. Í lagalegu tilliti skal flokkun vara í undirliði einstakra vöruliða byggð á orðalagi undirliðanna 
og sérhverri tilheyrandi athugasemda við undirliði og, að breyttu breytanda, framangreindum 
reglum, með því fororði að aðeins jafnsettir undirliðir verða bornir saman. Viðkomandi 
athugasemdir við flokka og kafla gilda einnig með tilliti til þessarar reglu, nema annað leiði af 
orðalagi. 
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FLOKKUR I 
Lifandi dýr; vörur úr dýraríkinu 

 
Athugasemdir: 

1. Með tiltekinni ættkvísl eða tegund dýra í þessum flokki er átt við afkvæmi þeirrar ættkvíslar 
eða tegundar leiði ekki annað af samhenginu. 

2. Hvarvetna í tollskránni tekur orðið þurrkað til vara sem hafa verið vatnssneyddar, eimaðar 
eða frostþurrkaðar leiði ekki annað af samhenginu. 

1. KAFLI 
Lifandi dýr 

Athugasemd: 

  Til þessa kafla teljast öll lifandi dýr nema: 
 a. Fiskur og krabbadýr, lindýr og aðrir vatnahryggleysingjar í nr. 0301, 0306 eða 0307. 
 b. Ræktaðar örverur og aðrar vörur í nr. 3002. 
 c. Dýr í nr. 9508. 

 A  E 
 %  % 

0101  Lifandi hestar, asnar, múlasnar og múldýr: 
 0101.1000 --- Hreinræktuð dýr til undaneldis ...................................... 0   
 --- Annað: 
 0101.9001 --- --- Reiðhestar ................................................................... 0   
 0101.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

0102  Lifandi dýr af nautgripaætt: 
 0102.1000 --- Hreinræktuð dýr til undaneldis ...................................... 0   
 0102.9000 --- Önnur ............................................................................. 0   

0103  Lifandi svín: 
 0103.1000 --- Hreinræktuð dýr til undaneldis ...................................... 0   
 --- Önnur: 
 0103.9100 --- --- Að þyngd minna en 50 kg .......................................... 0   
 0103.9200 --- --- Að þyngd 50 kg eða meira ......................................... 0   

0104  Lifandi sauðfé og geitfé: 
 0104.1000 --- Sauðfé ............................................................................ 0   
 0104.2000 --- Geitfé ............................................................................. 0   

0105  Lifandi alifuglar, þ.e. hænsni af tegundinni Gallus 
domesticus, endur, gæsir, kalkúnar og perluhænsni: 

 --- Að þyngd ekki meira en 185 g: 
 0105.1100 --- --- Hænsni af tegundinni Gallus domesticus ................... 0   
 0105.1200 --- --- Kalkúnar ..................................................................... 0   
 0105.1900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
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 A  E 
 %   % 

 --- Aðrir: 
 0105.9200 --- --- Hænsni af tegundinni Gallus domesticus, að þyngd 

ekki meira en 2.000 g ................................................. 0   
 0105.9300 --- --- Hænsni af tegundinni Gallus domesticus, að þyngd 

meira en 2.000 g ......................................................... 0   
 0105.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

0106  Önnur lifandi dýr: 
 --- Spendýr: 
 0106.1100 --- --- Prímatar ...................................................................... 0   
 0106.1200 --- --- Hvalir, höfrungar og hnísur (spendýr af ættkvíslinni 

Cetacea); sækýr (manati og dugong) (spendýr af 
tegundinni Sirenia) ..................................................... 0   

 --- --- Önnur: 
 0106.1901 --- --- --- Minkar .................................................................... 0   
 0106.1902 --- --- --- Refir ........................................................................ 0   
 0106.1903 --- --- --- Kanínur ................................................................... 0   
 0106.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 0106.2000 --- Skriðdýr (þar með talið snákar og skjaldbökur) ............ 0   
 --- Fuglar: 
 0106.3100 --- --- Ránfuglar .................................................................... 0   
 0106.3200 --- --- Af páfagaukaætt (þar með taldir páfagaukar, skaft-

páfar, arnpáfar og kakadúar) ...................................... 0   
 0106.3900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
 --- Önnur: 
 0106.9001 --- --- Býflugur ..................................................................... 0   
 0106.9009 --- --- Annað ......................................................................... 0  
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2. KAFLI 
Kjöt og ætir hlutar af dýrum 

 
Athugasemd: 

 Til þessa kafla telst ekki: 
a. Vörur sem lýst er í nr. 0201-0208 eða nr. 0210, óhæfar eða henta ekki til manneldis. 
b. Þarmar, blöðrur eða magar úr dýrum (nr. 0504) eða dýrablóð (nr. 0511 eða 3002). 
c. Dýrafeiti, þó ekki vörur í nr. 0209 (15. kafli). 

 A A1 E 
 % kr/kg % 

0201  Kjöt af dýrum af nautgripakyni, nýtt eða kælt: 
 0201.1000 --- Skrokkar og hálfir skrokkar ........................................... 30 357  
 --- Sneitt á annan hátt, með beini: 
 0201.2001 --- --- Hryggir og hryggsneiðar ............................................ 30 703  
 0201.2002 --- --- Læri og lærisneiðar ..................................................... 30 500  
 0201.2003 --- --- Bógar og bógbitar ....................................................... 30 315  
 0201.2009 --- --- Annað .......................................................................... 30 315  
 --- Beinlaust: 
 0201.3001 --- --- Hakkað ....................................................................... 30 510  
 0201.3002 --- --- Lundir ......................................................................... 30 1462  
 0201.3003 --- --- Hryggvöðvar ............................................................... 30 1087  
 0201.3004 --- --- Vöðvar af læri ............................................................. 30 1014  
 0201.3009 --- --- Annað .......................................................................... 30 599  

0202  Kjöt af dýrum af nautgripakyni, fryst: 
 0202.1000 --- Skrokkar og hálfir skrokkar ........................................... 30 357  
 --- Sneitt á annan hátt, með beini: 
 0202.2001 --- --- Hryggir og hryggsneiðar ............................................ 30 703  
 0202.2002 --- --- Læri og lærisneiðar ..................................................... 30 500  
 0202.2003 --- --- Bógar og bógbitar ....................................................... 30 315  
 0202.2009 --- --- Annað .......................................................................... 30 315  
 --- Beinlaust: 
 0202.3001 --- --- Hakkað ....................................................................... 30 510  
 0202.3002 --- --- Lundir ......................................................................... 30 1462  
 0202.3003 --- --- Hryggvöðvar ............................................................... 30 1087  
 0202.3004 --- --- Vöðvar af læri ............................................................. 30 1014  
 0202.3009 --- --- Annað .......................................................................... 30 599  

0203  Svínakjöt, nýtt, kælt eða fryst: 
 --- Nýtt eða kælt: 
 0203.1100 --- --- Skrokkar og hálfir skrokkar ........................................ 30 361  
 --- --- Læri, bógur og sneiðar af því, með beini: 
  0203.1201 --- --- --- Læri og lærisneiðar ................................................. 30 504  
 0203.1209 --- --- --- Bógar og bógbitar ................................................... 30 464  
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 A A1 E 
 % kr/kg  % 

  
 --- --- Annað: 
 --- --- --- Með beini: 
 0203.1901 --- --- --- --- Hryggir og hryggsneiðar ....................................... 30 775  
 0203.1902 --- --- --- --- Annað ................................................................... 30 361  
 --- --- --- Beinlaust: 
 0203.1903 --- --- --- --- Hakkað .................................................................. 30 456  
 0203.1904 --- --- --- --- Lundir .................................................................... 30 1195  
 0203.1905 --- --- --- --- Hryggvöðvar ......................................................... 30 1107  
 0203.1906 --- --- --- --- Vöðvar af læri ....................................................... 30 1022  
 0203.1909 --- --- --- --- Annað ................................................................... 30 456  
 --- Fryst: 
 0203.2100 --- --- Skrokkar og hálfir skrokkar ........................................ 30 361  
 --- --- Læri, bógur og sneiðar af því, með beini:  
 0203.2201 --- --- --- Læri og lærisneiðar ................................................. 30 504  
 0203.2209 --- --- --- Bógar og bógbitar ................................................... 30 464  
 --- --- Annað: 
 --- --- --- Með beini: 
 0203.2901 --- --- --- --- Hryggir og hryggsneiðar ....................................... 30 775  
 0203.2902 --- --- --- --- Annað ................................................................... 30 361  
 --- --- --- Beinlaust: 
 0203.2903 --- --- --- --- Hakkað .................................................................. 30 456  
 0203.2904 --- --- --- --- Lundir .................................................................... 30 1195  
 0203.2905 --- --- --- --- Hryggvöðvar ......................................................... 30 1107  
 0203.2906 --- --- --- --- Vöðvar af læri ....................................................... 30 1022  
 0203.2909 --- --- --- --- Annað ................................................................... 30 456  

0204  Kinda- eða geitakjöt, nýtt, kælt eða fryst: 
 0204.1000 --- Lambaskrokkar, heilir og hálfir, nýir eða kældir ........... 30 273  
 --- Annað kindakjöt, nýtt eða kælt: 
 0204.2100 --- --- Skrokkar og hálfir skrokkar ........................................ 30 273  
 --- --- Sneitt á annan hátt, með beini: 
 0204.2201 --- --- --- Hryggir og hryggsneiðar ........................................ 30 382  
 0204.2202 --- --- --- Læri og lærisneiðar ................................................. 30 382  
 0204.2203 --- --- --- Bógar og bógsneiðar ............................................... 30 241  
 0204.2209 --- --- --- Annað ..................................................................... 30 241  
 --- --- Beinlaust: 
 0204.2301 -- --- --- Hakkað .................................................................... 30 390  
 0204.2302 -- --- --- Lundir ..................................................................... 30 947  
 0204.2303 --- --- --- Hryggvöðvar ........................................................... 30 883  
 0204.2304 --- --- --- Vöðvar af læri ......................................................... 30 883  
 0204.2309 --- --- --- Annað ..................................................................... 30 390  
 0204.3000 --- Lambaskrokkar, heilir og hálfir, frystir ......................... 30 273  
 --- Annað kindakjöt, fryst: 
 0204.4100 --- --- Skrokkar og hálfir skrokkar ........................................ 30 273  
 --- --- Sneitt á annan hátt, með beini: 
 0204.4201 --- --- --- Hryggir og hryggsneiðar  ....................................... 30 382  
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 A A1 E 
 % kr/kg  % 

 0204.4202 --- --- --- Læri og lærisneiðar ................................................. 30 382  
 0204.4203 --- --- --- Bógar og bógsneiðar ............................................... 30 241  
 0204.4209 --- --- --- Annað ..................................................................... 30 241  
 --- --- Beinlaust: 
 0204.4301 -- --- --- Hakkað .................................................................... 30 390  
 0204.4302 -- --- --- Lundir ..................................................................... 30 947  
 0204.4303 --- --- --- Hryggvöðvar ........................................................... 30 883  
 0204.4304 --- --- --- Vöðvar af læri ......................................................... 30 883  
 0204.4309 --- --- --- Annað ..................................................................... 30 390  
 0204.5000 --- Geitakjöt ........................................................................ 30 382  

0205 0205.0000 Kjöt af hrossum, ösnum, múlösnum eða múldýrum, 
nýtt, kælt eða fryst ........................................................... 30 256  

0206  Ætir hlutar af dýrum af nautgripakyni, svínum, kind-
um, geitum, hestum, ösnum, múlösnum eða 
múldýrum, nýtt, kælt eða fryst: 

 0206.1000 --- Af dýrum af nautgripakyni, nýtt eða kælt ...................... 30 421  
 --- Af dýrum af nautgripakyni, fryst: 
 0206.2100 --- --- Tunga .......................................................................... 30 421  
 0206.2200 --- --- Lifur ............................................................................ 30 243  
 0206.2900 --- --- Annað ......................................................................... 30 350  
 0206.3000 --- Af svínum, nýtt eða kælt ................................................ 30 202  
 --- Af svínum, fryst: 
 0206.4100 --- --- Lifur ............................................................................ 30 202  
 0206.4900 --- --- Annað ......................................................................... 30 202  
 --- Annað, nýtt eða kælt: 
 0206.8001 --- --- Svið (sviðahausar) ...................................................... 30 217  
 0206.8009 --- --- Annars ........................................................................ 30 217  
 --- Annað, fryst: 
 0206.9001 --- --- Svið (sviðahausar) ...................................................... 30 217  
 0206.9009 --- --- Annars ........................................................................ 30 217  

0207  Kjöt og ætir hlutar af alifuglum í nr. 0105, nýtt, kælt 
eða fryst: 

 --- Af hænsnum af tegundinni Gallus domesticus:  
 0207.1100 --- --- Ekki skorið í hluta, nýtt eða kælt ................................ 30 603  
 0207.1200 --- --- Ekki skorið í hluta, fryst ............................................. 30 439  
 0207.1300 --- --- Sneiðar og hlutar, nýtt eða kælt .................................. 30 499  
 --- --- Sneiðar og hlutar, fryst: 
 0207.1401 --- --- --- Beinlaust ................................................................. 30 900  
 0207.1402 --- --- --- Lifur ........................................................................ 20 499  
 0207.1409 --- --- --- Annað ..................................................................... 30 439  
 --- Af kalkúnum: 
 0207.2400 --- --- Ekki skorið í hluta, nýtt eða kælt ................................ 30 603  
 0207.2500 --- --- Ekki skorið í hluta, fryst ............................................. 30 603  
 0207.2600 --- --- Sneiðar og hlutar, nýtt eða kælt .................................. 30 499  
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 A A1 E 
 % kr/kg  % 

 
 --- --- Sneiðar og hlutar, fryst: 
 0207.2701 --- --- --- Beinlaust ................................................................. 30 1000  
 0207.2702 --- --- --- Lifur ........................................................................ 20 499  
 0207.2709 --- --- --- Annað ..................................................................... 30 603  
 --- Af öndum, gæsum eða perluhænsnum: 
 0207.3200 --- --- Ekki skorið í hluta, nýtt eða kælt ................................ 30 603  
 0207.3300 --- --- Ekki skorið í hluta, fryst ............................................. 30 603  
 0207.3400 --- --- Fitulifur, ný eða kæld ................................................. 30 256  
 0207.3500 --- --- Annað, nýtt eða kælt ................................................... 30 499  
 --- --- Annað: 
 0207.3601 --- --- --- Beinlaust ................................................................. 30 1000  
 0207.3602 --- --- --- Lifur ........................................................................ 20 499  
 0207.3609 --- --- --- Annars .................................................................... 30 603  

0208  Annað kjöt og ætir hlutar af dýrum, nýtt, kælt eða 
fryst: 

 0208.1000 --- Af kanínum eða hérum .................................................. 30 393  
 0208.2000 --- Froskafætur .................................................................... 30 393  
 0208.3000 --- Af prímötum .................................................................. 30 363  
 --- Af hvölum, höfrungum og hnísum (spendýrum af 

tegundinni Cetacea); af sækúm (manati og dugong) 
(spendýrum af ættbálknum Sirenia): 

 0208.4001 --- --- Hvalkjöt, fryst ............................................................. 30 363  
 0208.4002 --- --- Hvalaafurðir, ót.a., frystar .......................................... 30 363  
 0208.4003 --- --- Hvalkjöt og aðrar hvalaafurðir, nýtt eða kælt.............. 30 363  
 0208.4009 --- --- Annars ........................................................................ 30 363  
 0208.5000 --- Af skriðdýrum (þar með talið snákar og skjaldbökur) ... 30 363  
 --- Annað: 
 0208.9001 --- --- Dúfur .......................................................................... 30 363  
 0208.9002 --- --- Fasanar ....................................................................... 30 363  
 0208.9003 --- --- Rjúpur, frystar. ............................................................ 30 446  
 0208.9004 --- --- Dádýr .......................................................................... 30 363  
 0208.9005 --- --- Selkjöt, fryst ................................................................ 30 363  
 0208.9007 --- --- Beinlaust hreindýrakjöt, fryst ...................................... 30 1014  
 0208.9008 --- --- Hreindýrakjöt með beini, fryst .................................... 30 1014  
 0208.9009 --- --- Annars ........................................................................ 30 363  

0209 0209.0000 Svínafita, án magurs kjöts, og alifuglafita, ekki brædd 
eða úrdregin á annan hátt, ný, kæld, fryst, söltuð, í 
saltlegi, þurrkuð eða reykt .............................................. 30 100  

0210  Kjöt og ætir hlutar af dýrum, saltað, í saltlegi, þurrk-
að eða reykt; ætt mjöl, einnig fínmalað, úr kjöti eða 
hlutum af dýrum: 

 --- Svínakjöt: 
 0210.1100 --- --- Læri, bógur og sneiðar úr því, með beini ................... 30 504  
 0210.1200 --- --- Slög og sneiðar af þeim .............................................. 30 361  
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 A A1 E 
 % kr/kg  % 

 --- --- Annað: 
 --- --- --- Reykt: 
 0210.1901 --- --- --- --- Beinlaust ............................................................... 30 447  
 0210.1902 --- --- --- --- Annað ................................................................... 30 1195  
 0210.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 30 775  
 --- Kjöt af dýrum af nautgripakyni: 
 0210.2001 --- --- Beinlaust ..................................................................... 30 1462  
 0210.2009 --- --- Annars ........................................................................ 30 703  
 --- Annað, þar með talið ætt mjöl, einnig fínmalað, úr kjöti 

eða hlutum af dýrum: 
 0210.9100 --- --- Af prímötum ............................................................... 30 363  
 --- --- Af hvölum, höfrungum og hnísum (spendýrum af 

ættbálknum Cetacea); af sækúm (manati og dugong) 
(spendýrum af tegundinni Sirenia): 

 0210.9201 --- --- --- Hvalkjöt, saltað ....................................................... 30 363  
 0210.9209 --- --- --- Annars .................................................................... 30 363  
 0210.9300 --- --- Af skriðdýrum (þar með talið snákar og skjaldbökur) 

..................................................................................... 30 363  
 --- --- Annars: 
 0210.9910 --- --- --- Alifuglalifur, þurrkuð eða reykt ............................. 30 499  
  – – – Kindakjöt, saltað: 
 0210.9921 – – – – Beinlaust ................................................................ 30 947  
 0210.9929 – – – – Annars.................................................................... 30 450  
  – – – Kindakjöt, reykt (hangikjöt): 
 0210.9931 – – – – Beinlaust ................................................................ 30 947  
 0210.9939 – – – – Annars.................................................................... 30 450  
 0210.9990 --- --- --- Annað ..................................................................... 30 363  
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3. KAFLI 
Fiskur og krabbadýr, lindýr og aðrir vatna- og sjávarhryggleysingjar 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Spendýr í nr. 0106. 
 b. Kjöt af spendýrum í nr. 0106 (nr. 0208 eða 0210). 
 c. Fiskur (þar með talið lifur og hrogn), krabbadýr, lindýr eða aðrir vatna- og sjávarhrygg-

leysingjar, dautt og óhæft eða hentar ekki til manneldis vegna tegundar eða ástands (5. 
kafli); mjöl, einnig fínmalað, eða kögglar úr fiski eða krabbadýrum, lindýrum eða öðrum 
vatna- eða sjávarhryggleysingjum, óhæft til manneldis (nr. 2301). 

 d. Kavíar eða kavíarlíki unnið úr hrognum (nr. 1604). 
2. Sem kögglar í þessum kafla teljast vörur sem mótaðar hafa verið annað hvort beint með 

þjöppun eða með lítils háttar íblöndun bindiefna. 

 A  E 
 %  % 

0301  Lifandi fiskur: 
 0301.1000 --- Skrautfiskur ................................................................... 0   
 --- Aðrir lifandi fiskar: 
 --- --- Silungur (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, 
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og 
Oncorhynchus chrysogaster):  

 0301.9101 --- --- --- Eldisfiskur, þ.m.t. seiði ........................................... 0   
 0301.9109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 0301.9200 --- --- Áll (Anguilla spp.) ...................................................... 0   
 0301.9300 --- --- Vatnakarfi ................................................................... 0   
 --- --- Annar: 
  --- --- --- Lax: 
 0301.9911 --- --- --- --- Eldisfiskur, ót. a., þ.m.t. seiði ............................... 0   
 0301.9919 --- --- --- --- Annar .................................................................... 0   
  – – – Lúða: 
 0301.9921 – – – – Eldisfiskur, ót. a., þ.m.t. seiði ............................... 0   
 0301.9929 – – – – Önnur .................................................................... 0   
 0301.9990 --- --- --- Annars .................................................................... 0   

0302  Fiskur, nýr eða kældur, þó ekki fiskflök og annað 
fiskkjöt í nr. 0304: 

 --- Laxfiskur, þó ekki lifur og hrogn: 
 --- --- Silungur (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, 
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og 
Oncorhynchus chrysogaster):  

 0302.1101 --- --- --- Eldisfiskur .............................................................. 0   
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 0302.1109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Kyrrahafslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 

gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 
masou og Oncorhynchus rhodurus), Atlantshafslax 
(Salmo salar) og Dónárlax (Hucho hucho):  

 0302.1201 --- --- --- Eldisfiskur .............................................................. 0   
 0302.1209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 0302.1900 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Flatfiskur (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, 

Soleidae, Scophthalmidae og Citharidae), þó ekki lifur 
og hrogn: 

 – – Lúða (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus 
hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): 

 0302.2110 – – – Eldislúða ................................................................. 0   
  – – – Önnur: 
 0302.2191 – – – – Grálúða ................................................................. 0   
 0302.2192 – – – – Lúða....................................................................... 0   
 0302.2199 – – – – Önnur..................................................................... 0   
 0302.2200 --- --- Skarkoli (Pleuronectes platessa) ................................. 0   
 0302.2300 --- --- Sólflúra (Solea spp.) ................................................... 0   
 0302.2900 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Túnfiskur (af ættkvíslinni Thunnus), röndótti túnfiskur 

eða randmagi (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), þó 
ekki lifur og hrogn: 

 0302.3100 --- --- Hvíti túnfiskur eða langugga túnfiskur (Thunnus 
alalunga) ..................................................................... 0   

 0302.3200 --- --- Gulugga túnfiskur (Thunnus albacares) ...................... 0   
 0302.3300 --- --- Röndótti túnfiskur eða randmagi ................................ 0   
 0302.3400 --- --- Glápari (Thunnus obesus) ........................................... 0   
 0302.3500 --- --- Bláuggi (Thunnus thynnus) ......................................... 0   
 0302.3600 --- --- Suðrænn bláuggi (Thunnus maccoyii)......................... 0   
 0302.3900 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 0302.4000 --- Síld (Clupea harengus, Clupea pallasii), þó ekki lifur 

og hrogn ......................................................................... 0   
  --- Þorskur (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro-

cephalus), þó ekki lifur og hrogn ................................... 0   
 0302.5001 – – Eldisfiskur .................................................................. 0   
 0302.5009 – – Annar .......................................................................... 0   
 --- Annar fiskur, þó ekki lifur og hrogn: 
 0302.6100 --- --- Sardínur (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

sardínellur (Sardinella spp.), brislingur eða spratti 
(Sprattus sprattus) ....................................................... 0   

 0302.6200 --- --- Ýsa (Melanogrammus aeglefinus) .............................. 0   
 0302.6300 --- --- Ufsi (Pollachius virens) .............................................. 0   
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 0302.6400 --- --- Makríll (Scomber scombrus, Scomber australasicus, 
Scomber japonicus) .................................................... 0   

 0302.6500 --- --- Háfur og aðrir háfiskar ............................................... 0   
 0302.6600 --- --- Áll (Anguilla spp.) ...................................................... 0   
  – – Annars: 
 0302.6911 – – – Loðna ...................................................................... 0   
 0302.6912 – – – Langa ...................................................................... 0   
 0302.6913 – – – Karfi ........................................................................ 0   
 0302.6914 – – – Keila ....................................................................... 0   
 0302.6915 – – – Steinbítur ................................................................ 0   
 0302.6916 – – – Skata ....................................................................... 0   
 0302.6918 – – – Gulllax .................................................................... 0   
 0302.6919 – – – Barri ........................................................................ 0   
 0302.6921 – – – Skötuselur, heill með haus ...................................... 0   
 0302.6922 – – – Skötuselur, halar ..................................................... 0   
 0302.6923 – – –  Skötuselur, annar .................................................... 0   
 0302.6990 – – – Annar ...................................................................... 0   
 --- Lifur og hrogn: 
 0302.7010 --- --- Lifur ............................................................................ 0   
 --- --- Hrogn: 
 0302.7021 --- --- --- Laxa- og silungshrogn ............................................ 0   
 0302.7029 --- --- --- Önnur ...................................................................... 0   

0303  Fiskur, frystur, þó ekki fiskflök og annað fiskkjöt í nr. 
0304: 

 --- Kyrrahafslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 
masou og Oncorhynchus rhodurus), þó ekki lifur og 
hrogn: 

 0303.1100 --- --- Rauðlax (Oncorhynchus nerka)................................... 0   
 0303.1900 --- --- Annar ........................................................................... 0   
 --- Annar lax, þó ekki lifur og hrogn: 
 --- --- Silungur (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, 
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og 
Oncorhynchus chrysogaster):  

 0303.2101 --- --- --- Eldisfiskur. .............................................................. 0   
 0303.2109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Atlantshafslax (Salmo salar) og Dónárlax (Hucho 

hucho): 
 0303.2201 --- --- --- Eldisfiskur .............................................................. 0   
 0303.2209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 0303.2900 --- --- Annar .......................................................................... 0   
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 --- Flatfiskur (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, 

Soleidae, Scophthalmidae og Citharidae), þó ekki lifur 
og hrogn: 

 – – Lúða (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus 
  hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): 
 0303.3110 – – – Eldislúða ................................................................. 0   
  – – – Önnur: 
 0303.3121 – – – – Grálúða, landfryst ................................................. 0   
 0303.3122 – – – – Grálúða, sjófryst ................................................... 0   
 0303.3123 – – – – Lúða....................................................................... 0   
 0303.3129 – – – – Önnur..................................................................... 0   
 0303.3200 --- --- Skarkoli (Pleuronectes platessa) ................................. 0   
 0303.3300 --- --- Sólflúra (Solea spp.) ................................................... 0   
 0303.3900 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Túnfiskur (af ættkvíslinni Thunnus), röndótti túnfiskur 

eða randmagi (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), þó 
ekki lifur og hrogn: 

 0303.4100 --- --- Hvíti túnfiskur eða langugga túnfiskur (Thunnus 
alalunga) ..................................................................... 0   

 0303.4200 --- --- Gulugga túnfiskur (Thunnus albacares) ..................... 0   
 0303.4300 --- --- Röndótti túnfiskur eða randmagi ................................ 0   
 303.4400 --- --- Glápari (Thunnus obesus) .......................................... 0   
 0303.4500 --- --- Bláuggi (Thunnus thynnus) ........................................ 0   
 0303.4600 --- --- Suðrænn bláuggi (Thunnus maccoyii) ........................ 0   
 0303.4900 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 0303.5000 --- Síld (Clupea harengus, Clupea pallasii), þó ekki lifur 

og hrogn ......................................................................... 0   
 --- Þorskur (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro-

cephalus), þó ekki lifur og hrogn: 
 0303.6010 – – Eldisfiskur .................................................................. 0   
  – – Annars: 
 0303.6021 – – – Landfrystur ............................................................. 0   
 0303.6022 – – – Sjófrystur ................................................................ 0   
  --- Annar fiskur, þó ekki lifur og hrogn: 
 0303.7100 --- --- Sardínur (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

sardínellur (Sardinella spp.), brislingur eða spratti 
(Sprattus sprattus) ....................................................... 0   

 --- --- Ýsa (Melanogrammus aeglefinus): 
 0303.7201 --- --- --- Landfryst ................................................................ 0   
 0303.7202 --- --- --- Sjófryst ................................................................... 0   
 --- --- Ufsi (Pollachius virens): 
 0303.7301 --- --- --- Landfrystur ............................................................. 0   
 0303.7302 --- --- --- Sjófrystur ................................................................ 0   
 0303.7400 --- --- Makríll (Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus) .................................................... 0   
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 0303.7500 --- --- Háfur og aðrir háfiskar ............................................... 0   
 0303.7600 --- --- Áll (Anguilla spp.) ...................................................... 0   
 – –  Sjóvartari (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus 

punctatus): 
 0303.7701 – – – Eldisfiskur .............................................................. 0   
 0303.7709 – – – Annar ...................................................................... 0   
 0303.7800 --- --- Lýsingur (Merluccius spp., Urophycis spp.) .............. 0   
  – – Annars: 
 0303.7911 – – – Loðna, landfryst ...................................................... 0   
 0303.7912 – – – Loðna, sjófryst ........................................................ 0   
 0303.7913 – – – Langa ...................................................................... 0   
 0303.7914 – – – Keila ....................................................................... 0   
 0303.7915 – – – Steinbítur ................................................................ 0   
 0303.7916 – – – Skata ....................................................................... 0   
 0303.7917 – – – Karfi, landfrystur .................................................... 0   
 0303.7918 – – – Karfi, sjófrystur ...................................................... 0   
 0303.7921 – – – Gulllax ..................................................................... 0   
 0303.7922 --- --- ---  Kolmuni, landfrystur .............................................. 0   
 0303.7923 --- --- ---  Kolmuni, sjófrystur ................................................. 0   
 0303.7924 --- --- ---  Skötuselur, heill með haus ..................................... 0   
 0303.7925 --- --- ---  Skötuselur, halar ..................................................... 0   
 0303.7926 --- --- --- Skötuselur, annar .................................................... 0   
 0303.7990 – – – Annar ...................................................................... 0   
 --- Lifur og hrogn: 
 0303.8001 --- --- Þorskhrogn til iðnaðar (kramin, sprungin) .................. 0   
 0303.8002 --- --- Önnur hrogn til iðnaðar .............................................. 0   
 0303.8003 --- --- Loðnuhrogn ................................................................ 0   
 0303.8004 --- --- Valin þorskhrogn ........................................................ 0   
 0303.8005 --- --- Önnur valin matarhrogn ............................................. 0   
 0303.8006 --- --- Lifur ............................................................................ 0   
 0303.8009 --- --- Annað ......................................................................... 0   

0304  Fiskflök og annað fiskkjöt (einnig hakkað), nýtt, kælt 
eða fryst: 

 --- Nýtt eða kælt: 
 0304.1011 --- --- Ýsa .............................................................................. 0   
 0304.1012 --- --- Þorskur ....................................................................... 0   
 0304.1013 --- --- Ufsi ............................................................................. 0   
 0304.1014 --- --- Síld ............................................................................. 0   
 0304.1015 --- --- Loðna .......................................................................... 0   
 0304.1016 --- --- Karfi ........................................................................... 0   
 0304.1017 --- --- Langa .......................................................................... 0   
 0304.1018 --- --- Keila ........................................................................... 0   
 0304.1019 --- --- Annar fiskur, kældur, þó ekki flatfiskur ...................... 0   
 --- --- Flatfiskur: 
 0304.1021 --- --- --- Grálúða ................................................................... 0   
 0304.1022 --- --- --- Lúða ........................................................................ 0   
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 0304.1029 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 0304.1031 --- --- Lax .............................................................................. 0   
 0304.1032 --- --- Silungur ...................................................................... 0   
 0304.1039 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Fryst flök: 
 --- --- Landfryst: 
 0304.2001 --- --- --- Síld .......................................................................... 0   
 0304.2002 --- --- --- Loðna ...................................................................... 0   
 0304.2003 --- --- --- Lúða, blokkfryst ..................................................... 0   
 0304.2004 --- --- --- Lúða, önnur flök ..................................................... 0   
 0304.2005 --- --- --- Grálúða, blokkfryst ................................................. 0   
 0304.2006 --- --- --- Grálúða, önnur flök ................................................ 0   
 0304.2007 --- --- --- Skarkoli, blokkfrystur ............................................. 0   
 0304.2008 --- --- --- Skarkoli, önnur flök ................................................ 0   
 0304.2009 --- --- --- Annar flatfiskur, blokkfrystur ................................. 0   
 0304.2011 --- --- --- Annar flatfiskur, önnur flök .................................... 0   
 0304.2012 --- --- --- Háfur, blokkfrystur ................................................. 0   
 0304.2013 --- --- --- Háfur, önnur flök .................................................... 0   
 0304.2014 --- --- --- Hámeri, blokkfryst .................................................. 0   
 0304.2015 --- --- --- Hámeri, önnur flök ................................................. 0   
 0304.2016 --- --- --- Karfi, blokkfrystur .................................................. 0   
 0304.2017 --- --- --- Karfi, önnur flök ..................................................... 0   
 0304.2018 --- --- --- Langa, blokkfryst .................................................... 0   
 0304.2019 --- --- --- Langa, önnur flök ................................................... 0   
 0304.2020 --- --- ---  Kolmunni ................................................................ 0   
 0304.2021 --- --- --- Keila, blokkfryst ..................................................... 0   
 0304.2022 --- --- --- Keila, önnur flök ..................................................... 0   
 0304.2023 --- --- --- Skata, blokkfryst ..................................................... 0   
 0304.2024 --- --- --- Skata, önnur flök .................................................... 0   
 0304.2025 --- --- --- Steinbítur, blokkfrystur ........................................... 0   
 0304.2026 --- --- --- Steinbítur, önnur flök ............................................. 0   
 0304.2027 --- --- --- Ufsi, blokkfrystur ................................................... 0   
 0304.2028 --- --- --- Ufsi, önnur flök ...................................................... 0   
 0304.2029 --- --- --- Ýsa, blokkfryst ....................................................... 0   
 0304.2031 --- --- --- Ýsa, önnur flök ....................................................... 0   
 0304.2032 --- --- --- Þorskur, blokkfrystur .............................................. 0   
 0304.2033 --- --- --- Þorskur, önnur flök ................................................. 0   
 0304.2034 --- --- --- Lax, blokkfrystur .................................................... 0   
 0304.2035 --- --- --- Lax, önnur flök ....................................................... 0   
 0304.2036 --- --- --- Silungur, blokkfrystur ............................................ 0   
 0304.2037 --- --- --- Silungur, önnur flök ............................................... 0   
 0304.2038 --- --- --- Önnur, blokkfryst ................................................... 0   
 0304.2039 --- --- --- Önnur ...................................................................... 0   
 --- --- Sjófryst: 
 0304.2041 --- --- --- Síld .......................................................................... 0   
 0304.2042 --- --- --- Loðna ...................................................................... 0   
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 0304.2043 --- --- --- Lúða, blokkfryst ..................................................... 0   
 0304.2044 --- --- --- Lúða, önnur flök ..................................................... 0   
 0304.2045 --- --- --- Grálúða, blokkfryst ................................................. 0   
 0304.2046 --- --- --- Grálúða, önnur flök ................................................ 0   
 0304.2047 --- --- --- Skarkoli, blokkfrystur ............................................. 0   
 0304.2048 --- --- --- Skarkoli, önnur flök ................................................ 0   
 0304.2049 --- --- --- Annar flatfiskur, blokkfrystur ................................. 0   
 0304.2051 --- --- --- Annar flatfiskur, önnur flök .................................... 0   
 0304.2052 --- --- --- Háfur, blokkfrystur ................................................. 0   
 0304.2053 --- --- --- Háfur, önnur flök .................................................... 0   
 0304.2054 --- --- --- Hámeri, blokkfryst .................................................. 0   
 0304.2055 --- --- --- Hámeri, önnur flök ................................................. 0   
 0304.2056 --- --- --- Karfi, blokkfrystur .................................................. 0   
 0304.2057 --- --- --- Karfi, önnur flök ..................................................... 0   
 0304.2058 --- --- --- Langa, blokkfryst .................................................... 0   
 0304.2059 --- --- --- Langa, önnur flök ................................................... 0   
 0304.2060 --- --- ---  Kolmunni ................................................................ 0   
 0304.2061 --- --- --- Keila, blokkfryst ..................................................... 0   
 0304.2062 --- --- --- Keila, önnur flök ..................................................... 0   
 0304.2063 --- --- --- Skata, blokkfryst ..................................................... 0   
 0304.2064 --- --- --- Skata, önnur flök .................................................... 0   
 0304.2065 --- --- --- Steinbítur, blokkfrystur ........................................... 0   
 0304.2066 --- --- --- Steinbítur, önnur flök ............................................. 0   
 0304.2067 --- --- --- Ufsi, blokkfrystur ................................................... 0   
 0304.2068 --- --- --- Ufsi, önnur flök ...................................................... 0   
 0304.2069 --- --- --- Ýsa, blokkfryst ....................................................... 0   
 0304.2071 --- --- --- Ýsa, önnur flök ....................................................... 0   
 0304.2072 --- --- --- Þorskur, blokkfrystur .............................................. 0   
 0304.2073 --- --- --- Þorskur, önnur flök ................................................. 0   
 0304.2074 --- --- --- Önnur, blokkfryst ................................................... 0   
 0304.2075 --- --- --- Önnur ...................................................................... 0   
 --- Annað: 
 0304.9011 --- --- Karfahakk (marningur) ............................................... 0   
 0304.9012 --- --- Lönguhakk (marningur) ............................................. 0   
 0304.9013 --- --- Keiluhakk (marningur) ............................................... 0   
 0304.9014 --- --- Steinbítshakk (marningur) .......................................... 0   
 0304.9015 --- --- Ufsahakk (marningur) ................................................ 0   
 0304.9016 --- --- Ýsuhakk (marningur) ................................................. 0   
 0304.9017 --- --- Þorskhakk, beinlaust (marningur) .............................. 0   
 0304.9018 --- --- Annað þorskhakk (marningur) ................................... 0   
 0304.9019 --- --- Aðrar tegundir, (marningur) ....................................... 0   
 0304.9021 --- --- Gellur .......................................................................... 0   
 0304.9022 --- --- Kinnar ......................................................................... 0   
 0304.9023 --- --- Fiskfés (gellur og kinnar) ........................................... 0   
 0304.9024 --- --- Úrgangur, ót. a. ........................................................... 0   
 0304.9025 --- --- Túnfiskur í bitum ........................................................ 0   
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 0304.9026 --- --- Síldarsamflök (butterflies eða flaps) ........................... 0 
 [0304.9027 --- --- Grálúðuhausar (frystir) ............................................... 0   
 0304.9028 --- --- Túnfiskur í bitum (frystur) .......................................... 0]1   
 0304.9029 --- --- Annars ........................................................................ 0   

0305  Fiskur, þurrkaður, saltaður eða í saltlegi; reyktur 
fiskur, einnig soðinn á undan eða jafnhliða reykingu; 
fiskimjöl, fín- eða grófmalað, og kögglar, hæft til 
manneldis: 

 0305.1000 --- Fiskimjöl, fín- eða grófmalað, og kögglar, hæft til 
manneldis ....................................................................... 0   

 --- Lifur og hrogn úr fiski, þurrkað, reykt, saltað eða í 
saltlegi: 

 0305.2001 --- --- Grásleppuhrogn, söltuð .............................................. 0   
 0305.2002 --- --- Þorskhrogn, sykursöltuð ............................................. 0   
 0305.2003 --- --- Önnur hrogn, sykursöltuð ........................................... 0   
 0305.2004 --- --- Þorskhrogn, grófsöltuð ............................................... 0   
 0305.2005 --- --- Loðnuhrogn, grófsöltuð .............................................. 0   
 0305.2006 --- --- Önnur hrogn, grófsöltuð ............................................. 0   
 0305.2009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Fiskflök, þurrkuð, söltuð eða í saltlegi en ekki reykt: 
 --- --- Söltuð: 
 0305.3011 --- --- --- Þorskur ................................................................... 0   
 0305.3012 --- --- --- Þorskur, í smásöluumbúðum .................................. 0   
 0305.3013 --- --- --- Ufsi ......................................................................... 0   
 0305.3014 --- --- --- Síld .......................................................................... 0   
 0305.3015 – – – Langa ...................................................................... 0   
 0305.3016 – – – Keila ....................................................................... 0   
 0305.3017 – – – Blálanga .................................................................. 0   
 0305.3019 --- --- --- Önnur ...................................................................... 0   
 0305.3020 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Reyktur fiskur, þar með talin flök: 
 0305.4100 --- --- Kyrrahafslax (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 

gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 
masou og Oncorhynchus rhodurus), Atlantshafslax 
(Salmo salar) og Dónárlax (Hucho hucho) ................. 0   

 0305.4200 --- --- Síld (Clupea harengus, Clupea pallasii) ...................... 0   
 --- --- Annað: 
 0305.4901 --- --- --- Silungur .................................................................. 0   
 0305.4902 --- --- --- Áll ........................................................................... 0   
 0305.4909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Þurrkaður fiskur, einnig saltaður en ekki reyktur: 
 --- --- Þorskur (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro-

cephalus): 
                                                           
1 Sbr. a- lið 1. gr. auglýsingar nr. 141/2005 (A-deild Stjórnartíðinda, gildistökudagur 1. janúar 2006). 
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 0305.5101 --- --- --- Þorskhausar, hertir .................................................. 0   
 0305.5102 --- --- --- Saltaður, í smásöluumbúðum ................................. 0   
 0305.5103 --- --- --- Skreið ...................................................................... 0   
 0305.5104 --- --- --- Harðfiskur ............................................................... 0   
 0305.5109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar: 
 0305.5910 --- --- --- Langa ...................................................................... 0   
 0305.5920 --- --- --- Keila ....................................................................... 0   
 --- --- --- Ufsi:  
 0305.5931 --- --- --- --- Ufsahausar, hertir .................................................. 0   
 0305.5932 --- --- --- --- Skreið..................................................................... 0   
 0305.5933 --- --- --- --- Harðfiskur.............................................................. 0   
 0305.5939 --- --- --- --- Annar ..................................................................... 0   
 -- --- --- Ýsa: 
 0305.5941 --- --- --- --- Ýsuhausar, hertir.................................................... 0   
 0305.5942 --- --- --- --- Skreið..................................................................... 0   
 0305.5943 --- --- --- --- Harðfiskur.............................................................. 0   
 0305.5949 --- --- --- --- Önnur..................................................................... 0   
 0305.5970 --- --- ---  Loðna ...................................................................... 0   
 0305.5980 --- --- ---  Kolmunni ................................................................ 0   
 --- --- --- Annars:  
 0305.5991 --- --- --- --- Hausar, hertir ........................................................ 0   
 0305.5999 – – – Annað .................................................................... 0   
 --- Fiskur, saltaður en ekki þurrkaður eða reyktur og fiskur 

í saltlegi: 
 --- --- Síld (Clupea harengus, Clupea pallasii): 
 0305.6101 --- --- --- Heil, söltuð ............................................................. 0   
 0305.6102 --- --- --- Hausskorin, söltuð .................................................. 0   
 0305.6109 --- --- --- Önnur ...................................................................... 0   
 --- --- Þorskur (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro-

cephalus): 
 0305.6210 --- --- --- Í smásöluumbúðum ................................................ 0   
 --- --- --- Annars:  
 0305.6291 --- --- --- --- Þunnildi ................................................................. 0   
 0305.6292 --- --- --- --- Gellur .................................................................... 0   
 0305.6293 --- --- --- ---  Fiskfés (gellur og kinnar) ..................................... 0 
 [0305.6294 --- --- --- ---  Flattur þorskur , ekki í smásöluumbúðum ............ 0]2

 0305.6299 --- --- --- ---  Annað ................................................................... 0   
 0305.6300 --- --- Ansjósa (Engraulis spp.) ............................................. 0   
 --- --- Annar: 
 0305.6910 --- --- --- Í smásöluumbúðum ................................................ 0   
 --- --- --- Annars:  
 0305.6921 --- --- --- --- Ýsa ........................................................................ 0   
 0305.6922 --- --- --- --- Ufsi ....................................................................... 0   

                                                           
2 Sbr. b-lið 1. gr. auglýsingar nr. 141/2005 (A-deild Stjórnartíðinda, gildistökudagur 1. janúar 2006). 
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 0305.6923 --- --- --- --- Langa .................................................................... 0   
 0305.6924 --- --- --- --- Keila ..................................................................... 0   
 0305.6925 --- --- --- --- Þunnildi ................................................................. 0   
 0305.6926 --- --- --- --- Gellur .................................................................... 0   
 0305.6927 --- --- --- --- Fiskfés (gellur og kinnar) ..................................... 0   
 0305.6929 --- --- --- --- Annað ................................................................... 0   

0306  Krabbadýr, einnig í skel, lifandi, ný, kæld, fryst, 
þurrkuð, söltuð eða í saltlegi; krabbadýr, í skel, soðin í 
gufu eða vatni, einnig kæld, fryst, þurrkuð, söltuð eða 
í saltlegi; mjöl, fín- eða grófmalað, og kögglar úr 
krabbadýrum, hæft til manneldis: 

 --- Fryst: 
 0306.1100 --- --- Svipuhumar og annar sjávarhumar (Palinurus spp., 

Panulirus spp., Jasus spp.) .......................................... 0   
 --- --- Humar (Homarus spp.): 
 0306.1201 --- --- --- Skelflettur ............................................................... 0   
 0306.1209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Rækja og leturhumar: 
 --- --- --- Landfryst: 
 0306.1311 --- --- --- --- Skelflett ................................................................. 0   
 0306.1319 --- --- --- --- Annað ................................................................... 0   
 --- --- --- Sjófryst: 
 0306.1321 --- --- --- --- Skelflett ................................................................. 0   
 0306.1329 --- --- --- --- Annað ................................................................... 0   
 0306.1400 --- --- Krabbar ....................................................................... 0   
 0306.1900 --- --- Annað, þar með talið mjöl, fín- eða grófmalað, og 

kögglar úr krabbadýrum, hæft til manneldis .............. 0   
 --- Ófryst: 
 0306.2100 --- --- Svipuhumar (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus 

spp.) ............................................................................ 0   
 0306.2200 --- --- Humar (Homarus spp.) ............................................... 0   
 --- --- Rækja og leturhumar: 
 0306.2301 --- --- --- Rækja, þurrkuð ....................................................... 0   
 0306.2309 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 0306.2400 --- --- Krabbar ....................................................................... 0   
 0306.2900 --- --- Annað, þar með talið mjöl, fín- eða grófmalað, og 

kögglar úr krabbadýrum, hæft til manneldis .............. 0   

0307  Lindýr, einnig í skel, lifandi, fersk, kæld, fryst, þurrk-
uð, söltuð eða í saltlegi; vatna- og sjávarhryggleys-
ingjar, þó ekki krabbadýr og lindýr, lifandi, fersk, 
kæld, fryst, þurrkuð, söltuð eða í saltlegi; mjöl, fín- 
eða grófmalað, og kögglar úr vatna- og sjávarhrygg-
leysingjum, þó ekki krabbadýrum, hæft til manneldis: 

 0307.1000 --- Ostrur ............................................................................. 0   
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 --- Diskur, einnig drottningardiskur, af ættkvíslunum 
Pecten, Chlamys eða Placopecten: 

 0307.2100 --- --- Lifandi, ferskur eða kældur ........................................ 0   
 --- --- Annar: 
 0307.2901 --- --- --- Frystur .................................................................... 0   
 0307.2909 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- Kræklingur (Mytilus spp., Perna spp.): 
 0307.3100 --- --- Lifandi, ferskur eða kældur ........................................ 0   
 0307.3900 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Pokasmokkfiskur (Sepia officinalis, Rossia macro-

soma, Sepiola spp.) og beitusmokkfiskur 
(Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., 
Sepioteuthis spp.): 

 0307.4100 --- --- Lifandi, ferskur eða kældur ........................................ 0   
 0307.4900 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Kolkrabbi (Octopus spp.): 
 0307.5100 --- --- Lifandi, ferskur eða kældur ........................................ 0   
 0307.5900 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 0307.6000 --- Sniglar, þó ekki sæsniglar .............................................. 0   
 --- Annað, þar með talið mjöl, fín- eða grófmalað, og 

kögglar úr vatna- og sjávarhryggleysingjum, þó ekki 
krabbadýrum, hæft til manneldis: 

 --- --- Lifandi, ferskt eða kælt: 
 0307.9101 --- --- --- Ígulker (Echinoidea) ............................................... 0   
 0307.9102 --- --- --- Ígulkerjahrogn ........................................................ 0   
 0307.9103 --- --- --- Sæbjúgu (Holothuroidea) ....................................... 0   
 0307.9104 --- --- --- Slöngustjörnur (Ophiuroidea) ................................. 0   
 0307.9105 --- --- --- Krossfiskur (Asteroidea) ........................................ 0   
 0307.9106 --- --- --- Kúfiskur (Cyprina islandica) .................................. 0   
 0307.9107 --- --- ---  Beitukóngur ............................................................ 0   
 0307.9108 --- --- ---  Sæeyra .................................................................... 0   
 0307.9109 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 --- --- --- Fryst: 
 0307.9911 --- --- --- --- Kúfiskur ................................................................ 0   
 0307.9912 --- --- --- --- Beitukóngur .......................................................... 0   
 0307.9913 --- --- --- --- Sæeyra .................................................................. 0   
 0307.9919 --- --- --- --- Annað ................................................................... 0   
 0307.9920 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
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4. KAFLI 
Mjólkurafurðir; fuglaegg; náttúrlegt hunang; ætar vörur úr dýraríkinu, ót.a. 

 
Athugasemdir: 

1. Sem mjólk telst nýmjólk eða fleytt mjólk að hluta eða öllu leyti. 
2. Í nr. 0405 er með:  
 a. Smjöri átt við náttúrlegt smjör, mysusmjör eða samsett smjör (nýtt, saltað eða þræsið, þar 

með talið smjör í dósum) sem unnið er eingöngu úr mjólk, sem inniheldur mjólkurfitu sem 
er meira en 80% en ekki meira en 95% miðað við þyngd, föst mjólkurefni án fitu að 
hámarki 2% miðað við þyngd og vatn að hámarki 16% miðað við þyngd. Smjör inniheldur 
ekki viðbætt bindiefni, en getur innihaldið natríumklóríð, matarlit, hlutleysandi sölt og 
ræktaða skaðlausa gerla sem gefa af sér mjólkursýru.  

 b. Mjólkurviðbiti átt við smyrjanlega þeytu af gerðinni “vatn í olíu”, sem inniheldur 
mjólkurfitu sem einu fitu í vörunni, með mjólkurfituinnihaldi sem er 39% eða meira en 
minna en 80% miðað við þyngd.  

3. Vörur sem fengnar eru með þykkingu mysu og með íblöndun mjólkur eða mjólkurfitu skulu 
flokkaðar sem ostur í nr. 0406 enda sé eftirfarandi þrennt einkennandi fyrir þær: 

 a. Fituinnihald sem er 5% eða meira miðað við þyngd þurrefnisins. 
 b. Þurrefnisinnihald sem er miðað við þyngd að minnsta kosti 70% en ekki meira en 85%. 
 c. Þær séu mótaðar eða mótanlegar. 
4. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Vörur fengnar úr mysu sem innihalda miðað við þyngd þurrefnis meira en 95% af laktósa 

og nefndar eru vatnsfrír laktósi (nr. 1702); eða 
 b. Albúmín (þar með talið kirni tveggja eða fleiri mysupróteína sem innihalda miðað við 

þyngd þurrefnis meira en 80% af mysupróteínum) (nr. 3502) eða glóbúlín (nr. 3504). 
 
Athugasemdir við undirliði:  

1. Sem umbreytt mysa í nr. 0404.10 teljast vörur úr mysuefnum, þ.e. mysu, sem laktósi, próteín 
eða steinefni hafa verið fjarlægð úr að nokkru eða öllu leyti, mysu, sem náttúrlegum 
mysuefnum hefur verið bætt í og vörur, sem fengnar eru með blöndun náttúrlegra mysuefna. 

2. Sem smjör í nr. 0405.10 telst ekki vatnssneytt smjör eða smjörolía (nr. 0405.90).  

 A A1 E 
 % kr/kg % 

0401  Mjólk og rjómi, þó ekki kjarnað eða með viðbættum 
sykri eða öðru sætiefni: 

 0401.1000 --- Með fituinnihaldi sem er ekki meira en 1% miðað við 
þyngd ............................................................................. 30 44  

 0401.2000 --- Með fituinnihaldi sem er meira en 1% en ekki meira en 
6% miðað við þyngd ...................................................... 30 44  

 0401.3000 --- Með fituinnihaldi sem er meira en 6% miðað við þyngd 30 228  
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 % kr/kg % 

0402  Mjólk og rjómi, kjarnað eða með viðbættum sykri eða 
öðru sætiefni: 

 0402.1000 --- Í formi dufts, korns eða í öðru föstu formi, með fitu-
innihaldi sem er ekki meira en 1,5% miðað við þyngd .. 30 344  

 --- Í formi dufts, korns eða í öðru föstu formi, með fitu-
innihaldi sem er meira en 1,5% miðað við þyngd: 

 0402.2100 --- --- Án viðbætts sykurs eða annars sætiefnis .................... 30 430  
 0402.2900 --- --- Annað ......................................................................... 30 430  
 --- Annað: 
 0402.9100 --- --- Án viðbætts sykurs eða annars sætiefnis .................... 30 430  
 0402.9900 --- --- Annars ........................................................................ 30 430  

0403  Áfir, hleypt mjólk og rjómi, jógúrt, kefír og önnur 
gerjuð eða sýrð mjólk og rjómi, einnig kjarnað eða 
með viðbættum sykri eða öðru sætiefni, eða bragðbætt 
eða með ávöxtum, hnetum eða kakaói: 

 --- Jógúrt: 
 0403.1011 --- --- Kakaóblönduð ............................................................ 30 61 0 
 0403.1012 --- --- Blönduð með ávöxtum eða hnetum ............................ 30 61 0 
 0403.1013 --- ---  Bragðbætt, ót.a. .......................................................... 30 61  
 0403.1019 --- --- Önnur .......................................................................... 30 61  
 --- --- Drykkjarjógúrt: 
 0403.1021 --- --- --- Kakaóblönduð ........................................................ 30 61 0 
 0403.1022 --- --- --- Blönduð með ávöxtum eða hnetum ........................ 30 61 0 
 0403.1029 --- --- --- Önnur ...................................................................... 30 61  
 --- Annað: 
 0403.9011 --- --- Kakaóblandað ............................................................. 30 53 0 
 0403.9012 --- --- Blandað með ávöxtum eða hnetum ............................ 30 53 0 
 0403.9013 --- ---  Bragðbætt, ót.a. . ......................................................... 30 53  
 0403.9014 --- ---  Með fituinnihaldi meira en 6% miðað við þyngd ....... 30 136  
 0403.9019 --- ---  Annars ........................................................................ 30 53  
 --- --- Drykkjarvara: 
 0403.9021 --- --- --- Kakaóblönduð ........................................................ 30 53 0 
 0403.9022 --- --- --- Blönduð með ávöxtum eða hnetum ........................ 30 53 0 
 0403.9029 --- --- --- Önnur ...................................................................... 30 53  

0404  Mysa, einnig kjörnuð eða með viðbættum sykri eða 
öðru sætiefni; vörur úr náttúrlegum efnisþáttum 
mjólkur, einnig með viðbættum sykri eða öðru sæti-
efni, ót.a.: 

 0404.1000 --- Mysa og umbreytt mysa, einnig kjörnuð eða með við-
bættum sykri eða öðru sætiefni ...................................... 30 15  

 0404.9000 --- Annað ............................................................................ 30 15  
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 % kr/kg % 

0405  Smjör og önnur fita og olía fengið úr mjólk; mjólkur-
viðbit: 

 0405.1000 --- Smjör ............................................................................. 30 623  
 0405.2000 --- Mjólkurviðbit ................................................................. 30 220  
 0405.9000 --- Annað ............................................................................ 30 623  

0406  Ostur og ystingur: 
 0406.1000 --- Nýr ostur (óþroskaður eða ógerjaður), einnig mysu-

ostur og ystingur ............................................................ 30 430  
 0406.2000 --- Hvers konar rifinn eða mulinn ostur .............................. 30 430  
 0406.3000 --- Fullunninn ostur, órifinn eða ómulinn ........................... 30 430  
 0406.4000 --- Gráðostur ....................................................................... 30 500  
 0406.9000 --- Annar ostur .................................................................... 30 500  

0407  Fuglsegg, í skurn, ný, varin skemmdum eða soðin ........  
 0407.0001 – Frjóegg (af tegund Gallus domesticus) .......................... 30 243  
 0407.0009 – Önnur ............................................................................. 30 243 

0408  Fuglsegg, skurnlaus, og eggjarauða, nýtt, þurrkað, 
soðið í gufu eða vatni, mótað, fryst eða varið skemmd-
um með öðrum hætti, einnig með viðbættum sykri eða 
öðru sætiefni: 

 --- Eggjarauða: 
 0408.1100 --- --- Þurrkuð ....................................................................... 30 875  
 --- ---  Önnur: 
 0408.1901 --- --- ---    Gerilsneyddar eggjarauður með 7% saltinnihaldi, í 

5 kg umbúðum eða stærri ........................................ 30 390  
 0408.1909 --- --- ---    Annars ..................................................................... 30 390 

 --- Annað: 
 0408.9100 --- --- Þurrkað ....................................................................... 30 875  
 --- ---  Annars: 
 0408.9901 --- --- ---    Soðin egg, í 10 kg umbúðum eða stærri .................. 30 208  
 0408.9909 --- --- ---    Annars ..................................................................... 30 208 

0409 0409.0000 Náttúrlegt hunang ............................................................ 0   

0410 0410.0000 Ætar vörur úr dýraríkinu, ót.a. ..................................... 0  
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5. KAFLI 
Vörur úr dýraríkinu, ót.a. 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Ætar vörur (þó ekki þarmar, blöðrur og magar úr dýrum, heilt og í stykkjum, og dýrablóð, 

fljótandi eða þurrkað). 
 b. Húðir eða skinn (þar með talin loðskinn), þó ekki vörur sem teljast til nr. 0505 og afklippur 

og áþekkur úrgangur úr óunnum húðum eða skinnum sem telst til nr. 0511 (41. eða 43. 
kafli). 

 c. Spunaefni úr dýraríkinu, þó ekki hrosshár og hrosshársúrgangur (flokkur XI). 
 d. Tilbúin knippi eða vöndlar til framleiðslu á sópum eða burstum (nr. 9603). 
2. Hár, flokkað eftir lengd, telst óunnið samkvæmt nr. 0501 (enda hafi rótar- eða hárendum ekki 

verið raðað saman). 
3. Hvarvetna í tollskránni er með fílabeini átt við vígtennur úr fílum, fóðhestum , rostungum, 

náhvelum og villisvínum, horn af nashyrningum og tennur úr öllum dýrum. 
4. Hvarvetna í tollskránni er með hrosshári  átt við hár af makka eða svíra og tagli eða hala dýra 

sem teljast til hrossa- eða nautgripaætta. 

 A E 
 %  % 

0501 0501.0000 Mannshár, óunnið, einnig þvegið eða hreinsað, úr-
gangur úr mannshári ....................................................... 0   

0502  Burstir eða hár af grísum, alisvínum eða villisvínum; 
greifingjahár og annað hár til burstagerðar; úrgangur 
af slíkum burstum eða hári: 

 0502.1000 --- Burstir eða hár af grísum, alisvínum eða villisvínum og 
úrgangur þess ................................................................. 0   

 0502.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

0503 0503.0000 Hrosshár og hrosshársúrgangur, einnig sett á undirlag 
með eða án stoðefnis ........................................................ 0   

0504  Þarmar, blöðrur og magar úr dýrum (þó ekki úr 
fiski), heilt og í stykkjum, nýtt, kælt, fryst, saltað, í 
saltlegi, þurrkað eða reykt:  

 0504.0001 --- Garnir, saltaðar og hreinsaðar ........................................ 0   
 0504.0002 --- Garnir, saltaðar, óhreinsaðar .......................................... 0   
 0504.0009 --- Annað ............................................................................ 0   

0505  Hamir og aðrir hlutar af fuglum með tilheyrandi 
fjöðrum eða dún, fjaðrir og hlutar af fjöðrum (einnig 
með jöfnuðum jöðrum) og dúnn, ekki frekar unnið en 
hreinsað, sótthreinsað eða varið skemmdum; duft og 
úrgangur af fjöðrum eða fjaðrahlutum: 

 --- Fiður notað sem tróð; dúnn: 
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 0505.1001 --- --- Fiður ........................................................................... 0   
 0505.1002 --- --- Æðardúnn, hreinsaður ................................................ 0   
 0505.1003 --- --- Annar dúnn ................................................................. 0   
 0505.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 0505.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

0506  Bein og hornsló, óunnið, fitusneytt, lauslega forunnið 
(en ekki tilskorið), sýrumeðfarið eða gelatínsneytt; 
duft og úrgangur úr þessum vörum: 

 0506.1000 --- Beinmyndanir og bein, sýrumeðfarið ............................ 0   
 0506.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

0507  Fílabein, skjaldbökuskeljar, hvalskíði og skíðishár, 
horn, hreindýrahorn, hófar og klaufir, neglur, klær og 
nef, óunnið eða lauslega forunnið en ekki tilskorið; 
duft og úrgangur úr þessum vörum: 

 --- Fílabein; duft og úrgangur fílabeins: 
 0507.1001 --- --- Hvaltennur .................................................................. 0   
 0507.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Annað: 
 0507.9001 --- --- Hvalskíði .................................................................... 0   
 0507.9002 --- --- Fuglaklær .................................................................... 0   
 0507.9003 --- --- Kindahorn ................................................................... 0   
 0507.9004 --- --- Nautgripahorn ............................................................. 0   
 0507.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

0508 0508.0000 Kórallar og áþekk efni, óunnið eða lauslega forunnið 
en ekki frekar unnið; skeljar lindýra, krabbadýra eða 
skrápdýra og kolkrabbabein, óunnið eða lauslega 
forunnið en ekki tilskorið, duft og úrgangur úr 
þessum vörum .................................................................. 0   

0509 0509.0000 Náttúrlegir svampar úr dýraríkinu ................................ 0   

0510 0510.0000 Ambra, bifurbelgur, desmerkattardeig og moskus; 
spanskflugur; gall, einnig þurrkað; kirtlar og aðrar 
vörur úr dýraríkinu sem notaðar eru við framleiðslu á 
vörum til lækninga, nýjar, kældar, frystar eða á 
annan hátt varðar til bráðabirgða gegn skemmdum .... 0   

0511  Vörur úr dýraríkinu, ót.a.; dauð dýr í 1. eða 3. kafla, 
óhæf til manneldis: 

 0511.1000 --- Nautgripasæði ................................................................ 0   
 --- Annað: 
 --- --- Vörur úr fiski, krabbadýrum, lindýrum eða öðrum 

vatnahryggleysingjum; dauð dýr í 3. kafla: 
 0511.9111 --- --- --- Nýr eða ísvarinn fiskur, til bræðslu, ót. a. .............. 0   
 0511.9112 --- --- --- Beitusíld, fryst ........................................................ 0   
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 0511.9113 --- --- --- Loðna til beitu, fryst ............................................... 0   
 0511.9114 --- --- --- Salthrogn ................................................................ 0   
 0511.9115 --- --- --- Fiskúrgangur til fóðurs, frystur ............................... 0   
 0511.9116 --- --- --- Fiskhreistur ............................................................. 0   
 0511.9117 --- --- --- Fiskgall ................................................................... 0   
 0511.9118 --- --- --- Sundmagi, þurrkaður .............................................. 0   
 0511.9119 --- --- --- Sundmagi, saltaður ................................................. 0   
 0511.9121 --- --- --- Fiskinnyfli, ót.a. ...................................................... 0   
 0511.9122 --- --- --- Fiskúrgangur, ót.a. .................................................. 0   
 0511.9123 – – – Frjóvguð lúðuhrogn ................................................ 0   
 0511.9124 – – – Beitufiskur, frystur, ót.a. ......................................... 0   
 0511.9129 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 0511.9901 --- --- --- Dýrablóð ................................................................. 0   
 0511.9909 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
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FLOKKUR II 
Vörur úr jurtaríkinu 

 
Athugasemd: 

 Sem kögglar í þessum flokki teljast vörur sem hafa verið mótaðar beint með þjöppun eða 
íblöndun bindiefnis í þeim mæli að það sé að þyngd ekki meira en 3%. 

6. KAFLI 
Lifandi tré og aðrar plöntur; blómlaukar, rætur og þess háttar; 

afskorin blóm og lauf til skrauts 
 
Athugasemdir: 

1. Leiði ekki annað af orðalagi síðari hluta nr. 0601 teljast aðeins til þessa kafla lifandi tré og 
vörur (þar með taldir græðlingar) sem gróðrarstöðvar eða blómaverslanir hafa venjulega á 
boðstólum til gróðursetningar eða skreytingar. Til kaflans teljast þó ekki kartöflur, matlaukur, 
skalottlaukur, hvítlaukur eða aðrar vörur í 7. kafla. 

2. Til nr. 0603 eða 0604 teljast einnig vendir, blómakörfur, kransar og áþekkar vörur, sem gerðar 
eru að öllu leyti eða að hluta úr þeim vörum, án tillits til fylgihluta úr öðrum efnum. Til þessara 
vöruliða teljast þó ekki klippimyndir og áþekkar veggskreytingar í nr. 9701. 

 A A1 E 
 % kr/stk % 

0601  Blómlaukar, rótarhnýði, jarðstönglar, krónur og 
forðastönglar, í dvala, vexti eða blóma; síkoríuplöntur 
og síkoríurætur, þó ekki síkoríurætur í nr. 1212: 

 0601.1000 --- Blómlaukar, rótarhnýði, jarðstönglar, krónur og forða-
stönglar, í dvala .............................................................. 0   

 --- Blómlaukar, rótarhnýði, jarðstönglar, krónur og forða-
stönglar, í vexti eða blóma; síkoríuplöntur og síkoríu-
rætur: 

 0601.2001 --- --- Síkoríurætur ................................................................ 0   
 0601.2002 --- --- Blómstrandi pottaplöntur ............................................ 30 480  
 0601.2003 --- --- Grænar pottaplöntur ................................................... 30 480  
 0601.2009 --- --- Annað ......................................................................... 30 265  

0602  Aðrar lifandi plöntur (þ.m.t. rætur), græðlingar og 
gróðurkvistir; sveppþræðir: 

 0602.1000 --- Græðlingar og gróðurkvistir, án róta .............................. 0 270  
 0602.2000 --- Tré, runnar og búskar, einnig ágrætt, sem bera æta 

ávexti eða hnetur ............................................................ 30 200  
 0602.3000 --- Alparósir og glóðarrósir, einnig ágræddar ..................... 30 200  
 0602.4000 --- Rósir, einnig ágræddar ................................................... 30 200  
 --- Annað: 
 0602.9010 --- --- Sveppaþræðir (Mycelium) .......................................... 0   
 0602.9020 --- --- Ananasplöntur ............................................................ 30 200  
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 0602.9030 --- --- Matjurta- og jarðarberjaplöntur .................................. 30 200  
 --- --- Annað: 
 --- --- --- Útiplöntur: 
 --- --- --- --- Tré runnar og búskar: 
 0602.9041 --- --- --- --- --- Skógartré ........................................................... 30 200  
 --- --- --- --- --- Annað: 
 0602.9045 --- --- --- --- --- --- Græðlingar með rót og ungplöntur ................. 30 200  
 0602.9049 --- --- --- --- --- --- Annars ............................................................ 30 200  
 --- --- --- ---  Aðrar útiplöntur: 
 0602.9051 --- --- --- --- --- Fjölærar jurtkenndar plöntur ............................. 30 200  
 0602.9059 --- --- --- --- --- Annars ............................................................... 30 200  
 --- --- ---  Inniplöntur: 
 0602.9070 --- --- --- ---  Græðlingar með rót og ungplöntur, þó ekki 

kaktusar og þykkblöðungar .................................. 30 200  
 --- --- --- ---  Annað: 
 0602.9091 --- --- --- --- --- Kaktusar og þykkblöðungar............................... 30 200  
 0602.9092 --- --- --- --- --- Pottaplöntur af ættkvíslinni Bromilea ............... 30 200  
 0602.9093 – – – – – Plönturnar Erica Gracilis og Calluna ................. 30 200  
 0602.9094 – – – – – Plöntur af ættkvíslum brönugrasa ,,orchids“ ..... 30 200  
 0602.9095 – – – – – Aðrar pottaplöntur til og með 1 metri á hæð .... 30 200  
 0602.9099 --- --- --- --- --- Annars ............................................................... 30 200  

0603  Afskorin blóm og blómknappar sem notað er í vendi 
eða til skrauts, lifandi, þurrkað, litað, bleikt, gegn-
dreypt eða unnið á annan hátt: 

 --- Nýtt: 
 --- ---  Nellikur, lokaskegg, flamingóblóm, fuglamjólk, og  
  paradísarfuglablóm: 
 0603.1001 --- --- ---  Innflutningur á tímabilinu 1. desember til 30. apríl  30 95  
 0603.1002 --- --- ---  Innflutningur á öðrum tíma .................................... 30 95  
 0603.1003 --- ---  Ættkvíslirnar Protea, Banksia, Leucadendron og 

Brunia ......................................................................... 30  95  
 0603.1004 --- ---  Afskornar greinar með berjum og ávöxtum, óætum af 

ættkvíslunum: Ligustrum, Callicarpa, Gossypium, 
Hypericum, Ilex og Symphoricarpos .......................... 30 95  

 0603.1005 – –  Blóm af ættkvíslum brönugrasa „orchids“ ................. 30 95  
 0603.1006 – –  Forsythia (páskagreinar) ............................................. 30 95  
 0603.1009 --- ---  Annars ........................................................................ 30 95  
 0603.9000 --- Annað ............................................................................ 30 95  
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0604  Lauf, greinar og aðrir plöntuhlutar, án blóma eða 
blómknappa og grös, mosi og skófir, sem notað er í 
vendi eða til skrauts, nýtt, þurrkað, litað, bleikt, gegn-
dreypt eða unnið á annan hátt: 

 0604.1000 --- Mosi og skófir ................................................................ 0   
 --- Annað: 
 --- --- Nýtt: 
 0604.9101 --- --- --- Jólatré, án rótar ........................................................ 30 650  
 0604.9102 --- --- --- Jólatrésgreinar ........................................................ 30 50  
 0604.9109 --- --- --- Annað ..................................................................... 30 50  
 0604.9900 --- --- Annars ........................................................................ 30  50 



 44 
 

7. KAFLI 
Matjurtir og tilteknar rætur og hnýði 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast ekki fóðurvörur í nr. 1214. 
2. Sem matjurtir í nr. 0709, 0710, 0711 og 0712 teljast einnig ætir sveppir, tröfflur, ólífur, kap-

ar, grasker, eggaldinjurtir, sykurmaís (Zea mays var. saccharata), ávextir af ættinni Capsicum 
eða ættinni Pimenta, finkull, steinselja, kerfill, tarragon, kars og sætt majoran (Majorana 
hortensis eða Origanum majorana). 

3. Til nr. 0712 teljast allar þurrkaðar matjurtir sem teljast til nr. 0701-0711, aðrar en: 
 a. Þurrkaðir belgávextir, afhýddir (nr. 0713). 
 b. Sykurmaís í því formi sem tilgreint er í nr. 1102-1104. 
 c. Mjöl, fínmalað og gróft, duft, flögur, kurl og kögglar úr kartöflum (nr. 1105). 
 d. Mjöl, fínmalað og gróft, og duft úr þurrkuðum belgávöxtum í nr. 0713 (nr. 1106). 
4. Þurrkaðir, pressaðir eða malaðir ávextir af ættinni Capsicum eða ættinni Pimenta teljast þó 

ekki til þessa kafla (nr. 0904). 

 A A1 E 
 % kr/kg % 

0701  Kartöflur, nýjar eða kældar: 
 0701.1000 --- Útsæði ............................................................................ 30 55  
 --- Aðrar:  

 0701.9001 --- --- Bökunarkartöflur, 65 mm eða stærri .......................... 30 60  
 0701.9009 --- --- Annars ........................................................................ 30 60  

0702  Tómatar, nýir eða kældir: 
 0702.0001 --- Innflutningur á tímabilinu 1. nóvember til 15. mars ...... 30 198  
 0702.0002 --- Innflutningur á öðrum tíma ............................................ 30 198  

0703  Laukur, skalottlaukur, hvítlaukur, blaðlaukur og 
aðrar skyldar matjurtir, nýjar eða kældar: 

 ---  Laukur og skallottlaukur: 
 0703.1001 --- ---  Laukur ........................................................................ 30   
 0703.1009 --- ---  Skallottlaukur ............................................................. 30   
 0703.2000 --- Hvítlaukur ...................................................................... 30   
 --- Blaðlaukur og aðrar skyldar matjurtir: 
 0703.9001 --- ---  Blaðlaukur .................................................................. 30 227  
 0703.9009 --- ---  Annað ......................................................................... 30   

0704  Hvítkál, blómkál, hnúðkál, fóðurmergkál og áþekkt 
ætt kál, nýtt eða kælt: 

 0704.1000 --- Blómkál og hnappað spergilkál ..................................... 30 176  
 0704.2000 --- Rósakál .......................................................................... 30 215  
 --- Annað: 
 0704.9001 --- ---  Hvítkál ........................................................................ 30 79  
 0704.9002 --- ---  Rauðkál ....................................................................... 30 110  
 0704.9003 --- ---  Kínakál ....................................................................... 30 206  
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 0704.9004 --- ---  Spergilkál (Brassica oleracea var. italica) .................. 30 282  
 0704.9005 --- ---  Fóðurmergskál (Brassica oleraceaacepjala) ............... 30 196  
 0704.9009 --- ---  Annað ......................................................................... 30 196  

0705  Salat (Lactuca sativa) og síkoría (Cichorium spp.), 
nýtt eða kælt: 

 --- Salat: 
 --- ---  Salat, kálhausar (head  lettuce): 
 --- --- ---  Jöklasalat: 
 0705.1111 --- ---  --- ---  Innflutningur á tímabilinu 1. nóvember til 15. 

mars ....................................................................... 30 194  
 0705.1112 --- ---  --- --- Innflutningur á öðrum tíma ................................... 30 194  
 --- --- --- Annað: 
 0705.1191 ---  --- --- --- Innflutningur á tímabilinu 1. nóvember til 15. 

mars ....................................................................... 30 194  
 0705.1199 ---  --- --- --- Innflutningur á öðrum tíma ................................... 30 194  
 0705.1900 --- --- Annað ......................................................................... 30 194  
 --- Síkoría: 
 0705.2100 --- --- Kaffifífilsblöð (Cichorium intybus var. foliosum) ..... 30 194  
 0705.2900 --- --- Annað ......................................................................... 30 194  

0706  Gulrætur, næpur, rauðrófur, hafursrót, seljurót, 
radísur og áþekkar ætar rætur, nýjar eða kældar: 

 0706.1000 --- Gulrætur og næpur ......................................................... 30 136  
 --- Annað: 
 0706.9001 --- --- Gulrófur ...................................................................... 30 136  
 0706.9002 – – Rauðrófur ................................................................... 30 136  
 0706.9009 --- --- Annars ........................................................................ 30 136  

0707  Gúrkur og reitagúrkur, nýjar eða kældar: 
 --- Innfluttar á tímabilinu 1. nóvember til 15. mars: 
 0707.0011 --- --- Gúrkur ........................................................................ 30 197  
 0707.0012 --- --- Reitagúrkur ................................................................. 30 197  
 --- Innfluttar á öðrum tíma: 
 0707.0021 --- --- Gúrkur ........................................................................ 30 197  
 0707.0022 --- --- Reitagúrkur ................................................................. 30 197  

0708  Belgávextir, með eða án hýðis, nýir eða kældir: 
 0708.1000 --- Ertur (Pisum sativum) .................................................... 25   
 0708.2000 --- Belgaldin (Vigna spp., Phaseolus spp.) ......................... 25   
 0708.9000 --- Aðrir belgávextir ............................................................ 25   

0709  Aðrar matjurtir, nýjar eða kældar: 
 0709.1000 --- Jarðartískokka ................................................................ 30   
 0709.2000 --- Spergill ........................................................................... 30   
 0709.3000 --- Eggaldinjurtir ................................................................. 30 116  
 0709.4000 --- Selja, önnur en seljurót .................................................. 30 276  
 --- Sveppir og tröfflur: 
 0709.5100 --- --- Sveppir af ættinni Agaricus ........................................ 30 400  
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 0709.5200 --- --- Tröfflur ....................................................................... 30   
 0709.5900 --- --- Annað ......................................................................... 30 400  
 --- Aldin Capsicumættarinnar eða Pimentaættarinnar: 
 0709.6001 --- --- Allrahanda (pimento) .................................................. 30   
 --- ---  Paprika: 
 0709.6002 --- --- ---  Innflutningur á tímabilinu 1. nóvember til 15. mars 30 397  
  – – –  Innflutningur á öðrum tíma: 
 0709.6003 – – – – Græn paprika ........................................................ 30 397  
 0709.6004 – – – – Önnur paprika ....................................................... 30 397  
 0709.6009 --- --- Önnur ...................................................................... 30 397  
 0709.7000 --- Spínat, Nýja-Sjálandsspínat og hrímblaðka (garðspínat) 20   
 --- Annað: 
 0709.9001 --- --- Sykurmaís ................................................................... 30   
 0709.9002 --- --- Kúrbítur (Courgettes) .............................................. 30 397  
 0709.9003 --- --- Ólífur ........................................................................... 30   
 0709.9004 --- --- Steinselja .................................................................... 30 227  
 0709.9009 --- --- Annars ........................................................................ 30 385  

0710  Matjurtir (ósoðnar eða soðnar með gufu eða í vatni), 
frystar: 

 0710.1000 --- Kartöflur ........................................................................ 30 59  
 --- Belgávextir, með eða án hýðis: 
 0710.2100 --- --- Ertur (Pisum sativum) ................................................. 30   
 0710.2200 --- --- Belgaldin (Vigna spp., Phaseolus spp.) ...................... 30   
 0710.2900 --- --- Aðrir ........................................................................... 30   
 0710.3000 --- Spínat, Nýja-Sjálandsspínat og hrímblaðka (garðspínat) 30   
 0710.4000 --- Sykurmaís ...................................................................... 30   
 ---  Aðrar matjurtir: 
 --- ---  Paprika: 
 0710.8001 --- --- ---  Innflutningur á tímabilinu 1. nóvember til 15. mars 30   
 0710.8002 --- --- ---  Innflutningur á öðrum tíma ..................................... 30   
 0710.8003 --- ---  Laukur ........................................................................ 30   
 0710.8009 --- ---  Annars ........................................................................ 30   
 0710.9000 --- Matjurtablöndur ............................................................. 30   

0711  Matjurtir, varðar skemmdum til bráðabirgða (t.d. 
með brennisteinstvíildisgasi, saltlegi, brennisteinssýrl-
ingi eða öðrum verndandi upplausnum), en óhæfar í 
því ástandi til manneldis: 

 0711.2000 --- Ólífur ............................................................................. 30   
 0711.3000 --- Kapar ............................................................................. 30   
 0711.4000 --- Gúrkur og reitagúrkur .................................................... 30   
 --- Sveppir og tröfflur: 
 0711.5100 --- --- Sveppir af ættinni Agaricus ........................................ 30   
 0711.5900 --- --- Annað ......................................................................... 30   
 --- Aðrar matjurtir; matjurtablöndur: 
 0711.9001 --- --- Kartöflur ..................................................................... 30   
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 0711.9002 --- ---  Sykurmaís ................................................................... 30   
 0711.9003 --- --- Laukur ........................................................................ 30   
 0711.9009 --- --- Annað ......................................................................... 30   

0712  Þurrkaðar matjurtir, heilar, skornar, sneiddar, muld-
ar eða steyttar í duft, en ekki frekar unnar: 

 0712.2000 --- Laukur ............................................................................ 30   
 --- Sveppir, skógareyru (Auricularia spp.), hlaupsveppur  
  (Tremella spp.) og tröfflur: 
 0712.3100 --- --- Sveppir af ættinni Agaricus ........................................ 30   
 0712.3200 --- --- Skógareyru (Auricularia spp.) .................................... 30   
 0712.3300 --- --- Hlaupsveppur (Tremella spp.) .................................... 30   
 0712.3900 --- --- Annað ......................................................................... 30   
 --- Aðrar matjurtir; matjurtablöndur: 
 0712.9001 --- --- Sykurmaís, tómatar og gulrætur, þó ekki matjurta-

blöndur ....................................................................... 30   
 0712.9002 --- --- Kartöflur, einnig skornar eða sneiddar en ekki frekar 

unnar ........................................................................... 30   
 0712.9009 --- --- Annars ........................................................................ 30   

0713  Þurrkaðir belgávextir, afhýddir, einnig flysjaðir eða 
klofnir: 

 0713.1000 --- Ertur (Pisum sativum) .................................................... 0   
 0713.2000 --- Hænsnabaunir (garbanzos) ............................................ 0   
 --- Belgbaunir (Vigna spp., Phaseolus spp.): 
 0713.3100 --- --- Belgbaunir af tegundinni Vigna mungo (L.) Hepper 

eða Vigna radiata (L.) Wilczek .................................. 0   
 0713.3200 --- --- Litlar rauðar (Adzuki) baunir (Phaseolus eða Vigna 

angularis) .................................................................... 0   
 0713.3300 --- --- Nýrnabaunir, þar með taldar hvítar belgbaunir 

(Phaseolus vulgaris) ................................................... 0   
 0713.3900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 0713.4000 --- Linsubaunir .................................................................... 0   
 0713.5000 --- Breiðbaunir (Vicia faba var. major) og hestabaunir 

(Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) ............. 0   
 0713.9000 --- Aðrir .............................................................................. 0   

 0714 Maníókarót, örvarrót, saleprót, Jerúsalemartískokka, 
sæthnúður og áþekkar rætur og hnýði sem innihalda 
mikið af sterkju eða inúlíni, nýtt, kælt, fryst eða 
þurrkað, einnig sneitt eða í kögglum; sagópálmamerg-
ur: 

 0714.1000 --- Maníókarót (cassava) ..................................................... 30   
 0714.2000 --- Sæthnúður ...................................................................... 30   
 0714.9000 --- Annað ............................................................................ 30   
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8. KAFLI 
Ætir ávextir og hnetur; hýði af sítrusávöxtum eða melónum 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast ekki óætar hnetur eða ávextir. 
2. Kælda ávexti og hnetur skal flokka undir sömu vöruliði og tilsvarandi nýja ávexti og hnetur. 
3. Þurrkaða ávexti eða þurrkaðar hnetur í þessum kafla má endurvæta að hluta eða meðhöndla í 

þeim tilgangi: 
 a) að auka geymsluþol þeirra eða stöðugleika (t.d. með vægri hitameðferð, með því að bæta í 

þá brennisteinssamböndum, sorbínsýru eða kalínsorbati), 
 b) að bæta eða viðhalda útliti þeirra (t.d. með því að bæta í þá jurtaolíu eða lítils háttar af 

glúkósasírópi),  
 enda haldi þeir óbreyttum einkennum sínum sem þurrkaðir ávextir eða hnetur. 

 A  E 
 %  % 

0801  Kókoshnetur, parahnetur og kasúhnetur, nýjar eða 
þurrkaðar, einnig afhýddar eða flysjaðar: 

 --- Kókoshnetur: 
 0801.1100 --- --- Þurrkaðar og rifnar ..................................................... 0   
 0801.1900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Parahnetur:  
 0801.2100 --- --- Í hýði .......................................................................... 0   
 0801.2200 --- --- Afhýddar ..................................................................... 0   
  --- Kasúhnetur:  
 0801.3100 --- --- Í hýði .......................................................................... 0   
 0801.3200 --- --- Afhýddar ..................................................................... 0   

0802  Aðrar hnetur, nýjar eða þurrkaðar, einnig afhýddar 
eða flysjaðar: 

 --- Möndlur: 
 0802.1100 --- --- Í hýði .......................................................................... 0   
 0802.1200 --- --- Afhýddar ..................................................................... 0   
 --- Heslihnetur (Corylus spp.): 
 0802.2100 --- --- Í hýði .......................................................................... 0   
 0802.2200 --- --- Afhýddar ..................................................................... 0   
 --- Valhnetur: 
 0802.3100 --- --- Í hýði .......................................................................... 0   
 0802.3200 --- --- Afhýddar ..................................................................... 0   
 0802.4000 --- Kastaníuhnetur (Castanea spp.) ..................................... 0   
 0802.5000 --- Hjartaaldin ..................................................................... 0   
 0802.9000 --- Annars ............................................................................ 0   

0803 0803.0000 Bananar, þar með taldir mjölbananar, nýir eða 
þurrkaðir .......................................................................... 0 
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0804  Döðlur, fíkjur, ananas, lárperur (avocado), guavaber, 

mangóaldin og mangóstínaldin, nýtt eða þurrkað: 
 --- Döðlur: 
 0804.1001 --- --- Nýjar ........................................................................... 0   
 0804.1009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 0804.2000 --- Fíkjur ............................................................................. 0   
 0804.3000 --- Ananas ........................................................................... 0   
 0804.4000 --- Lárperur ......................................................................... 0   
 0804.5000 --- Guavaber, mangóaldin og mangóstínaldin .................... 0   

0805  Sítrusávextir, nýir eða þurrkaðir: 
 0805.1000 --- Appelsínur ..................................................................... 0   
 0805.2000 --- Mandarínur (þar með taldar tangarínur og satsúmur); 

klementínur, wilkingávextir og áþekkir blendingar 
sítrustegunda .................................................................. 0   

 0805.4000 --- Greipaldin ...................................................................... 0   
  --- Sítrónur (Citrus limon, Citrus limonum) og súraldin 
   (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia): 
 0805.5001 --- --- Sítrónur ....................................................................... 0   
 0805.5009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 0805.9000 --- Aðrir .............................................................................. 0   

0806  Vínber, ný eða þurrkuð: 
 0806.1000 --- Ný .................................................................................. 0   
 --- Þurrkuð: 
 0806.2001 --- --- Rúsínur ....................................................................... 0   
 0806.2009 --- --- Önnur .......................................................................... 0   

0807  Melónur (þar með taldar vatnsmelónur) og pápáaldin 
(papayas), nýtt: 

  --- Melónur (þar með taldar vatnsmelónur): 
 0807.1100 --- --- Vatnsmelónur ............................................................. 0   
 0807.1900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 0807.2000 --- Pápáaldin (papayas) ....................................................... 0   

0808  Epli, perur og kveður, nýtt: 
 0808.1000 --- Epli ................................................................................. 0   
 0808.2000 --- Perur og kveður ............................................................. 0   

0809  Apríkósur, kirsuber, ferskjur (þar með taldar nekt-
arínur), plómur og þyrniplómur, nýtt: 

 0809.1000 --- Apríkósur ....................................................................... 0   
 0809.2000 --- Kirsuber ......................................................................... 0   
 0809.3000 --- Ferskjur, þar með taldar nektarínur ............................... 0   
 0809.4000 --- Plómur og þyrniplómur .................................................. 0   

0810  Aðrir ávextir, nýir: 
 0810.1000 --- Jarðarber ........................................................................ 0   
 0810.2000 --- Hindber, brómber, mórber og lóganber ......................... 0   
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 0810.3000 --- Sólber, hvítar og rauðar kúrennur (ribsber) og garðaber 

(stikilsber) ...................................................................... 0   
 0810.4000 --- Trönuber, aðalbláber og aðrir ávextir af ættinni Vac-

cinium ............................................................................ 0   
 0810.5000 --- Kívíávextir ..................................................................... 0   
 0810.6000 – Durianaldin .................................................................... 0   
 0810.9000 --- Annars ............................................................................ 0   

0811  Ávextir og hnetur, ósoðið eða soðið í gufu eða vatni, 
fryst, einnig með viðbættum sykri eða öðru sætiefni: 

 --- Jarðarber: 
 0811.1001 --- --- Með viðbættum sykri eða öðru sætiefni ...................... 0   
 0811.1009 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Hindber, brómber, mórber, lóganber, sólber, hvítar og 

rauðar kúrennur (ribsber) og garðaber (stikilsber): 
 0811.2001 --- --- Með viðbættum sykri eða öðru sætiefni ..................... 0   
 0811.2009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Annað: 
 0811.9001 --- --- Með viðbætum sykri eða öðru sætiefni ...................... 0   
 0811.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
0812   Ávextir og hnetur, varið skemmdum til bráðabirgða 

(t.d. með brennisteinstvíildisgasi, saltlegi, brenni-
steinssýrlingi eða öðrum verndandi upplausnum), 
en óhæfar í því ástandi til manneldis: 

  0812.1000 --- Kirsuber ......................................................................... 0   
 0812.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

0813  Ávextir, þurrkaðir, aðrir en í nr. 0801-0806; blöndur 
af hnetum eða þurrkuðum ávöxtum í þessum kafla: 

 0813.1000 --- Apríkósur ....................................................................... 0   
 0813.2000 --- Sveskjur ......................................................................... 0   
 0813.3000 --- Epli ................................................................................. 0   
 --- Aðrir ávextir: 
 0813.4001 --- --- Til lögunar á seyði ...................................................... 0   
 0813.4009 --- --- Annað .......................................................................... 0   
 --- Blöndur af hnetum eða þurrkuðum ávöxtum í þessum 

kafla: 
 0813.5001 --- --- Til lögunar á seyði ...................................................... 0   
 0813.5009 --- --- Annað ......................................................................... 0   

0814 0814.0000 Hýði af sítrusávöxtum eða melónum (þar með talið af 
vatnsmelónum), nýtt, fryst, þurrkað eða varið 
skemmdum til bráðabirgða með saltlegi, brenn-
isteinssýrlingi eða öðrum verndandi upplausnum ........ 0   
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9. KAFLI 
Kaffi, te, maté og krydd 

 
Athugasemdir: 

1. Blöndur af vörum í nr. 0904-0910 flokkast þannig: 
 a. Blöndur af tveimur eða fleiri vörum úr sama vörulið flokkast í þann vörulið. 
 b. Blöndur af tveimur eða fleiri vörum úr mismunandi vöruliðum flokkast í nr. 0910. 

 Hafi verið bætt öðrum efnivörum í vörur sem teljast til nr. 0904-0910 (eða í blöndur sem 
um getur í a- eða b-lið að ofan) hefur það ekki áhrif á flokkun þeirra ef blöndur sem þannig 
verða til halda að öllu eða verulegu leyti einkennum þeirra vara sem teljast til nefndra vöruliða. 
Að öðrum kosti flokkast slíkar blöndur ekki í þennan kafla. Þannig blönduð bragðefni eða 
blönduð bragðbætiefni flokkast í nr. 2103. 

2. Til þessa kafla telst ekki sætpipar (Piper cubeba) eða aðrar vörur í nr. 1211. 

 A  E 
 %  % 

0901  Kaffi, einnig brennt eða koffeínsneytt; kaffiskurn og 
kaffihýði; kaffilíki sem inniheldur eitthvað af kaffi: 

 --- Kaffi, óbrennt: 
 0901.1100 --- --- Ekki koffeínsneytt ...................................................... 0   
 0901.1200 --- --- Koffeínsneytt .............................................................. 0   
 --- Kaffi, brennt: 
 --- --- Ekki koffeínsneytt: 
 0901.2101 --- --- --- Malað eða ómalað, í smásöluumbúðum 2 kg eða 

minna ...................................................................... 0   
 0901.2109 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Koffeínsneytt: 
 0901.2201 --- --- --- Malað eða ómalað, í smásöluumbúðum 2 kg eða 

minna ...................................................................... 0   
 0901.2209 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 0901.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

0902  Te, einnig bragðbætt: 
 0902.1000 --- Grænt te (ógerjað) í skyndiumbúðum sem innihalda 

ekki meira en 3 kg .......................................................... 0   
 0902.2000 --- Annað grænt te (ógerjað) ............................................... 0   
 0902.3000 --- Svart te (gerjað) og te gerjað að hluta, í skyndium-

búðum sem innihalda ekki meira en 3 kg ...................... 0   
 0902.4000 --- Annað svart te (gerjað) og annað te gerjað að hluta ...... 0   

0903 0903.0000 Maté .................................................................................. 0   

0904  Pipar af ættinni Piper; þurrkaðir, pressaðir eða mal-
aðir ávextir af ættinni Capsicum eða af ættinni Pi-
menta: 

 --- Pipar: 
 0904.1100 --- --- Hvorki pressaður né mulinn ....................................... 0   
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 0904.1200 --- --- Pressaður eða mulinn .................................................. 0   
 --- Ávextir af ættinni Capsicum eða af ættinni Pimenta, 

þurrkaðir, pressaðir eða malaðir: 
 0904.2001 --- --- Ómulin paprika (sweet peppers) ................................. 0   
 0904.2009 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   

0905 0905.0000 Vanilla ............................................................................... 0   

0906  Kanill og kanilblóm: 
 0906.1000 --- Hvorki pressað né mulið ................................................ 0   
 0906.2000 --- Pressað eða mulið .......................................................... 0   

0907 0907.0000 Negull (heill, negulnaglar og negulstilkar) ..................... 0   

0908  Múskat, múskathýði og kardamómur: 
 0908.1000 --- Múskat ........................................................................... 0   
 0908.2000 --- Múskathnýði .................................................................. 0   
 0908.3000 --- Kardamómur .................................................................. 0   

0909  Fræ aníss, badians, finkuls, sveipjurtar, ostakúmens 
eða kúmens; einiber: 

 --- Anís- eða badianfræ: 
 0909.1001 --- --- Til lögunar á seyði ...................................................... 0   
 0909.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 0909.2000 --- Sveipjurtarfræ ................................................................ 0   
 0909.3000 --- Ostakúmenfræ ................................................................ 0   
 0909.4000 --- Kúmenfræ ...................................................................... 0   
 --- Finkulfræ; einiber: 
 0909.5001 --- --- Til lögunar á seyði ...................................................... 0   
 0909.5009 --- --- Annað ......................................................................... 0   

0910  Engifer, safran, túrmerík (curcuma), tímían, lárviðar-
lauf, karrí og annað krydd: 

 0910.1000 --- Engifer ........................................................................... 0   
 0910.2000 --- Safran ............................................................................. 0   
 0910.3000 --- Túrmerík (curcuma) ....................................................... 0   
 0910.4000 --- Tímían; lárviðarlauf ....................................................... 0   
 0910.5000 --- Karrí ............................................................................... 0   
 --- Annað krydd: 
 0910.9100 --- --- Blöndur sem vísað er til í b-lið 1. athugasemdar við 

þennan kafla ............................................................... 0   
 0910.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
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10. KAFLI 
Korn 

 
Athugasemdir: 

1. a. Vörur sem tilgreindar eru í vöruliðum þessa kafla skulu því aðeins flokkaðar undir þá 
vöruliði að kornin sjálf séu til staðar, einnig á axi eða stilk. 

 b. Til þessa kafla telst ekki korn sem hefur verið afhýtt eða unnið á annan hátt. Í nr. 1006 
flokkast þó rís, afhýddur, slípaður (milled), fægður, gljáhúðaður, forsoðinn (parboiled) eða 
brotinn. 

2. Til nr. 1005 telst ekki sykurmaís (7. kafli). 
 
Athugasemd við undirlið: 

 Sem harðhveiti telst hveiti af tegundinni Triticum durum og blendingar frá kynblöndun 
innan tegunda Triticum durum sem hafa sömu litningatölu (28) og sú tegund. 

 A  E 
 %  % 

1001  Hveiti og meslín: 
 --- Harðhveiti: 
 1001.1001 --- --- Til fóðurs og fóðurgerðar ........................................... 55   
 1001.1009 --- --- Annars, eftir nánari skilgreiningu fjármálaráðuneytis-

ins ............................................................................... 0   
 --- Annað: 
 1001.9001 --- --- Til fóðurs og fóðurgerðar ........................................... 55   
 1001.9009 --- --- Annars, eftir nánari skilgreiningu fjármálaráðuneytis-

ins ............................................................................... 0   

1002  Rúgur: 
 1002.0001 --- Til fóðurs og fóðurgerðar .............................................. 55   
 1002.0009 --- Annars, eftir nánari skilgreiningu fjármálaráðuneytisins 0   

1003  Bygg: 
 1003.0001 --- Til fóðurs og fóðurgerðar .............................................. 55   
 1003.0009 --- Annars, eftir nánari skilgreiningu fjármálaráðuneytisins 0   

1004  Hafrar: 
 1004.0001 --- Til fóðurs og fóðurgerðar .............................................. 55   
 1004.0009 --- Annars, eftir nánari skilgreiningu fjármálaráðuneytisins 0   

1005  Maís: 
 1005.1000 --- Fræ ................................................................................. 0   
 --- Annar: 
 1005.9001 --- --- Til fóðurs og fóðurgerðar ........................................... 55   
 1005.9009 --- --- Annars, eftir nánari skilgreiningu fjármálaráðuneytis-

ins ............................................................................... 0   
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1006  Rís: 
 --- Rís með ytra hýði (ekru- eða hrárís): 
 1006.1001 --- --- Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ........................... 0   
 1006.1009 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Afhýddur (brúnn) rís: 
 1006.2001 --- --- Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ........................... 0   
 1006.2009 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Hálf- eða fullslípaður rís, einnig fægður eða gljá-

húðaður: 
 1006.3001 --- --- Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ........................... 0   
 1006.3009 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Brotinn rís: 
 1006.4001 --- --- Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ........................... 0   
 1006.4009 --- --- Annar .......................................................................... 0   

1007  Dúrra: 
 1007.0001 --- --- Til fóðurs og fóðurgerðar ........................................... 55   
 1007.0009 --- --- Annars, eftir nánari skilgreiningu fjármálaráðuneytis-

ins ............................................................................... 0   

1008  Bókhveiti, hirsi og kanarífræ; annað korn: 
 --- Bókhveiti: 
 1008.1001 --- --- Til fóðurs og fóðurgerðar ........................................... 55   
 1008.1009 --- --- Annars, eftir nánari skilgreiningu fjármálaráðuneytis-

ins ............................................................................... 0   
 --- Hirsi: 
 1008.2001 --- --- Til fóðurs og fóðurgerðar ........................................... 55   
 1008.2009 --- --- Annars, eftir nánari skilgreiningu fjármálaráðuneytis-

ins ............................................................................... 0   
 --- Kanarífræ: 
 1008.3001 --- --- Til fóðurs og fóðurgerðar ........................................... 55   
 1008.3009 --- --- Annars, eftir nánari skilgreiningu fjármálaráðuneytis-

ins ............................................................................... 0   
 --- Annað korn: 
 1008.9001 --- --- Til fóðurs og fóðurgerðar ........................................... 55   
 1008.9009 --- --- Annars, eftir nánari skilgreiningu fjármálaráðuneytis-

ins ............................................................................... 0   
 



 55 
 

11. KAFLI 
Malaðar vörur; malt; sterkja; inúlín; hveitiglúten 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Brennt malt sem kaffilíki (nr. 0901 eða 2101). 
 b. Unnið mjöl, fín- eða grófmalað, klíðislaust korn eða sterkja í nr. 1901. 
 c. Kornflögur (corn flakes) eða aðrar vörur í nr. 1904. 
 d. Matjurtir, unnar eða varðar skemmdum, í nr. 2001, 2004 eða 2005. 
 e. Vörur til lækninga (30. kafli). 
 f. Sterkja sem hefur einkenni ilmvara, snyrtivara eða hreinlætisvara (33. kafli). 
2. A. Malaðar vörur úr korntegundum sem taldar eru upp í eftirfarandi töflu teljast til þessa kafla 

ef þær innihalda þurrar, miðað við þyngd þurrefnis: 
 a. Sterkju (sem ákvörðuð er samkvæmt Ewersaðferðinni) í meira magni en tilgreint er í 2. 

dálki. 
 b. Ösku (að frádregnum viðbættum steinefnum) í því magni sem tilgreint er í 3. dálki eða 

minna. 
  Annars flokkast þær í nr. 2302. Kornfrjóangar, heilir, valsaðir, flagaðir eða malaðir, 

flokkast þó alltaf í nr. 1104.  
 B. Vörur sem teljast til þessa kafla samkvæmt áðurnefndri skýrgreiningu flokkast í nr. 1101 

eða 1102 ef magn þeirra sem fer í gegnum sigti úr ofnum vírdúk, með þeim þéttleika sem 
tilgreindur er í 4. og 5. dálki, er ekki minna, miðað við þyngd, en sá hundraðshluti sem 
tilgreindur er fyrir hverja korntegund. 

  Annars flokkast þær í nr. 1103 eða 1104. 
 

________________________________________________________________________  
 Magn sem fer í gegnum 
 sigti af þéttleikanum 
 _______________________________  
Korntegund Sterkju- Ösku- 315 500 
  innihald innihald mícron micron 
 (1) (2) (3) (4) (5) 

________________________________________________________________________  
 

Hveiti og rúgur ..... 45% 2,5% 80% – 
Bygg ..................... 45% 3,0% 80% – 
Hafrar ................... 45% 5,0% 80% – 
Maís og dúrra ....... 45% 2,0% – 90% 
Rís ........................ 45% 1,6% 80% – 
Bókhveiti .............. 45% 4,0% 80% – 

________________________________________________________________________  
 

3. Sem  klíðlaust korn og  mjöl í nr. 1103 teljast vörur sem malaðar eru úr korni sem: 
 a. Að 95 hundraðshlutum miðað við þyngd fer í gegnum síu úr ofnum vírdúk með 2 mm 

þéttleika þegar um maís er að ræða. 
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 b. Að 95 hundraðshlutum miðað við þyngd fer í gegnum síu úr ofnum vírdúk með 1,25 mm 

þéttleika þegar um aðrar korntegundir er að ræða. 

1101  Hveiti eða meslínmjöl, fínmalað: 
 1101.0010 --- Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna .............................. 0   
 --- Annað: 
 1101.0021 --- --- Til fóðurs og fóðurgerðar ........................................... 55   
 1101.0029 --- --- Annars, eftir nánari skilgreiningu fjármálaráðuneytis-

ins ............................................................................... 0   

1102  Mjöl úr korni, fínmalað, annað en úr hveiti eða mes-
líni: 

 --- Rúgmjöl: 
 1102.1001 --- --- Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ........................... 0   
 1102.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Maísmjöl: 
 1102.2001 --- --- Til fóðurs og fóðurgerðar ........................................... 55   
 1102.2009 --- --- Annars, eftir nánari skilgreiningu fjármálaráðuneytis-

ins ............................................................................... 0   
 --- Rísmjöl: 
 1102.3001 --- --- Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ........................... 0   
 1102.3009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Annað: 
 --- --- Byggmjöl: 
 1102.9011 --- --- --- Til fóðurs og fóðurgerðar ....................................... 55   
 1102.9019 --- --- --- Annars, eftir nánari skilgreiningu fjármálaráðu-

neytisins .................................................................. 0   
 --- --- Annars: 
 1102.9021 --- --- --- Til fóðurs og fóðurgerðar ....................................... 55   
 1102.9029 --- --- --- Annars, eftir nánari skilgreiningu fjármálaráðu-

neytisins .................................................................. 0   

1103  Klíðislaust korn, mjöl og kögglar: 
 --- Klíðislaust korn og mjöl: 
 --- --- Úr hveit: 
 1103.1101 --- --- --- Til fóðurs og fóðurgerðar ....................................... 55   
 1103.1109 --- --- --- Annars, eftir nánari skilgreiningu fjármálaráðu-

neytisins .................................................................. 0   
   

 --- --- Úr maís: 
 --- --- --- Kurl: 
 1103.1311 --- --- --- --- Til fóðurs og fóðurgerðar ..................................... 55   
 1103.1319 --- --- --- --- Annars, eftir nánari skilgreiningu fjármálaráðu-

neytisins ................................................................ 0   
 --- --- --- Annað: 
 1103.1321 --- --- --- --- Til fóðurs og fóðurgerðar ..................................... 55   
 1103.1329 --- --- --- --- Annars, eftir nánari skilgreiningu fjármálaráðu-

neytisins ................................................................ 0   
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 --- --- Úr öðru korni: 
 1103.1901 --- --- --- Til fóðurs og fóðurgerðar ....................................... 55   
 1103.1909 --- ---  --- Annars, eftir nánari skilgreiningu fjármálaráðu-

neytisins .................................................................. 0   
 --- Kögglar: 
 1103.2001 --- --- Til fóðurs og fóðurgerðar ........................................... 55   
 1103.2009 --- --- Annars, eftir nánari skilgreiningu fjármálaráðu-

neytisins .................................................................. 0   

1104  Korn unnið á annan hátt (t.d. afhýtt, valsað, flagað, 
perlað, sneitt eða kurlað), þó ekki rís í nr. 1006; korn-
frjóangar, heilir, valsaðir, flagaðir eða malaðir: 

 --- Valsað eða flagað korn: 
 --- --- Úr höfrum: 
 1104.1210 --- --- --- Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ....................... 0   
 --- --- --- Annars: 
 1104.1221 --- --- --- --- Til fóðurs og fóðurgerðar ..................................... 55   
 1104.1229 --- --- --- --- Annars, eftir nánari skilgreiningu fjármálaráðu-

neytisins ................................................................ 0   
 --- --- Úr öðru korni: 
 1104.1901 --- --- --- Til fóðurs og fóðurgerðar ....................................... 55   
 1104.1909 --- ---  --- Annars, eftir nánari skilgreiningu fjármálaráðu-

neytisins .................................................................. 0   
 --- Annað unnið korn (t.d. afhýtt, perlað, sneitt eða 

kurlað): 
 --- --- Úr höfrum: 
 1104.2210 --- --- --- Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ....................... 0   
 --- --- --- Annað: 
 1104.2221 --- --- --- --- Til fóðurs og fóðurgerðar ..................................... 55   
 1104.2229 --- --- --- --- Annars, eftir nánari skilgreiningu fjármálaráðu-

neytisins ................................................................ 0   
 --- --- Úr maís: 
 1104.2301 --- --- --- Til fóðurs og fóðurgerðar ....................................... 55   
 1104.2309 --- ---  --- Annars, eftir nánari skilgreiningu fjármálaráðu-

neytisins .................................................................. 0   
 --- --- Úr öðru korni: 
 1104.2901 --- --- --- Til fóðurs og fóðurgerðar ....................................... 55   
 1104.2909 --- ---  --- Annars, eftir nánari skilgreiningu fjármálaráðu-

neytisins .................................................................. 0   
 --- Kornfrjóangar, heilir, valsaðir, flagaðir eða malaðir: 
 1104.3001 --- --- Til fóðurs og fóðurgerðar ........................................... 55   
 1104.3009 --- --- Annars, eftir nánari skilgreiningu fjármálaráðuneytis-

ins ............................................................................... 0   

1105  Mjöl, fín- eða grófmalað, duft, flögur, kurl og kögglar 
úr kartöflum: 

 --- Mjöl, fín- eða grófmalað, og duft:  
 1105.1001 --- --- Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ........................... 0   
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 1105.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Flögur, kurl og kögglar: 
 1105.2001 --- --- Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ........................... 12   
 1105.2009 --- --- Annar .......................................................................... 12   

1106  Mjöl, fín- eða grófmalað, og duft úr þurrkuðum belg-
ávöxtum í nr. 0713, úr sagó eða rótum eða hnýðum í 
nr. 0714 eða úr vörum í 8. kafla:  

 1106.1000 --- Úr þurrkuðum belgávöxtum í nr. 0713 .......................... 0   
 --- Úr sagó eða rótum eða hnýðum í nr. 0714:  
 1106.2001 --- --- Maníókamjöl til fóðurs og fóðurgerðar ...................... 55   
 1106.2009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 1106.3000 --- Úr vörum í 8. kafla ........................................................ 0   

1107  Malt, einnig brennt: 
 1107.1000 --- Óbrennt .......................................................................... 0   
 1107.2000 --- Brennt ............................................................................ 0   

1108  Sterkja; inúlín: 
 --- Sterkja: 
 --- --- Hveitisterkja: 
 1108.1101 --- --- --- Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ....................... 0   
 1108.1109 --- --- --- Önnur ...................................................................... 0   
 --- --- Maíssterkja: 
 1108.1201 --- --- --- Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ....................... 0   
 1108.1209 --- --- --- Önnur ...................................................................... 0   
 --- --- Kartöflusterkja: 
 1108.1301 --- --- --- Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ....................... 5   
 1108.1309 --- --- --- Önnur ...................................................................... 5   
 --- --- Maníókasterkja (cassava): 
 1108.1401 --- --- --- Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ....................... 0   
 1108.1409 --- --- --- Önnur ...................................................................... 0   
 --- --- Önnur sterkja: 
 1108.1901 --- --- --- Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ....................... 0   
 1108.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Inúlín: 
 1108.2001 --- --- Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ........................... 0   
 1108.2009 --- --- Annað ......................................................................... 0   

1109 1109.0000 Hveitiglúten, einnig þurrkað ........................................... 0   
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12. KAFLI 
Olíufræ og olíurík aldin; ýmiss konar sáðkorn, fræ og aldin; plöntur 

til notkunar í iðnaði og til lyfja; hálmur og fóður 
 
Athugasemdir: 

1. Til nr. 1207 teljast m.a. pálmahnetur og pálmakjarnar, baðmullarfræ, rísínusfræ, sesamfræ, 
mustarðsfræ, safaskessufræ, valmúafræ og sheahnetur. Til þessa vöruliðar teljast ekki vörur í 
nr. 0801 eða 0802 eða ólífur (7. eða 20. kafli). 

2. Til nr. 1208 telst ekki aðeins ófitusneytt mjöl, fín- eða grófmalað, heldur einnig mjöl, fín- eða 
grófmalað, sem hefur verið fitusneytt að einhverju leyti eða fitusneytt og fitubætt að einhverju 
eða öllu leyti með sinni upprunalegu olíu. Til þessa vöruliðar teljast þó ekki leifar í nr. 2304-
2306. 

3. Sem  fræ til sáningar í nr. 1209 telst rófnafræ, grasfræ og annað grænfóðurfræ, skraut-
blómafræ, matjurtafræ, trjáfræ, fræ ávaxtatrjáa, fræ af umfeðmingsgrasi (þó ekki af tegundinni 
Vicia faba) eða úlfabaunum. Til nr. 1209 telst þó ekki eftirtalið þótt til sáningar sé: 

 a. Belgávextir eða sykurmaís (7. kafli). 
 b. Krydd eða aðrar vörur í 9. kafla. 
 c. Korn (10. kafli). 
 d. Vörur í nr. 1201-1207 eða 1211. 
4. Til nr. 1211 teljast m.a. eftirtaldar plöntur og plöntuhlutar: Basilíkum, borasurt, ginseng, 

ísópur, lakkrísplanta, allar tegundir myntu, rósmarín, rúturunni, salvía og malurt. Til nr. 1211 
telst þó ekki: 

 a. Lyf í 30. kafla. 
 b. Ilmvörur, snyrtivörur og hreinlætisvörur í 33. kafla. 
 c. Efni til varnar gegn og útrýmingar á skordýrum, sveppum eða illgresi og til sótthreinsunar 

eða áþekkar vörur í nr. 3808. 
5. Sem sjávargróður og aðrir þörungar í nr. 1212 telst ekki: 
 a. Dauðar einfrumuörverur í nr. 2102 
 b. Ræktaðar örverur í nr. 3002. 
 c. Áburður í nr. 3101 eða 3105. 
 
Athugasemd við undirliði:  

Sem repju- eða kolsafræ með lágt erúsínsýrustig (erucic acid) í nr 1205.10 teljast 
repju- og kolsafræ sem gefa af sér órokgjarna olíu sem inniheldur minna en 2% ef erúsínsýru 
(erucic acid) miðað við þyngd og gefa af sér fastan efnisþátt sem inniheldur minna en 30 
micromole af glúkósínolötum í grammi. 

 A  E 
 %  % 

1201 1201.0000 Sojabaunir, einnig sundurskornar ................................. 0   

1202  Jarðhnetur, ekki steiktar eða soðnar á annan hátt, 
einnig afhýddar eða sundurskornar: 

 1202.1000 --- Í hýði .............................................................................. 0   
 1202.2000 --- Afhýddar, einnig sundurskornar .................................... 0   
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1203 1203.0000 Kópra ................................................................................ 0   

1204 1204.0000 Línfræ, einnig sundurskorið ........................................... 0   

1205  Repju- eða kolsafræ, einnig sundurskorin: 
 1205.1000 --- Repju- eða kolsafræ með lágt erúsínsýrustig (erucic 

acid) ............................................................................... 0   
 1205.9000 --- Önnur ............................................................................. 0   

1206 1206.0000 Sólblómafræ, einnig sundurskorið ................................. 0   

1207  Önnur olíufræ og olíurík aldin, einnig sundurskorin: 
 1207.1000 --- Pálmahnetur eða pálmakjarnar ....................................... 0   
 1207.2000 --- Baðmullarfræ ................................................................. 0   
 1207.3000 --- Rísínusfræ ...................................................................... 0   
 1207.4000 --- Sesamfræ ....................................................................... 0   
 1207.5000 --- Mustarðsfræ ................................................................... 0   
 1207.6000 --- Safaskessufræ ................................................................ 0   
 --- Annað: 
 1207.9100 --- --- Valmúafræ .................................................................. 0   
 1207.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

1208  Mjöl, fín- eða grófmalað, úr olíufræum eða olíuríkum 
aldinum, þó ekki mustarði: 

 1208.1000 --- Úr sojabaunum ............................................................... 0   
 1208.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

1209  Fræ, aldin og sporar til sáningar: 
 --- Sykurrófufræ: 
 1209.1001 --- --- Í 10 kg umbúðum eða stærri ....................................... 0   
 1209.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Fóðurplöntufræ: 
 --- --- Refasmárafræ (alfalfa): 
 1209.2101 --- --- --- Í 10 kg umbúðum eða stærri ................................... 0   
 1209.2109 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Smárafræ (Trifolium spp.): 
 1209.2201 --- --- --- Í 10 kg umbúðum eða stærri ................................... 0   
 1209.2209 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Túnvingulfræ: 
 1209.2301 --- --- --- Í 10 kg umbúðum eða stærri ................................... 0   
 1209.2309 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Vallarsveifgrasfræ (Poa pratensis L.): 
 1209.2401 --- --- --- Í 10 kg umbúðum eða stærri ................................... 0   
 1209.2409 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Rýgrasfræ (Lolium multiflorum Lam., Lolium per-

enne L.): 
 1209.2501 --- --- --- Í 10 kg umbúðum eða stærri ................................... 0   
 1209.2509 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Vallarfoxgrasfræ: 
 1209.2601 --- --- --- Í 10 kg umbúðum eða stærri ................................... 0   
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 1209.2609 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Önnur: 
 1209.2901 --- --- --- Annað grasfræ í 10 kg umbúðum eða stærri ........... 0   
 1209.2909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 1209.3000 --- Fræ jurta sem ræktaðar eru aðallega vegna blóma 

þeirra .............................................................................. 0   
 --- Annað: 
 1209.9100 --- --- Matjurtafræ ................................................................. 0   
 --- --- Annars: 
 1209.9901 --- --- --- Sveppagró ............................................................... 0   
 1209.9909 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   

1210  Humall, nýr eða þurrkaður, einnig mulinn, sem duft 
eða kögglar; humalmjöl (lúpulín): 

 1210.1000 --- Humall, hvorki mulinn né sem duft eða kögglar ........... 0   
 1210.2000 --- Humall, mulinn eða sem duft eða kögglar; humalmjöl... 0   

1211  Plöntur eða plöntuhlutar (þar með talin fræ og aldin) 
sem aðallega er notað í ilmvörur, lyf eða til varnar 
gegn eða útrýmingar á skordýrum, sveppum eða þess 
háttar, nýtt eða þurrkað, einnig sneitt, mulið eða sem 
duft: 

 1211.1000 --- Lakkrísrót ....................................................................... 0   
 1211.2000 --- Ginsengrót ..................................................................... 0   
 1211.3000 --- Kókalauf ........................................................................ 0   
 1211.4000 --- Valmúahálmur ............................................................... 0   
 --- Annað: 
 1211.9001 --- --- Til lögunar á seyði ...................................................... 0   
 1211.9002 --- --- Basilíkum, borasurt, allar tegundir myntu, rósmarín, 

rúturunni, salvía og malurt ......................................... 0   
 1211.9009 --- --- Annað ......................................................................... 0   

1212  Fuglatrésbaunir (Jóhannesarbrauð), sjávargróður og 
aðrir þörungar, sykurrófur og sykurreyr, nýtt, kælt, 
fryst eða þurrkað, einnig mulið; aldinsteinar og 
 kjarnar og aðrar vörur úr jurtaríkinu (þar meðـ
taldar óbrenndar síkoríurætur af afbrigðinu Cichori-
um intybus sativum) sem aðallega er notað til mann-
eldis, ót.a.: 

 1212.1000 --- Fuglatrésbaunir (Jóhannesarbrauð), þar með talin 
fuglatrésfræ .................................................................... 0   

 --- Sjávargróður og aðrir þörungar: 
 1212.2001 --- --- Einkum til nota í ilmvörur, drykkjarvörur, lyf eða til 

varnar gegn eða til útrýmingar á skordýrum, 
sveppum eða þess háttar, nýtt eða þurrkað, einnig 
sneytt, mulið eða sem duft .......................................... 0   

 1212.2009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 1212.3000 --- Apríkósu-, ferskju- (þar með taldir nektarínu-) eða 

plómusteinar og –kjarnar ............................................... 0   
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 --- Annað: 
 1212.9100 --- --- Sykurrófur .................................................................. 0   
 1212.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

1213  Strá og hýði af korni, óunnið, einnig saxað, mulið, 
pressað eða í kögglum: 

 --- Mulið, pressað eða kögglað: 
 1213.0011 --- --- Til fóðurs og fóðurgerðar ........................................... 55   
 1213.0019 --- --- Annars, eftir nánari skilgreiningu fjármálaráðuneytis-

ins ............................................................................... 0   
 --- Annað: 
 1213.0021 --- --- Til fóðurs og fóðurgerðar ........................................... 55   
 1213.0029 --- --- Annars, eftir nánari skilgreiningu fjármálaráðuneytis-

ins ............................................................................... 0   

1214  Fóðurnæpur, beðjur, fóðurrófur, hey, refasmári 
(alfalfa), smári, esparsettur, fóðurkál, úlfabaunir, 
umfeðmingsgras og áþekkar fóðurvörur, einnig í 
kögglum: 

 1214.1000 --- Mjöl og kögglar úr refasmára (alfalfa) .......................... 0   
 1214.9000 --- Annað ............................................................................ 0  
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13. KAFLI 
Kvoðulakk; gúmkvoður, resín og aðrir jurtasafar og jurtakjarnar 

 
Athugasemd: 

 Til nr. 1302 telst m.a. lakkrískjarni, prestafífilskjarni, humlakjarni, alóekjarni og ópíum. 
 Til þessa vöruliðar telst ekki: 
 a. Lakkrískjarni sem inniheldur meira en 10% súkrósa, miðað við þyngd, eða tilreiddur er 

sem sykurvara (nr. 1704). 
 b. Maltkjarni (nr. 1901). 
 c. Kjarnar úr kaffi, tei eða maté (nr. 2101). 
 d. Jurtasafar eða jurtakjarnar sem teljast áfengar drykkjarvörur (22. kafli).  
 e. Kamfóra, glycyrrhizin eða aðrar vörur í nr. 2914 eða 2938. 
 f. Seyði úr valmúahálmi sem inniheldur ekki minna en 50% miðað við þyngd af alkaloíðum 

(nr. 2939). 
 g. Lyf í nr. 3003 eða 3004 eða prófefni til blóðflokkunar (nr. 3006). 
 h. Sútunar- eða litunarkjarni (nr. 3201 eða 3203). 
 ij. Rokgjarnar olíur, fastar, fljótandi, resínóíð, úrdregin oleóresín, eimað vatn eða 

vatnsupplausnir úr rokgjörnum olíum eða vörur að meginstofni úr ilmandi efnum til nota 
við framleiðslu á drykkjarvörum (33. kafli).  

 k. Náttúrlegt gúmmí, balata, gúttaperka, guayule, chicle eða áþekkar náttúrlegar gúmkvoður 
(nr. 4001). 

 A  E 
 %  % 

1301  Kvoðulakk; náttúrlegar gúmkvoður; resín, gúmmí-
harpixar og oleóresín (t. d. balsöm):  

 1301.1000 --- Kvoðulakk ..................................................................... 0   
 1301.2000 --- Akasíulím (gum arabic) ................................................. 0   
 1301.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

1302  Jurtasafar og jurtakjarnar; pektínefni, pektínöt og 
pektöt; agar og önnur jurtaslím og hleypiefni, einnig 
umbreytt, unnið úr vörum úr jurtaríkinu: 

 --- Jurtasafar og jurtakjarnar: 
 1302.1100 --- --- Ópíum ......................................................................... 0   
 --- --- Úr lakkrísplöntu: 
 1302.1201 --- --- --- Lakkrískjarni í 4 kg blokkum eða stærri og fljót-

andi lakkrískjarni eða lakkrísduft, í 3 lítra um-
búðum eða stærri .................................................... 0   

 1302.1209 --- --- --- Aðrir ....................................................................... 0   
 1302.1300 --- --- Úr humli ..................................................................... 0   
 1302.1400 --- --- Úr prestafíflum eða rótum plantna sem innihalda 

rótenón ........................................................................ 0   
 1302.1900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   



64 
 A  E 
 %  % 
 --- Pektínefni, pektínöt og pektöt: 
 1302.2001 --- ---  Sem innihalda 5% eða meira miðað við þyngd af 

viðbættum sykri .......................................................... 0   
 1302.2009 --- ---  Annað ......................................................................... 0   
 --- Jurtaslím og hleypiefni, einnig umbreytt, unnið úr 

vörum úr jurtaríkinu: 
 --- --- Agar: 
 1302.3101 --- --- --- Umbreytt ................................................................. 0   
 1302.3109 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Jurtaslím og hleypiefni, einnig umbreytt, unnið úr 

fuglatrésbaunum, -fræi eða gúarfræi: 
 1302.3201 --- --- --- Umbreytt ................................................................. 0   
 1302.3209 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Annað: 
 1302.3901 --- --- --- Umbreytt ................................................................. 0   
 1302.3909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
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14. KAFLI 
Fléttiefni úr jurtaríkinu; vörur úr jurtaríkinu, ót.a. 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast ekki eftirtaldar vörur sem skulu flokkast í flokk XI: Jurtaefni eða trefjar 
úr jurtaefnum á hvaða vinnslustigi sem er, aðallega notað til framleiðslu á spunaefnum, eða 
önnur jurtaefni sem hafa sætt þeirri meðferð að þau verða aðeins notuð sem spunaefni. 

2. Til nr. 1401 teljast m.a. bambus (einnig klofinn, sagaður eftir endilöngu eða í lengdir, ávalaður 
á endum, bleiktur, gerður óeldfimur, fágaður eða litaður), klofinn körfuviður, reyr og þess 
háttar, spanskreyrskjarni og flysjaður eða klofinn spanskreyrspálmi. Flöguviður flokkast ekki í 
þennan vörulið (nr. 4404). 

3. Til nr. 1402 telst ekki viðarull (nr. 4405). 
4. Til nr. 1403 teljast ekki tilbúin knippi eða vöndlar til framleiðslu á sópum eða burstum (nr. 

9603). 

 A  E 
 %  % 

1401  Jurtaefni notað aðallega til fléttunar (t.d. bambus, 
spanskreyrspálmi, reyr, sef, körfuviður, raffíutrefjar, 
hreinsuð, bleikt eða lituð kornstrá, og linditrefjar): 

 1401.1000 --- Bambus .......................................................................... 0   
 1401.2000 --- Spanskreyr ..................................................................... 0   
 1401.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

1402 1402.0000 Jurtaefni notað aðallega sem tróð eða til bólstrunar 
(t.d. glansull (kapok), viðarhár og marhálmur), einnig 
í lögum með eða án stoðefnis ........................................... 0   

1403 1403.0000 Jurtaefni notað aðallega í sópa eða bursta (t.d. sóp-
dúrra, píassava, húsapuntur og agavetrefjar), einnig í 
hönkum eða búntum ........................................................ 0   

1404  Vörur úr jurtaríkinu, ót.a.: 
 1404.1000 --- Óunnið jurtaefni notað aðallega til litunar eða sútunar... 0   
 1404.2000 --- Baðmullardúnn (linters) ................................................. 0   
 --- Aðrar: 
 1404.9001 --- --- Ýfingakönglar ............................................................. 0   
 1404.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0  
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FLOKKUR III 
Feiti og olíur úr dýra- og jurtaríkinu og klofningsefni þeirra; unnin 

matarfeiti; vax úr dýra- eða jurtaríkinu 

15. KAFLI 
Feiti og olíur úr dýra- og jurtaríkinu og klofningsefni þeirra; unnin 

matarfeiti; vax úr dýra- eða jurtaríkinu 
 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Svínafita eða alifuglafita í nr. 0209. 
 b. Kakaósmjör, feiti eða olía (nr. 1804). 
 c. Ætar blöndur sem innihalda miðað við þyngd meira en 15% af vörum í nr. 0405 (venjulega 

21. kafli). 
 d. Hamsar (nr. 2301) eða leifar í nr. 2304-2306. 
 e. Feitisýrur, unnið vax, lyf, málning, lökk, sápa, ilmvörur, snyrtivörur eða hreinlætisvörur, 

súlfóneraðar olíur eða aðrar vörur í flokki VI. 
 f. Faktis, unnið úr olíum (nr. 4002). 
2. Til nr. 1509 teljast ekki olíur sem unnar eru úr ólífum með upplausn (nr. 1510). 
3. Til nr. 1518 telst ekki feiti eða olíur eða þættir þeirra, sem aðeins hefur verið mengað, og 

flokka skal í sama vörulið og samsvarandi ómenguð feiti og olíur og þættir þeirra. 
4. Sápufótur, olíufótur og -dreggjar, sterínbik, glyserólbik og ullarfeitibik telst til nr. 1522. 
 
Athugasemd við undirliði: 

 Sem repju- eða kolsaolía með lágt erúsínsýrustig í nr 1514.11 og 1514.19 teljast 
órokgjarnar olíur sem innihalda minna en 2% miðað við þyngd af erúsínsýru (erucic acid). 

 A  E 
 %  % 

1501  Svínafeiti (þar með talin hreinsuð svínafeiti (Lard)) og 
alifuglafeiti, þó ekki vörur í nr. 0209 eða 1503:  

 --- Beinafeiti og úrgangsefnafeiti: 
 1501.0011 --- --- Til matvælaframleiðslu ............................................... 0   
 1501.0019 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Önnur: 
 1501.0021 --- --- Til matvælaframleiðslu ............................................... 0   
 1501.0029 --- --- Annars ........................................................................ 0   

1502  Fita af dýrum af nautgripaætt, kindum eða geitum, þó 
ekki vörur í nr. 1503:  

 --- Beinafeiti og úrgangsefnafeiti: 
 1502.0011 --- --- Til matvælaframleiðslu ............................................... 0   
 1502.0019 --- --- Annars ........................................................................ 0   
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  --- Annað: 
 1502.0021 --- --- Til matvælaframleiðslu ............................................... 0   
 1502.0029 --- --- Annars ........................................................................ 0   

1503  Svínafeitisterín, svínaolía, tólgarsterín, oleóolía og 
tólgarolía, ekki gert að fleyti, eða unnið á annan hátt: 

 1503.0001 --- Til matvælaframleiðslu .................................................. 0   
 1503.0009 --- Annars ............................................................................ 0   

1504  Feiti og olíur og þættir þeirra, úr fiski eða sjávar-
spendýrum, einnig hreinsuð en ekki efnafræðilega 
umbreytt: 

 --- Lýsi úr fiskilifur og þættir þess: 
 1504.1001 --- --- Þorskalýsi, kaldhreinsað ............................................. 0   
 1504.1002 --- --- Þorskalýsi, ókaldhreinsað ........................................... 0   
 1504.1003 --- --- Iðnaðarlýsi (aðeins lifrarlýsi) ..................................... 0   
 1504.1004 --- --- Lýsi úr fisklifur, ót.a. .................................................. 0   
 1504.1005 --- --- Tylgi . .......................................................................... 0   
 1504.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Feiti og lýsi og þættir þeirra úr fiski, þó ekki lifrarlýsi: 
 1504.2001 --- --- Síldarlýsi ..................................................................... 0   
 1504.2002 --- --- Loðnulýsi .................................................................... 0   
 1504.2003 --- --- Karfalýsi ..................................................................... 0   
 1504.2004 --- --- Búklýsi, ót.a. ............................................................... 0   
 1504.2005 --- --- Tylgi ........................................................................... 0   
 1504.2009 --- --- Annað . ........................................................................ 0   
 --- Feiti og lýsi og þættir þeirra, úr sjávarspendýrum: 
 1504.3001 --- --- Hvallýsi ...................................................................... 0   
 1504.3002 --- --- Olíur, þéttar á vélrænan hátt ....................................... 0   
 1504.3009 --- --- Annað ......................................................................... 0   

1505 1505.0000 Ullarfeiti og feitiefni unnin úr henni (þar með talið 
lanólín) ............................................................................... 0   

1506  Önnur dýrafeiti og -olíur og þættir þeirra, einnig 
hreinsað en ekki efnafræðilega umbreytt: 

 1506.0001 --- Dýraolíur og efnisþættir þeirra ...................................... 0   
 1506.0009 --- Annað ............................................................................ 0   

1507  Sojabaunaolía og þættir hennar, einnig hreinsað en 
ekki efnafræðilega umbreytt: 

 --- Hrá olía, einnig aflímuð: 
 1507.1001 --- --- Til matvælaframleiðslu ............................................... 0   
 1507.1009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Annað: 
 1507.9001 --- --- Til matvælaframleiðslu ............................................... 0   
 1507.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
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1508  Jarðhnetuolía og þættir hennar, einnig hreinsað en ekki 

efnafræðilega umbreytt: 
 --- Hrá olía: 
 1508.1001 --- --- Til matvælaframleiðslu ............................................... 0   
 1508.1009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Annað: 
 1508.9001 --- --- Til matvælaframleiðslu ............................................... 0   
 1508.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

1509  Ólífuolía og þættir hennar, einnig hreinsað en ekki 
efnafræðilega umbreytt: 

 --- Hrá olía: 
 1509.1001 --- --- Til matvælaframleiðslu ............................................... 0   
 1509.1009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Annað: 
 1509.9001 --- --- Til matvælaframleiðslu................................................ 0   
 1509.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

1510  Aðrar olíur og þættir þeirra, unnið eingöngu úr 
ólífum, einnig hreinsað en ekki efnafræðilega um-
breytt, þar með taldar blöndur þessara olía eða þátta 
og olía og þátta í nr. 1509: 

 1510.0001 --- Til matvælaframleiðslu .................................................. 0   
 1510.0009 --- Annars ............................................................................ 0   

1511  Pálmaolía og þættir hennar, einnig hreinsað en ekki 
efnafræðilega umbreytt: 

 --- Hrá olía: 
 1511.1001 --- --- Til matvælaframleiðslu ............................................... 0   
 1511.1009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Annað: 
 1511.9001 --- --- Til matvælaframleiðslu ............................................... 0   
 1511.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

1512  Olía úr fræi sólblóma, körfublóma eða baðmullar og 
þættir hennar, einnig hreinsað en ekki efnafræðilega 
umbreytt: 

 --- Olía úr fræi sólblóma eða körfublóma og þættir hennar: 
 --- --- Hrá olía: 
 1512.1101 --- --- --- Til matvælaframleiðslu ........................................... 0   
 1512.1109 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annað: 
 1512.1901 --- --- --- Til matvælaframleiðslu ........................................... 0   
 1512.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Olía úr fræi baðmullar og þættir hennar: 
 --- --- Hrá olía, einnig án gossypóls: 
 1512.2101 --- --- --- Til matvælaframleiðslu ........................................... 0   
 1512.2109 --- --- --- Annars .................................................................... 0   



69 
 A A1 E 
 % kr/kg % 
 
 --- --- Annað: 
 1512.2901 --- --- --- Til matvælaframleiðslu ........................................... 0   
 1512.2909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   

1513  Kókoshnetu-, pálmakjarna- eða babassúolía og þættir 
hennar, einnig hreinsað en ekki efnafræðilega um-
breytt: 

 --- Kókoshnetuolía og þættir hennar: 
 --- --- Hrá olía: 
 1513.1101 --- --- --- Til matvælaframleiðslu ........................................... 0   
 1513.1109 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annað: 
 1513.1901 --- --- --- Til matvælaframleiðslu ........................................... 0   
 1513.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Pálmakjarna- eða babassúolía og þættir hennar: 
 --- --- Hrá olía: 
 1513.2101 --- --- --- Til matvælaframleiðslu ........................................... 0   
 1513.2109 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annað: 
 1513.2901 --- --- --- Til matvælaframleiðslu ........................................... 0   
 1513.2909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   

1514  Repju-, kolsa- eða mustarðsolía og þættir hennar, 
einnig hreinsað en ekki efnafræðilega umbreytt: 

 _ Repju- eða kolsaolía með lágt erúsínsýrustig (erucic  
  acid) og þættir þeirra: 
  --- --- Hrá olía: 
 1514.1101 --- --- ---  Til matvælaframleiðslu ........................................... 0   
 1514.1109 --- --- ---  Annars .................................................................... 0   
  --- --- Annað: 
 1514.1901 --- --- ---  Til matvælaframleiðslu ........................................... 0   
 1514.1909 --- --- ---  Annars .................................................................... 0   
 --- Annað: 
  --- --- Hrá olía: 
 1514.9101 --- --- ---  Til matvælaframleiðslu ........................................... 0   
 1514.9109 --- --- ---  Annars .................................................................... 0   
  --- --- Annars: 
 1514.9901 --- --- ---  Til matvælaframleiðslu ........................................... 0   
 1514.9909 --- --- ---  Annars .................................................................... 0   

1515  Önnur órokgjörn jurtafeiti og -olía (þar með talin 
jójóbaolía) og þættir hennar, einnig hreinsað en ekki 
efnafræðilega umbreytt: 

 --- Línolía og þættir hennar: 
 1515.1100 --- --- Hrá olía ....................................................................... 0   
 1515.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Maísolía og þættir hennar: 
 --- --- Hrá olía: 
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 1515.2101 --- --- --- Til matvælaframleiðslu ........................................... 0   
 1515.2109 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annað: 
 1515.2901 --- --- --- Til matvælaframleiðslu ........................................... 0   
 1515.2909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 1515.3000 --- Laxerolía og þættir hennar ............................................. 0   
 1515.4000 --- Tungolía og þættir hennar .............................................. 0   
 --- Sesamolía og þættir hennar: 
 1515.5001 --- --- Til matvælaframleiðslu ............................................... 0   
 1515.5009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Annað: 
 1515.9001 --- --- Til matvælaframleiðslu ............................................... 0   
 1515.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

1516  Feiti eða olíur úr dýra- eða jurtaríkinu og þættir 
þeirra, hert að fullu eða að hluta, víxlesterað, endur-
esterað eða elaídínerað, einnig hreinsað en ekki frekar 
unnið: 

 --- Dýrafeiti og -olíur og þættir þeirra: 
 1516.1001 --- --- Feiti og olíur úr fiski og sjávarspendýrum og efnis-

þættir þeirra, enduresterað .......................................... 0   
 1516.1002 --- --- Önnur dýrafeiti og olíur, enduresterað ....................... 0   
 1516.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Jurtafeiti og -olíur og þættir þeirra: 
 1516.2001 --- --- Sojabaunaolía ............................................................. 0   
 1516.2002 --- --- Baðmullarfræsolía ...................................................... 0   
 1516.2003 --- --- Vetnaðar olíur (með vaxeinkenni, t.d. ópalvax) ......... 0   
 1516.2009 --- --- Annað ......................................................................... 0   

1517  Smjörlíki; blöndur eða framleiðsla til manneldis úr 
jurtafeiti eða -olíum eða þáttum úr mismunandi fitu 
eða olíum þessa kafla, þó ekki feiti eða olíur til mann-
eldis eða þættir þeirra í nr. 1516: 

 --- Smjörlíki, þó ekki fljótandi smjörlíki: 
 1517.1001 --- --- Sem inniheldur meira en 10% en ekki meira en 15% 

af mjólkurfitu miðað við þyngd .................................. 0 90  
 1517.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0 60  
 --- Annað: 
 1517.9001 --- --- Sem inniheldur 10% eða minna af mjólkurfitu miðað 

við þyngd .................................................................... 0 60  
 1517.9002 --- --- Sem inniheldur meira en 10% en ekki meira en 15% 

af mjókurfitu miðað við þyngd ................................... 0 90  
 1517.9003 --- ---  Neysluhæfar blöndur úr fljótandi sojabaunaolíu og 

baðmullarfræsolíu ....................................................... 0   
 1517.9004 --- ---  Neysluhæfar blöndur úr öðrum fljótandi matjurta-

olíum ........................................................................... 0   
 1517.9005 --- ---  Neysluhæfar blöndur úr dýra- eða matjurtafeiti og 

olíum, lagaðar sem smurefni í mót ............................. 0   
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 1517.9009 --- ---  Annars ........................................................................ 0   

1518 1518.0000 Feiti eða olíur úr dýra- eða jurtaríkinu og þættir 
þeirra, soðið, oxað, vatnssneytt, brennisteinsborið, 
blásið, fjölliðað með hita í lofttómi eða í eðalgasi eða 
efnafræðilega umbreytt með öðrum hætti, þó ekki það 
sem er í nr. 1516; blöndur eða framleiðsla, ekki til 
manneldis, úr feiti eða olíum dýra- eða jurtaríkisins 
eða úr þáttum úr mismunandi feiti eða olíum þessa 
kafla, ót.a. ......................................................................... 0   

1520 1520.0000 Glýseról (glýserín), hrátt; glýserólvatn og glýserol-
lútur ................................................................................... 0   

1521  Jurtavax (annað en tríglýseríð), býflugnavax, annað 
skordýravax og hvalaraf, einnig hreinsað eða litað: 

 1521.1000 --- Jurtavax .......................................................................... 0   
 1521.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

1522 1522.0000 Degras; leifar sem falla til við meðferð á feitiefnum 
eða dýra- eða jurtavaxi .................................................... 0   
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FLOKKUR IV 
Unnin matvæli; drykkjarvörur, áfengir vökvar og edik; tóbak 

og framleitt tóbakslíki 
 
Athugasemd: 

 Sem  kögglar  í þessum flokki teljast vörur sem mótaðar hafa verið annað hvort beint 
með þjöppun eða blöndun bindiefnis sem að magni er ekki meira en 3% miðað við þyngd. 

16. KAFLI 
Framleiðsla úr kjöti, fiski eða krabbadýrum, lindýrum eða öðrum 

vatnahryggleysingjum 
 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki kjöt, hlutar af dýrum, fiski, krabbadýrum, lindýrum eða öðrum 
vatnahryggleysingjum sem hefur verið unnið eða varið skemmdum á þann hátt er um getur í 2. 
eða 3. kafla eða í nr. 0504.  

2. Matvæli teljast til þessa kafla ef þau innihalda meira en 20%, miðað við þyngd, af pylsum, 
kjöti, hlutum af dýrum, blóði, fiski eða krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahryggleys-
ingjum, eða hverskonar samsetningu þeirra. Þegar í lögun eru tvær eða fleiri framangreindra 
vara skal flokka hana í þann vörulið 16. kafla sem svarar til þess efnisþáttar eða efnisþátta sem 
mest er af miðað við þyngd. Þessar reglur gilda ekki um fylltar vörur í nr. 1902 eða framleiðslu 
í nr. 2103 eða 2104. 

 
Athugasemdir við undirliði: 

1. Sem jafnblönduð matvæli í nr. 1602.10 telst framleiðsla úr kjöti, hlutum af dýrum eða blóði, 
fínlega jafnblandað, umbúið til smásölu til nota sem fæða fyrir börn eða sjúka, í umbúðum 
með innihaldi að nettóþyngd ekki meira en 250 g. Þegar skýrgreiningu þessari er beitt skal 
ekkert tillit taka til efnisþátta sem kunna að hafa verið settir í litlu magni í blönduna til 
bragðbætis, varnar skemmdum eða í öðrum tilgangi. Í matvælum þessum mega vera sýnilegar 
agnir í litlu mæli af kjöti eða hlutum af dýrum. Undirliður þessi gengur fyrir öllum öðrum 
undirliðum í nr. 1602. 

2. Fiskur og krabbadýr sem aðeins eru tilgreind í undirliðum nr. 1604 eða 1605 undir sínum 
almennu heitum, eru af sömu tegund og þau sem nefnd eru undir sömu heitum í 3. kafla. 

 A A1 E 
 % kr/kg % 

1601  Pylsur og þess háttar vörur úr kjöti, hlutum af dýrum 
eða blóði; matvæli gerð aðallega úr þessum vörum: 

 1601.0010 --- Blóðmör og lifrarpylsa ................................................... 30 234  
 --- Annað: 
 1601.0021 --- --- Þurrpylsur ................................................................... 30 975  
 1601.0022 --- --- Pylsur sem innihalda meira en 60% af kjöti eða 

öðrum sláturafurðum, auk annarra efnisþátta, ót. a. ... 30 883  
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 1601.0023 --- --- Pylsur sem innihalda meira en 20%, til og með 60%, 
af kjöti eða öðrum sláturafurðum, auk annarra 
efnisþátta, ót. a. ........................................................... 30 530  

 1601.0029 --- --- Annað ......................................................................... 30 883  

1602  Annað kjöt, hlutar af dýrum eða blóð, unnið eða varið 
skemmdum: 

 --- Jafnblönduð matvæli: 
 1602.1001 --- --- Sem innihalda meira en 60% af kjöti, hlutum af 

dýrum eða blóði .......................................................... 30 883  
 1602.1009 --- --- Sem innihalda meira en 20%, til og með 60%, af 

kjöti, hlutum af dýrum eða blóði ................................ 30 530  
 --- Úr dýralifur: 
 --- --- Lifrarkæfa: 
 1602.2011 --- --- --- Sem innihalda meira en 60% af dýralifur ............... 30 440  
 1602.2012 --- --- --- Sem innihalda meira en 20%, til og með 60%, af 

dýralifur .................................................................. 30 264  
 1602.2019 --- --- --- Annað ..................................................................... 30 88  
 --- --- Annað: 
 1602.2021 --- --- --- Sem innihalda meira en 60% af dýralifur ............... 30 260  
 1602.2022 --- --- --- Sem innihalda meira en 20%, til og með 60%, af 

dýralifur .................................................................. 30 156  
 1602.2029 --- --- --- Annað ..................................................................... 30 52  
 --- Úr alifuglum í nr. 0105: 
 --- --- Úr kalkún: 
 1602.3101 --- --- --- Sem innihalda meira en 60% úr afurðum af kalkún  30 1144  
 1602.3102 --- --- --- Sem innihalda meira en 20%, til og með 60%, úr 

afurðum af kalkún .................................................. 30 686  
 1602.3109 --- --- --- Annað ..................................................................... 30 229  
 --- --- Úr hænsnum af tegundinni Gallus domesticus: 
 1602.3201 --- --- --- Sem innihalda meira en 60% úr afurðum af 

tegundinni Gallus domesticus ................................. 30 1144  
 1602.3202 --- --- --- Sem innihalda meira en 20%, til og með 60%, af 

tegundinni Gallus domesticus ................................. 30 686  
 1602.3209 --- --- --- Annað ..................................................................... 30 229  
 --- --- Annað: 
 1602.3901 --- --- --- Sem innihalda meira en 60% úr afurðum af  

alifuglum ót. a. ........................................................ 30 1144  
 1602.3902 --- --- --- Sem innihalda meira en 20%, til og með 60%, úr 

afurðum af alifulgum ót. a. ..................................... 30 686  
 1602.3909 --- --- --- Annað ..................................................................... 30 229  
 --- Úr svínum: 
 --- --- Læri og lærissneiðar: 
 1602.4101 --- --- --- Sem innihalda meira en 60% af kjöti ...................... 30 1144  
 1602.4102 --- --- --- Sem innihalda meira en 20%, til og með 60%, af 

kjöti ......................................................................... 30 686  
 1602.4109 --- --- --- Annað ..................................................................... 30 229  
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 --- --- Bógur og bógsneiðar. 
 1602.4201 --- --- --- Sem innihalda meira en 60% af kjöti ...................... 30 823  
 1602.4202 --- --- --- Sem innihalda meira en 20%, til og með 60%, af 

kjöti ......................................................................... 20 494  
 1602.4209 --- --- --- Annað ..................................................................... 30 165  
 --- --- Annað, þar með taldar blöndur: 
 1602.4901 --- --- --- Sem innihalda meira en 60% af kjöti ...................... 30 1022  
 1602.4902 --- --- --- Sem innihalda meira en 20%, til og með 60%, af 

kjöti ......................................................................... 30 613  
 1602.4909 --- --- --- Annað ..................................................................... 30 204  
 --- Úr nautgripum: 
 1602.5001 --- --- Sem innihalda meira en 60% úr kjöti eða öðrum 

hlutum af nautgripum ................................................. 30 1014  
 1602.5002 --- --- Sem innihalda meira en 20%, til og með 60%, úr 

kjöti eða öðrum hlutum af nautgripum........................ 30 608  
 1602.5009 --- --- Annað ......................................................................... 30 203  
 --- Annars, þar með talin framleiðsla úr hvers konar 

dýrablóði: 
 --- --- Úr dilkakjöti: 
 1602.9011 --- --- --- Sem innihalda meira en 60% af kjöti ...................... 30 883  
 1602.9012 --- --- --- Sem innihalda meira en 20%, til og með 60%, af 

kjöti ......................................................................... 30 530  
 1602.9019 --- --- --- Annað ..................................................................... 30 177  
 --- --- Annað:  
 1602.9021 --- --- --- Sem innihalda meira en 60% af kjöti, hlutum af 

dýrum eða blóði, ót. a. ............................................ 30 883  
 1602.9022 --- --- --- Sem innihalda meira en 20%, til og með 60%, af 

kjöti, hlutum af dýrum eða blóði, ót. a. .................. 30 530  
 1602.9029 --- --- --- Annað ..................................................................... 30 177  

1603  Kjarnar og safar úr kjöti, fiski eða krabbadýrum, lin-
dýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum: 

 1603.0001 --- Kjötkraftur (hvalaafurð) ................................................ 0   
 1603.0002 --- Fiskisafar ....................................................................... 0   
 1603.0003 --- Kjarnar og safar úr krabbadýrum, lindýrum eða öðrum 

vatnahryggleysingjum .................................................... 0   
 1603.0009 --- Aðrir .............................................................................. 0   

1604  Fiskur, unninn eða varinn skemmdum; styrjuhrogn 
og eftirlíkingar þeirra: 

 --- Fiskur, heill eða í hlutum en ekki hakkaður: 
 --- --- Laxfiskur: 
 1604.1101 --- --- --- Í loftþéttum umbúðum ............................................ 10  0 
 1604.1109 --- --- --- Annar ...................................................................... 10  0 
 --- --- Síld: 
 --- --- --- Í loftþéttum umbúðum: 
 1604.1211 --- --- --- --- Niðurlögð síld, gaffalbitar .................................... 10  0 
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 1604.1212 --- --- --- --- Niðursoðin síldarflök í sósum ............................... 10  0 
 1604.1213 --- --- --- --- Niðursoðin léttreykt síldarflök (kippers) .............. 10  0 
 1604.1214 --- --- --- --- Síldarbitar í sósu eða olíu ..................................... 10  0 
 1604.1215 --- --- --- --- Reykt síldarflök .................................................... 10  0 
 1604.1216 --- --- --- --- Heilreykt síld ........................................................ 10  0 
 1604.1217 --- --- --- --- Niðurlögð síldarflök (aðallega kryddsíldarflök) ... 10  0 
 1604.1219 --- --- --- --- Niðursoðin smásíld ............................................... 10  0 
 1604.1221 --- --- --- --- Flök, ót. a. ............................................................. 10  0 
 1604.1222 --- --- --- --- Reykt síld (kippers), ót. a. ..................................... 10  0 
 1604.1229 --- --- --- --- Önnur .................................................................... 10  0 
 --- --- --- Í öðrum umbúðum: 
 1604.1231 --- --- --- --- Flök ....................................................................... 10  0 
 1604.1239 --- --- --- --- Önnur .................................................................... 10  0 
 --- --- Sardínur, sardínellur, brislingur eða spratti: 
 1604.1301 --- --- --- Í loftþéttum umbúðum ............................................ 10  0 
 1604.1309 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
 --- --- Túnfiskur, röndótti túnfiskur og rákungur (Sarda 

spp.): 
 1604.1401 --- --- --- Í loftþéttum umbúðum ............................................ 10  0 
 1604.1409 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
 --- --- Makríll: 
 1604.1501 --- --- --- Í loftþéttum umbúðum ............................................ 10  0 
 1604.1509 --- --- --- Annar ...................................................................... 10  0 
 --- --- Ansjósur: 
 1604.1601 --- --- --- Í loftþéttum umbúðum ............................................ 10  0 
 1604.1609 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 10  0 
 --- --- Annar: 
 1604.1901 --- --- --- Niðursoðin, léttreykt regnbogasilungsflök ............. 10  0 
 1604.1902 --- --- --- Niðursoðin loðna .................................................... 10  0 
 1604.1903 --- --- --- Niðursoðin þunnildi ................................................ 10  0 
 1604.1904 --- --- --- Niðurlögð ufsaflök (sjólax) .................................... 10  0 
 1604.1905 --- --- --- Silungur (murta), niðursoðinn eða niðurlagður ...... 10  0 
 1604.1906 --- --- --- Niðursoðinn saltfiskur ............................................ 10  0 
 1604.1907 --- --- --- Niðursoðinn smokkfiskur ....................................... 10  0 
 1604.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 10  0 
 --- Annar fiskur lagaður eða varinn skemmdum: 
 1604.2001 --- --- Niðursoðnar fiskbollur ............................................... 10  0 
 1604.2002 --- --- Niðursoðinn fiskbúðingur ........................................... 10  0 
 1604.2003 --- --- Niðursoðinn fiskur, ót.a. ............................................. 10  0 
 1604.2004 --- --- Niðursoðin fisklifur .................................................... 10  0 
 1604.2005 --- --- Niðursoðin reyk- og kryddsíldarkæfa ......................... 10  0 
 1604.2006 --- --- Niðursoðin lifrarkæfa ................................................. 10  0 
 1604.2007 --- --- Niðursoðin þorsksvil .................................................. 10  0 
 1604.2008 --- --- Niðursoðin síldarsvil .................................................. 10  0 
 1604.2009 --- --- Niðursoðin fiskflök í sósu, ót. a. ................................ 10  0 
 1604.2019 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 
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 --- Styrjuhrogn og eftirlíkingar þeirra: 
 1604.3001 --- --- Niðursoðin loðnuhrogn  ............................................. 10  0 
 1604.3002 --- --- Niðurlögð grásleppuhrogn (kavíar) ............................ 10  0 
 1604.3003 --- --- Niðursoðin þorskhrogn ............................................... 10  0 
 1604.3004 --- --- Niðurlögð þorskhrogn ................................................ 10  0 
 1604.3005 --- --- Niðurlögð murtuhrogn ................................................ 10  0 
 1604.3009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 

1605  Krabbadýr, lindýr og aðrir vatnahryggleysingjar, 
unnið eða varið skemmdum: 

 --- Krabbi: 
 1605.1001 --- --- Í loftþéttum umbúðum ................................................ 10  0 
 1605.1009 --- --- Annar .......................................................................... 10  0 
 --- Rækja og leturhumar: 
 --- --- Í loftþéttum umbúðum: 
 1605.2011 --- --- --- Niðursoðin rækja .................................................... 10  0 
 1605.2012 --- --- --- Niðursoðin rækjukæfa ............................................ 10  0 
 1605.2019 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
 --- --- Í öðrum umbúðum 
 1605.2021 --- --- --- Rækja ...................................................................... 10  0 
 1605.2029 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
 --- Humar: 
 1605.3001 --- --- Í loftþéttum umbúðum ................................................ 10  0 
 1605.3009 --- --- Annar .......................................................................... 10  0 
 --- Önnur krabbadýr: 
 1605.4001 --- --- Í loftþéttum umbúðum ................................................ 10  0 
 1605.4009 --- --- Í öðrum umbúðum ...................................................... 10  0 
 --- Annað: 
 --- --- Í loftþéttum umbúðum: 
 1605.9011 --- --- --- Niðursoðinn hörpudiskur ........................................ 10  0 
 1605.9012 --- --- --- Kræklingur .............................................................. 10  0 
 1605.9019 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
 --- --- Annars: 
 1605.9021 --- --- --- Kræklingur .............................................................. 10  0 
 1605.9029 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
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17. KAFLI 
Sykur og sætindi 

 
Athugasemd: 

 Til þessa kafla telst ekki: 
a. Sætindi sem í er kakaó (nr. 1806). 
b. Kemískt hreinn sykur (þó ekki súkrósi, laktósi, maltósi, glúkósi og frúktósi) eða aðrar vörur í 

nr. 2940. 
c. Lyf eða aðrar vörur í 30. kafla. 
 
Athugasemd við undirlið: 

 Sem  hrár sykur  í nr. 1701.11 og 1701.12 telst sykur með súkrósainnihaldi sem við 
ljósskautunarmælingu reynist minna en 99,5° af þyngd þurrefnisins. 

 A  E 
 %  % 

1701  Reyr- eða rófusykur og kemískt hreinn súkrósi, í föstu 
formi: 

 --- Hrár sykur sem inniheldur hvorki viðbætt bragðefni né 
litarefni: 

 1701.1100 --- --- Reyrsykur ................................................................... 0   
 1701.1200 --- --- Rófusykur ................................................................... 0   
 --- Annar: 
 --- --- Sem inniheldur viðbætt bragðefni eða litarefni: 
 1701.9101 --- --- --- Molasykur í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ..... 0   
 1701.9102 --- --- --- Molasykur í öðrum umbúðum ................................ 0   
 1701.9103 --- --- --- Strásykur í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ....... 0   
 1701.9104 --- --- --- Strásykur í öðrum umbúðum .................................. 0   
 1701.9105 --- --- --- Púðursykur .............................................................. 0   
 1701.9106 --- --- --- Sallasykur (flórsykur) ............................................. 0   
 1701.9107 --- --- --- Steinsykur (kandís) ................................................. 0   
 1701.9109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 1701.9901 --- --- --- Molasykur í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ..... 0   
 1701.9902 --- --- --- Molasykur í öðrum umbúðum ................................ 0   
 1701.9903 --- --- --- Strásykur í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ....... 0   
 1701.9904 --- --- --- Strásykur í öðrum umbúðum .................................. 0   
 1701.9905 --- --- --- Púðursykur .............................................................. 0   
 1701.9906 --- --- --- Sallasykur (flórsykur) ............................................. 0   
 1701.9907 --- --- --- Steinsykur (kandís) ................................................. 0   
 1701.9909 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   

1702  Annar sykur, þar með talinn kemískt hreinn laktósi, 
maltósi, glúkósi og frúktósi, í föstu formi; sykursíróp 
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sem inniheldur hvorki bragðefni né litarefni; gervi-
hunang, einnig blandað náttúrlegu hunangi; karamel: 

 --- Laktósi og laktósasíróp:  
 1702.1100 --- --- Sem inniheldur miðað við þyngd þurrefnis 99% eða 

meira af laktósa og nefndur er vatnsfrír laktósi .......... 0   
 1702.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 1702.2000 --- Hlynsykur og hlynsíróp ................................................. 0   
 --- Glúkósi og glúkósasíróp sem inniheldur ekki frúktósa 

eða inniheldur sem þurrefni minna en 20% af frúktósa 
miðað við þyngd: 

 1702.3001 --- --- Glúkósi, án bragðefna eða litarefna ............................ 0   
 1702.3002 --- --- Síróp ........................................................................... 0   
 1702.3009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Glúkósi og glúkósasíróp sem inniheldur sem þurrefni 

að minnsta kosti 20% en þó minna en 50% af frúktósa 
miðað við þyngd, þó ekki einsykrur (invert sugar): 

 1702.4001 --- --- Glúkósi, án bragðefna eða litarefna ............................ 0   
 1702.4002 --- --- Síróp ........................................................................... 0   
 1702.4009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 1702.5000 --- Kemískt hreinn frúktósi ................................................. 0   
 1702.6000 --- Annar frúktósi og frúktósasíróp sem inniheldur sem 

þurrefni meira en 50% af frúktósa miðað við þyngd, þó 
ekki einsykrur (invert sugar) .......................................... 0   

 --- Annað, þar með taldar einsykrur (invert sugar) og aðrar 
sykur- og sykursírópsblöndur, sem inniheldur sem 
þurrefni 50% af frúktósa miðað við þyngd: 

 1702.9001 --- --- Hunangslíki, einnig blandað náttúrulegu hunangi ...... 0   
 1702.9002 --- --- Síróp ........................................................................... 0   
 1702.9003 --- --- Litarefni til matvælaframleiðslu (karamel) ................. 0   
 1702.9004 --- --- Kemískt hreinn maltsykur (maltósi) ........................... 0   
 1702.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

1703  Melassi unninn með kjörnun eða hreinsun sykurs: 
 --- Reyrmelassi: 
 1703.1001 --- --- Til fóðurs og fóðurgerðar ........................................... 55   
 1703.1002 --- --- Með bragðefnum eða litarefnum ................................ 0   
 1703.1009 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Annar: 
 1703.9001 --- --- Til fóðurs og fóðurgerðar ........................................... 55   
 1703.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

1704  Sætindi (þar með talið hvítt súkkulaði) án kakaó-
innihalds: 

 1704.1000 --- Tyggigúmmí, einnig sykurhúðað ................................... 20  0 
 --- Annað: 
 1704.9001 --- --- Möndlumassi, blandaður sykri, og persipan (eftir-

líking af möndlumassa), í 5 kg einingum eða þyngri . 0   
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 1704.9002 --- --- Möndlumassi, blandaður sykri, og persipan (eftir-
líking af möndlumassa), í einingum sem eru innan 
við 5 kg ....................................................................... 20  0 

 1704.9003 --- --- Steyptur skrautsykur ................................................... 20  0 
 1704.9004 --- --- Lakkrís, sykraður og lakkrísvörur .............................. 20  0 
 1704.9005 --- --- Brjóstsykur, sælgætistöflur (pastillur), ót.a. ............... 20  0 
 1704.9006 --- --- Karamellur .................................................................. 20  0 
 1704.9007 --- --- Vörur úr akasíulími (gum Arabic) .............................. 20  0 
 1704.9008 --- --- Sætindi án glúteins og próteins og sérstaklega tilreidd 

fyrir ofnæmis- og efnaskiptasjúklinga ........................ 0  0 
 1704.9009 --- --- Annars ....................................................................... 20  0 
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18. KAFLI 
Kakaó og framleiðsla úr kakaói 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki framleiðsla í nr. 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 eða 
3004. 

2. Til nr. 1806 teljast sætindi sem innihalda kakaó svo og önnur matvæli sem innihalda kakaó, 
leiði ekki annað af 1. athugasemd við þennan kafla. 

 A A1 E 
 % kr/kg % 

1801 1801.0000 Kakaóbaunir, heilar eða muldar, hráar eða brenndar . 0   

1802 1802.0000 Kakaóskurn, kakaóhýði, kakaóskæni og annar 
kakaóúrgangur ................................................................. 0   

1803  Kakaódeig, einnig fitusneytt: 
 1803.1000 --- Ekki fitusneytt ................................................................ 0   
 1803.2000 --- Fitusneytt að hluta eða öllu leyti .................................... 0   

1804 1804.0000 Kakaósmjör, kakaófeiti og kakaóolía ............................ 0   

1805  Kakaóduft, án viðbætts sykurs eða annarra sætiefna: 
 1805.0001 --- Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna .............................. 0   
 1805.0009 --- Annað ............................................................................ 0   

1806  Súkkulaði og önnur matvæli sem innihalda kakaó: 
 1806.1000 --- Kakaóduft sem inniheldur viðbættan sykur eða annað 

sætuefni .......................................................................... 10  0 
 --- Önnur framleiðsla í blokkum, plötum eða stöngum sem 

vega meira en 2 kg, eða er lögur, deig, duft, korn eða 
önnur heild í umbúðum, sem innihalda meira en 2 kg: 

 1806.2001 --- --- Núggatmassi í 5 kg blokkum eða þyngri .................... 0   
 1806.2002 --- --- Búðingsduft ................................................................ 0   
 1806.2003 − − Kakaóduft, þó ekki vörur í nr. 1901, sem inniheldur 

30% eða meira miðað við þyngd af nýmjólkur- 
og/eða undanrennudufti, með eða án viðbætts sykurs 
eða annarra sætiefna, en án íblöndunar annarra efna .. 10 129 0 

 1806.2004 − − Kakaóduft, þó ekki vörur í nr. 1901, sem inniheldur 
minna en 30% miðað við þyngd af nýmjólkur- 
og/eða undanrennudufti, með eða án viðbætts sykurs 
eða annarra sætiefna, en án íblöndunar annarra efna .. 10 47 0 

 --- --- Annað: 
 1806.2005 --- --- --- Önnur framleiðsla, þó ekki vörur í nr. 1901, sem 

inniheldur 30% eða meira miðað við þyngd af 
nýmjólkur- og/eða undanrennudufti ....................... 10 129 0 
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 1806.2006 --- --- --- Önnur framleiðsla, þó ekki vörur í nr. 1901, sem 
inniheldur minna en 30% miðað við þyngd af 
nýmjólkur- og/eða undanrennudufti ........................ 10 47 0 

 1806.2007 --- --- --- Morgunaverðarkorn ................................................ 10  0 
 1806.2009 --- --- --- Annars .................................................................... 10  0 
 --- Annað í blokkum, plötum eða stöngum: 
 --- --- Fyllt: 
 1806.3101 --- --- --- Fyllt súkkulaði í plötum eða stöngum .................... 10 54 0 
 1806.3109 --- --- --- Annað ..................................................................... 10 54 0 
 --- --- Ófyllt: 
 1806.3201 --- --- --- Súkkulaði sem í eru einungis kakaódeig, sykur og 

ekki yfir 30% af kakaósmjöri, í plötum eða 
stöngum .................................................................. 10  0 

 1806.3202 --- --- --- Súkkulaði sem í er kakaódeig, sykur, kakaósmjör 
og mjólkurþurrefni, í plötum eða stöngum ............. 10 50 0 

 1806.3203 --- --- --- Súkkulaðilíki í plötum eða stöngum ....................... 10 47 0 
 1806.3209 --- --- --- Annað ..................................................................... 10 22 0 
 − Annað: 
 − − Efni til framleiðslu á drykkjarvörum: 
 1806.9011 − − − Tilreidd drykkjarvöruefni að uppistöðu úr vörum í 

nr. 0401 til nr. 0404, sem inniheldur 5% eða meira 
af kakaódufti, miðað við þyngd reiknað út frá 
algerlega fitusneyddum grunni, ót. a., sykur eða 
annað sætiefni, auk annarra minniháttar efnisþátta 
og bragðefna ........................................................... 10 22 0 

 1806.9012 − − − Tilreidd drykkjarvöruefni, sem ásamt kakaói 
innihalda próteín og/eða önnur næringarefni, 
einnig vítamín, steinefni, jurtatrefjar, fjölómettaðar 
fitusýrur og bragðefni ............................................. 10  0 

 1806.9019 − − − Annars .................................................................... 10  0 
 − − Annað: 
 1806.9021 − − − Búðingsduft, búðingur, súpur ................................. 0   
 1806.9022 − − − Fæða sérstaklega tilreidd fyrir ungbörn og sjúka .... 0 19 0 
 1806.9023 − − − Páskaegg ................................................................. 20 51 0 
 1806.9024 − − − Íssósur og ídýfur ..................................................... 20 47 0 
 1806.9025 − − − Húðað eða hjúpað svo sem rúsínur, hnetur, belgt 

korn, lakkrís, karamellur og hlaup .......................... 20 56 0 
 1806.9026 − − − Konfekt ................................................................... 20 51 0 
 1806.9027 − − − Morgunverðarkorn .................................................. 20  0 
 1806.9028 − − − Kakaóduft, þó ekki vörur í nr. 1901, sem 

inniheldur 30% eða meira miðað við þyngd af 
nýmjólkur- og/eða undanrennudufti, með eða án 
viðbætts sykurs eða annarra sætiefna, en án 
íblöndunar annarra efna .......................................... 20 139 0 
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 1806.9029 − − − Kakaóduft, þó ekki vörur í nr. 1901, sem 

inniheldur minna en 30% miðað við þyngd af 
nýmjólkur- og/eða undanrennudufti, með eða án 
viðbætts sykurs eða annarra sætiefna, en án 
íblöndunar annarra efna .......................................... 20 50 0 

 1806.9039 − − − Annars .................................................................... 20 50 0 
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19. KAFLI 
Framleiðsla úr korni, fínmöluðu mjöli, sterkju eða mjólk; sætabrauð 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Matvæli sem innihalda meira en 20%, miðað við þyngd, af pylsum, kjöti, hlutum af dýrum, 

blóði, fiski eða krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum eða hvers konar 
samsetning þeirra (16. kafli), að undanskildum vörum með fyllingu í nr. 1902. 

 b. Kex eða aðrar vörur úr fínmöluðu mjöli eða sterkju, sérstaklega tilreitt sem skepnufóður 
(nr. 2309). 

 c. Lyf eða aðrar vörur í 30. kafla. 
2. Varðandi nr. 1901: 
 a. Sem klíðislaust korn telst klíðislaust korn í 11. kafla. 
 b. Sem mjöl, fín- eða grófmalað, telst: 

1. mjöl úr korni, fín- eða grófmalað, í 11. kafla, og  
2. Mjöl, fín- eða grófmalað, og duft úr matjurtum í hvaða kafla sem er, þó ekki mjöl, 

fín- eða grófmalað, eða duft úr þurrkuðum matjurtum (nr. 0712), úr kartöflum (nr. 
1105) eða úr þurrkuðum belgávöxtum (nr. 1106). 

3. Til nr. 1904 telst ekki framleiðsla sem inniheldur meira en 6%, miðað við þyngd, af kakaói 
reiknað út frá algerlega fitusneyddum grunni eða er hjúpuð með súkkulaði eða öðrum 
matvælum sem innihalda kakaó í nr. 1806 (nr. 1806).  

4. Með orðunum  unnið á annan hátt í nr. 1904 er átt við unnið eða meðhöndlað frekar en gert 
er ráð fyrir í vöruliðum eða athugasemdum 10. eða 11. kafla. 

 A   E 
 %   % 

1901  Maltkjarni; framleiðsla úr mjöli, fín- eða grófmöluðu, 
klíðislausu korni, sterkju eða maltkjarna, sem ekki 
inniheldur kakaó eða inniheldur minna en 40% miðað 
við þyngd af kakaói reiknað út frá algerlega 
fitusneyddum grunni, ót.a.; matvæli úr vörum í nr. 
0401-0404 sem ekki innihalda kakaó eða innihalda 
minna en 5%, miðað við þyngd, af kakaói reiknað út 
frá algerlega fitusneyddum grunni, ót.a.: 

 1901.1000 --- Barnamatur, í smásöluumbúðum ................................... 0   
  --- Blöndur og deig til framleiðslu á brauðvörum í nr. 

1905: 
 − − Sem innihalda samanlagt 3% eða meira af nýmjólk-

urdufti, undanrennudufti, eggjum, mjólkurfitu (s.s. 
smjör), osti eða kjöti: 

 1901.2011 − − − Til framleiðslu á hrökkbrauði í nr. 1905.1000 ........ 0   
 1901.2012 − − − Til framleiðslu á hunangskökum og þess háttar í 

nr. 1905.2000 .......................................................... 0 25  
 1901.2013 − − − Til framleiðslu á sætakexi í nr. 1905.3011 og 

1905.3029, þ.m.t. smákökur ................................... 0 20  
 1901.2014 − − − Til framleiðslu á piparkökum í nr. 1905.3021 ........ 0 35  
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 1901.2015 − − − Til framleiðslu á vöflum og kexþynnum í nr. 
1905.3030 ............................................................... 0 12  

 1901.2016 − − − Til framleiðslu á tvíbökum, ristuðu brauði og 
áþekkum ristuðum vörum í nr. 1905.4000 ............. 0 15  

 1901.2017 − − − Til framleiðslu á brauði í nr. 1905.9011, með 
fyllingu sem að meginhluta er úr smjöri eða öðrum 
mjólkurafurðum ...................................................... 0 47  

 1901.2018 − − − Til framleiðslu á brauði í nr. 1905.9019 ................. 0 6  
 1901.2019 − − − Til framleiðslu á ósætu kexi í nr. 1905.9020 .......... 0 5  
 1901.2021 − − − Til framleiðslu á saltkexi og kryddkexi í nr. 

1905.9030 ............................................................... 0   
 1901.2022 − − − Til framleiðslu á kökum og konditorstykkjum í nr. 

1905.9040 ............................................................... 0 40  
 1901.2023 − − − Blöndur og deig, með kjötinnihaldi til framleiðslu 

á bökum, þ.m.t. pítsur (pizza) í nr. 1905.9051 ....... 0 99  
 1901.2024 − − − Blöndur og deig, með öðru innihaldi en kjöti, til 

framleiðslu á bökum, þ.m.t. pítsur (pizza) í nr. 
1905.9059 ............................................................... 0 67  

 1901.2025 − − − Til framleiðslu á nasli, svo sem skífum, skrúfum, 
hringjum, keilum, stöngum o.þ.h. ........................... 0   

 1901.2029 − − − Til framleiðsu á vörum í nr. 1905.9090 .................. 0 52  
 − − Annars: 
 1901.2031 − − − Til framleiðslu á hrökkbrauði í nr. 1905.1000 ........ 0   
 1901.2032 − − − Til framleiðslu á hunangskökum og þess háttar í 

nr. 1905.2000 .......................................................... 0   
 1901.2033 − − − Til framleiðslu á sætakexi í nr. 1905.3011 og nr. 

1905.3029, þ.m.t. smákökur ................................... 0   
 1901.2034 − − − Til framleiðslu á piparkökum í nr. 1905.3021 ........ 0   
 1901.2035 − − − Til framleiðslu á vöflum og kexþynnum í nr. 

1905.3030 ............................................................... 0   
 1901.2036 − − − Til framleiðslu á tvíbökum, ristuðu brauði og 

áþekkum ristuðum vörum í nr. 1905.4000 ............. 0   
 1901.2037 − − − Til framleiðslu á brauði í nr. 1905.9011, með 

fyllingu sem að meginhluta er úr smjöri eða öðrum 
mjólkurafurðum ...................................................... 0   

 1901.2038 − − − Til framleiðslu á brauði í nr. 1905.9019 ................. 0   
 1901.2039 − − − Til framleiðslu á ósætu kexi í nr. 1905.9020 .......... 0   
 1901.2041 − − − Til framleiðslu á saltkexi og kryddkexi í nr. 

1905.9030 ............................................................... 0   
 1901 2042 − − − Til framleiðslu á kökum og konditorstykkjum í nr. 

1905.9040 ............................................................... 0   
 1901.2043 − − − Blöndur og deig, með kjötinnihaldi til framleiðslu 

á bökum, þ.m.t. pítsur í nr. 1905.9051 ................... 0   
 1901.2044 − − − Blöndur og deig, með öðru innihaldi en kjöti, til 

framleiðslu á bökum, þ.m.t. pítsur í nr. 1905.9059 . 0   
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 1901.2045 − − − Til framleiðslu á nasli, svo sem skífum, skrúfum, 
hringjum, keilum, stöngum o.þ.h. ........................... 0   

 1901.2049 − − − Til framleiðsu á vörum í nr. 1905.9090 .................. 0   
 − Annað: 
 − − Efni til framleiðslu á drykkjarvörum: 
 1901.9011 − − − Tilreidd drykkjarvöruefni að uppistöðu úr vörum í 

nr. 0401 til nr. 0404, sem ekki innihalda kakaó eða 
innihalda kakaó innan við 5% miðað við þyngd 
reiknað út frá algerlega fitusneyddum grunni, ót. 
a., viðbættan sykur eða annað sætiefni, auk 
annarra minniháttar efnisþátta og bragðefna .......... 0   

 1901.9019 − − − Annars .................................................................... 0   
 1901.9020 --- --- Annað ......................................................................... 0   

1902  Pasta, einnig soðin eða fyllt (með kjöti eða öðrum 
efnum) eða unnin á annan hátt, svo sem spaghettí, 
makkarónur, núðlur, lasagne, gnocchi, ravíólí, 
kannellóní; couscous, einnig unnið: 

 --- Ósoðin pasta, ekki fyllt eða unnin á annan hátt: 
 1902.1100 --- --- Með eggjainnihaldi ..................................................... 0 13  
 1902.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Fyllt pasta, einnig soðin eða unnin á annan hátt: 
 --- --- Með fiski, krabbadýrum, lindýrum og öðrum sjávar- 

eða vatnahryggleysingjum: 
 1902.2011 --- --- --- Sem að magni til er meira en 20% miðað við 

þyngd....................................................................... 0   
 1902.2019 --- --- --- Annars .................................................................... 0   

 --- --- Með pylsum, kjöti, hlutum af dýrum eða blóði eða 
blöndum af því: 

 1902.2021 --- --- --- Sem að magni til er meira en 20% miðað við 
þyngd af pylsum, kjöti, hlutum af dýrum eða blóði 
eða blöndum af því ................................................. 0 145  

 1902.2022 --- --- --- Sem inniheldur 3%, til og með 20%, miðað við 
þyngd af pylsum, kjöti, hlutum af dýrum eða blóði 
eða blöndum af því ................................................. 0 52  

 1902.2029 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Fyllt með osti: 

 1902.2031 --- --- --- Sem inniheldur meira en 3% af osti ........................ 0 45  
 1902.2039 --- --- --- Annars .................................................................... 0   

 --- --- Fyllt með kjöti og osti: 
 1902.2041 --- --- --- Sem að magni til er meira en 20% miðað við 

þyngd af kjöti og osti .............................................. 0 145  
 1902.2042 --- --- --- Sem inniheldur samanlagt 3%, til og með 20%, af 

kjöti og osti ............................................................. 0 52  
 1902.2049 --- --- --- Annars .................................................................... 0   

 1902.2050 --- --- Annað ......................................................................... 0   
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 --- Önnur pasta: 
 1902.3010 --- --- Með fiski, krabbadýrum, lindýrum og öðrum sjávar- 

eða vatnahryggleysingjum........................................... 0   
 --- --- Með pylsum, kjöti, hlutum af dýrum eða blóði eða 

blöndum af því: 
 1902.3021 --- --- --- Sem að magni til er 3%, til og með 20% miðað við 

þyngd ...................................................................... 0 52  
 1902.3029 --- --- --- Annars .................................................................... 0   

 --- --- Með osti: 
 1902.3031 --- --- --- Sem að magni til er meira en 3%, miðað við þyngd 0 45  
 1902.3039 --- --- --- Annars .................................................................... 0   

 --- --- Með kjöti og osti: 
 1902.3041 --- --- --- Sem að magni til er samanlagt 3%, til og með 20% 

miðað við þyngd ..................................................... 0 52  
 1902.3049 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   

 1902.3050 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Couscous: 
 1902.4010 --- --- Með fiski, krabbadýrum, lindýrum og öðrum sjávar- 

eða vatnahryggleysingjum .......................................... 0   
 --- --- Með pylsum, kjöti, hlutum af dýrum eða blóði eða 

blöndum af því: 
 1902.4021 --- --- --- Sem að magni til er 3%, til og með 20%, miðað 

við þyngd................................................................. 0 52  
 1902.4029 --- --- --- Annars .................................................................... 0   

 1902.4030 --- --- Annað ......................................................................... 0   

1903  Tapíókamjöl og tapíókalíki úr sterkju, sem flögur, 
grjón, perlur, sáldur eða í áþekkri mynd: 

 1903.0001 --- Í smásöluumbúðum 5 kg eða minni ............................... 13   
 1903.0009 --- Annað ............................................................................ 13   

1904  Matvæli úr belgdu eða steiktu korni eða kornvörum 
(t.d. kornflögur); korn (annað en maís), sem grjón eða 
sem flögur eða önnur unnin grjón (þó ekki mjöl, fín- 
eða grófmalað, og klíðislaust korn og mjöl), forsoðið 
eða unnið á annan hátt, ót.a.: 

 --- Matvæli úr belgdu eða steiktu korni eða kornvörum:  
 1904.1001 --- --- Nasl svo sem skífur, skrúfur, hringir, keilur, stangir 

o.þ.h. ........................................................................... 7,5  0 
 1904.1002 --- --- Morgunverðarkorn ..................................................... 0   
 1904.1009 --- --- Annað ......................................................................... 7,5  0 
 --- Matvæli úr ósteiktum kornflögum eða úr blöndum 

ósteiktra og steiktra kornflaga eða belgdu korni: 
 1904.2001 --- --- Að meginstofni úr belgdu eða steiktu korni eða 

kornvörum ................................................................... 7,5  0 
 1904.2009 --- --- Annað ......................................................................... 7,5  0 
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 --- Brotið hveiti (bulgur): 
 1904.3001 --- --- Með kjötinnihaldi sem að magni til er 3%, til og með 

20%, miðað við þyngd ................................................ 7,5 52 0 
 1904.3009 --- --- Annað ..................................................................... 7,5  0 
 --- Annars: 
 1904.9001 --- --- Með kjötinnihaldi sem að magni til er 3%, til og með 

20%, miðað við þyngd................................................. 7,5 52 0 
 1904.9009 --- --- Annað ......................................................................... 7,5  0 

1905  Brauð, sætabrauð, kökur, kex og aðrar brauðvörur, 
einnig með kakaói; altarisbrauð, tóm lyfjahylki, inn-
siglunaroblátur, rísþynnur og áþekkar vörur: 

 1905.1000 --- Hrökkbrauð .................................................................... 20  0 
 1905.2000 --- Hunangskökur (engiferkökur) og þess háttar ................ 20 85 0 
 --- Sætakex; vöfflur og kexþynnur: 
 --- ---  Sætakex: 
 1905.3110 --- --- ---  Húðað eða hjúpað með súkkulaði eða með kremi 

sem inniheldur kakaó............................................... 20 20 0 
 1905.3120 --- --- ---  Án glúteins og próteins og sérstaklega tilreidd fyrir 

ofnæmis- og efnaskiptasjúklinga ............................. 0 23 0 
 --- --- ---  Annað: 
 1905.3131 --- --- --- --- Piparkökur ............................................................ 20 38 0 
 1905.3132 --- --- --- --- Sætakex og smákökur, sem innihalda minna en 

20% af sykri  ......................................................... 20 23 0 
 1905.3139 --- --- --- --- Annað sætakex og smákökur ................................ 20 23 0 
 --- ---  Vöfflur og kexþynnur: 
 1905.3201 --- --- ---  Húðað eða hjúpað með súkkulaði eða með kremi 

sem inniheldur kakaó............................................... 20 19 0 
 1905.3209 --- --- ---  Aðrar ....................................................................... 20 13 0 
 1905.4000 --- Tvíbökur, ristað brauð og áþekkar ristaðar vörur .......... 20 19 0 
 --- Annað: 
 --- --- Brauð: 
 1905.9011 --- --- --- Með fyllingu sem er að meginhluta úr smjöri eða 

öðrum mjólkurafurðum (t.d. hvítlaukssmjör) .......... 20 47 0 
 1905.9019 --- --- --- Annað ..................................................................... 20 6 0 
 --- ---  Ósætt kex: 
 1905.9021 --- --- ---    Án glúteins og próteins og sérstaklega tilreidd fyrir 

ofnæmis- og efnaskiptasjúklinga ............................. 0 5 0 
 1905.9029 --- --- ---    Annað ...................................................................... 20 5 0 
 1905.9030 --- --- Saltkex og kryddkex ................................................... 20  0 
 --- ---  Kökur og konditorstykki: 
 1905.9041 --- --- ---    Án glúteins og próteins og sérstaklega tilreidd fyrir 

ofnæmis- og efnaskiptasjúklinga ............................. 0 43 0 
 1905.9049 --- --- ---    Önnur....................................................................... 20 43 0 
 --- --- Bökur, þ.m.t. pítsur (pizza): 
 1905.9051 --- --- --- Sem innihalda kjöt .................................................. 20 99 0 
 1905.9059 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 20 68 0 
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 1905.9060 --- --- Nasl svo sem skífur, skrúfur, hringir, keilur, stangir 
o.þ.h. . .......................................................................... 20  0 

 1905.9090 --- --- Annars ........................................................................ 20 55 0 
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20. KAFLI 
Framleiðsla úr matjurtum, ávöxtum, hnetum eða öðrum plöntuhlutum 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Matjurtir, ávextir eða hnetur sem hefur verið unnið eða varið skemmdum á þann hátt sem 

um getur í 7., 8. eða 11. kafla. 
 b. Matvæli sem innihalda meira en 20%, miðað við þyngd, af pylsum, kjöti, hlutum af dýrum, 

blóði, fiski eða krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum eða hvers konar 
samsetningu þeirra (16. kafli). 

 c. Jafnblönduð samsett matvæli í nr. 2104. 
2. Til nr. 2007 og 2008 telst ekki ávaxtahlaup, ávaxtadeig, sykurhúðaðar möndlur eða þess háttar 

sem sætindi (nr. 1704) eða súkkulaðisælgæti (nr. 1806). 
3. Til nr. 2001, 2004 og 2005 teljast, eftir því sem við á, þær vörur 7. kafla eða nr. 1105 eða 1106 

(annað en mjöl, fín- eða grófmalað, og duft úr vörum 8. kafla) sem hafa verið unnar eða 
meðhöndlaðar með öðrum hætti en þeim sem um ræðir í a-lið 1. athugasemdar. 

4. Tómatsafi sem í er 7% eða meira þurrefni miðað við þyngd telst til nr. 2002. 
5. Með orðasambandinu fengið með suðu í vörulið nr. 2007 er átt við fengið með hitameðferð 

við loftþrýsting eða undir lækkuðum þrýstingi til þess að auka seigju vöru með því að lækka 
vatnsinnihald eða á annan hátt. 

6. Sem  safi, ógerjaður og án viðbætts áfengis  í nr. 2009 telst safi með 0,5% alkóhólstyrkleika 
eða minna miðað við rúmmál. 

 
Athugasemdir við undirliði: 

1. Sem jafnblandaðar matjurtir í nr. 2005.10 telst framleiðsla úr matjurtum, úr fínlegri jafn-
blöndu, umbúið til smásölu sem barnamatur eða sjúkrafæða, í umbúðum með nettóinnihaldi 
250 g eða minna. Þegar skýrgreiningu þessari er beitt skal ekkert tillit tekið til efnisþátta sem 
kunna að hafa verið settir í blönduna til bragðbætis, varnar skemmdum eða í öðrum tilgangi. Í 
framleiðslu þessari mega vera sýnilegar agnir af matjurtum í litlu magni. Nr. 2005.10 gengur 
fyrir öllum öðrum undirliðum í nr. 2005. 

2. Sem jafnblönduð framleiðsla í nr. 2007.10 telst framleiðsla úr ávöxtum, úr fínlegri jafn-
blöndu, umbúið til smásölu sem barnamatur eða sjúkrafæða, í umbúðum með nettóinnihaldi 
250 g eða minna. Þegar skýrgreiningu þessari er beitt skal ekkert tillit tekið til efnisþátta sem 
kunna að hafa verið settir í blönduna til bragðbætis, varnar skemmdum eða í öðrum tilgangi. Í 
framleiðslu þessari mega vera sýnilegar agnir af ávöxtum í litlu magni. Nr. 2007.10 gengur 
fyrir öllum öðrum undirliðum í nr. 2007. 

3. Með orðunum Brix gildi í nr. 2009.12, 2009.21, 2009.31, 2009.41, 2009.61 og 2009.71 er átt 
við beinan aflestur Brix stiga fengnum með Brix flotmæli eða brotstuðuls sem gefur til kynna 
hundraðshluta súkrósainnihalds fengnum með ljósrænum vökvaþyngdarmæli (refractometer), 
við 20°C eða leiðrétt miðað við 20°C ef aflesturinn er gerður við annað hitastig.
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2001  Matjurtir, ávextir, hnetur og aðrir plöntuhlutar til 
manneldis, unnið eða varið skemmdum með ediki eða 
ediksýru: 

 2001.1000 --- Gúrkur og reitagúrkur .................................................... 0   
 --- Annað: 
 2001.9001 --- --- Sykurmaís (Zea mays var. saccharata) ....................... 0   
 2001.9002 --- --- Kínverskar kartöflur, sætar kartöflur og aðrir svipaðir 

ætir plöntuhlutar sem innihalda 5% eða meira af 
sterkju miðað við þyngd ............................................. 0   

 --- --- Kartöflur og vörur úr þeim, ót.a.: 
 2001.9003 --- --- --- Að meginstofni úr kartöflumjöli ............................. 42   
 2001.9004 --- --- --- Annað ..................................................................... 76   
 2001.9005 --- --- Laukur ........................................................................ 0   
 2001.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

2002  Tómatar, unnir eða varðir skemmdum á annan hátt 
en með ediki eða ediksýru: 

 2002.1000 --- Tómatar, heilir eða hlutaðir ........................................... 0   
 --- Aðrir: 
 2002.9001 --- --- Mauk (purée) .............................................................. 0   
 2002.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

2003  Sveppir og tröflur, unnið eða varið skemmdum á 
annan hátt en með ediki eða ediksýru: 

 2003.1000 --- Sveppir af ættinni Agaricus ........................................... 0   
 2003.2000 --- Tröfflur .......................................................................... 0   
 2003.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

2004  Aðrar matjurtir, unnar eða varðar skemmdum á 
annan hátt en með ediki eða ediksýru, frystar, þó ekki 
vörur í nr. 2006:  

 --- Kartöflur: 
 2004.1001 --- --- Fín- eða grófmalaðar eða flögur ................................. 15    
 2004.1002 --- --- Sneiddar eða skornar .................................................. 76   
 2004.1003 --- --- Framleiðsla úr kartöflumjöli ....................................... 42   
 2004.1009 --- --- Aðrar ........................................................................... 59   
 --- Aðrar matjurtir og matjurtablöndur: 
 2004.9001 − − Sykurmaís (Zea mays var. saccharata) ....................... 0   
 2004.9002 − − Jarðartískokka ............................................................. 0   
 2004.9003 − − Grænar eða svartar ólífur ............................................ 0   
 2004.9004 − − Grænar baunir og belgaldin ........................................ 0   
 2004.9005 − − Framleiðsla að meginstofni úr belgjurtamjöli ............. 0   
 2004.9006 --- --- Með kjötinnihaldi sem að magni til er 3%, til og með 

20%, miðað við þyngd................................................. 0 52  
 2004.9009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
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2005  Aðrar matjurtir, unnar eða varðar skemmdum á 
annan hátt en með ediki eða ediksýru, ófrystar, þó 
ekki vörur í nr. 2006:  

 2005.1000 --- Jafnblandaðar matjurtir .................................................. 0   
 --- Kartöflur: 
 2005.2001 --- --- Fín- eða grófmalaðar eða flögur ................................. 15   
 2005.2002 --- --- Sneiddar eða skornar .................................................. 76   
 2005.2003 --- --- Nasl svo sem skífur, skrúfur, hringir, keilur, stangir 

o.þ.h., þó ekki úr kartöflumjöli ................................... 59   
 2005.2004 --- --- Framleiðsla úr kartöflumjöli ....................................... 42   
 2005.2009 --- --- Aðrar ........................................................................... 59   
 2005.4000 --- Ertur (Pisum sativum) .................................................... 0   
 --- Belgaldin (Vigna spp., Phaseolus spp.): 
 2005.5100 --- --- Belgaldin, afhýdd ....................................................... 0   
 2005.5900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 2005.6000 --- Sperglar .......................................................................... 0   
 2005.7000 --- Ólífur ............................................................................. 0   
 2005.8000 --- Sykurmaís (Zea mays var. saccharata) ........................... 0   
 --- Aðrar matjurtir og matjurtablöndur: 
 2005.9001 --- --- Með kjötinnihaldi sem að magni til er 3%, til og með 

20%, miðað við þyngd................................................. 0 52  
 2005.9009 − − Annað ......................................................................... 0   

2006  Matjurtir, ávextir, hnetur, ávaxtahýði og aðrir plöntu-
hlutar, varið skemmdum með sykri (gegndreypt, 
gljásykrað eða kristallað): 

 --- Frystar matjurtir: 
 2006.0011 --- --- Sykurmaís (Zea mays var. saccharata) ....................... 0   
 2006.0012 --- --- Spergill ....................................................................... 0   
 2006.0019 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Aðrar matjurtir: 
 2006.0021 --- --- Sykurmaís (Zea mays var. saccharata) ....................... 0   
 2006.0022 --- --- Spergill ....................................................................... 0   
 2006.0023 --- --- Paprika ........................................................................ 0   
 2006.0029 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 2006.0030 --- Annað ............................................................................ 0   

2007  Sulta, ávaxtahlaup, mauk, ávaxta- eða hnetudeig, 
fengið með suðu, einnig með viðbættum sykri eða öðru 
sætiefni: 

 2007.1000 --- Jafnblönduð framleiðsla ................................................. 0   
 --- Annað: 
 2007.9100 --- --- Sítrusávextir ................................................................ 0   
 2007.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

2008  Ávextir, hnetur og aðrir ætir plöntuhlutar, unnið eða 
varið skemmdum á annan hátt, einnig með viðbættum 
sykri eða öðru sætiefni eða áfengi, ót.a.: 
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 --- Hnetur, jarðhnetur og önnur fræ, einnig blandað 
saman: 

 --- --- Jarðhnetur: 
 2008.1101 --- --- --- Hnetusmjör ............................................................. 0   
 2008.1109 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 0   
 2008.1900 --- --- Annað, þar með taldar blöndur . .................................. 0   
 --- Ananas: 
 2008.2001 --- --- Ávaxtasúpur og -grautar . ............................................ 0   
 2008.2009 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Sítrusávextir: 
 2008.3001 --- --- Ávaxtasúpur og -grautar ............................................. 0   
 2008.3009 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
 --- Perur: 
 2008.4001 --- --- Ávaxtasúpur og -grautar ............................................. 0   
 2008.4009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Apríkósur: 
 2008.5001 --- --- Ávaxtasúpur og -grautar ............................................. 0   
 2008.5009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Kirsuber: 
 2008.6001 --- --- Ávaxtasúpur og -grautar ............................................. 0   
 2008.6009 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Ferskjur, þar með taldar nektarínur: 
 2008.7001 --- --- Ávaxtasúpur og -grautar ............................................. 0   
 2008.7009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Jarðarber: 
 2008.8001 --- --- Ávaxtasúpur og -grautar ............................................. 0   
 2008.8009 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Annað, þar með talið blöndur, þó ekki í nr. 2008.19: 
 2008.9100 --- --- Pálmakjarni ................................................................. 0   
 --- --- Blöndur: 
 2008.9201 --- --- --- Ávaxtasúpur og -grautar ......................................... 0   
 2008.9209 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 2008.9901 --- --- --- Ávaxtasúpur og -grautar ......................................... 0   
 2008.9902 --- --- ---  Maís (korn) annað en sykurmaís (Zea mays var. 

saccharata) .............................................................. 0   
 2008.9909 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   

2009  Ávaxtasafi (þar með talið þrúguþykkni) og matjurta-
safi, ógerjaður og án viðbætts áfengis, einnig með 
viðbættum sykri eða öðru sætiefni: 

 --- Appelsínusafi: 
 --- --- Frystur: 
 2009.1110 --- --- --- Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum eða 

stærri ....................................................................... 0   
 --- --- --- Tilbúin drykkjarvara:  
 2009.1121 --- --- --- --- Í einnota stálumbúðum ......................................... 20  0 
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 2009.1122 --- --- --- --- Í einnota álumbúðum ............................................ 20  0 
 2009.1123 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml .............. 20  0 
 2009.1124 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni ............ 20  0 
 2009.1125 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum .......................... 20  0 
 2009.1126 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ........................ 20  0 
 2009.1129 --- --- --- --- Önnur .................................................................... 20  0 
 2009.1190 --- --- --- Annar ...................................................................... 20  0 
 --- --- Ófrystur, með Brix gildi 20 eða minna: 
 2009.1210 --- --- --- Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum eða 

stærri ....................................................................... 0   
 --- --- --- Tilbúin drykkjarvara:  
 2009.1221 --- --- --- --- Í einnota stálumbúðum ......................................... 20  0 
 2009.1222 --- --- --- --- Í einnota álumbúðum ............................................ 20  0 
 2009.1223 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml .............. 20  0 
 2009.1224 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni ............ 20  0 
 2009.1225 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum .......................... 20  0 
 2009.1226 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ........................ 20  0 
 2009.1229 --- --- --- --- Önnur .................................................................... 20  0 
 2009.1290 --- --- --- Annar ...................................................................... 20  0 
 --- --- Annar: 
 2009.1910 --- --- --- Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum eða 

stærri ....................................................................... 0   
 --- --- --- Tilbúin drykkjarvara:  
 2009.1921 --- --- --- --- Í einnota stálumbúðum ......................................... 20  0 
 2009.1922 --- --- --- --- Í einnota álumbúðum ............................................ 20  0 
 2009.1923 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml .............. 20  0 
 2009.1924 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni ............ 20  0 
 2009.1925 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ......................... 20  0 
 2009.1926 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ....................... 20  0 
 2009.1929 --- --- --- --- Önnur .................................................................... 20  0 
 2009.1990 --- --- --- Annars .................................................................... 20  0 
 --- Greipaldinsafi: 
 --- --- Með Brix gildi 20 eða minna: 
 2009.2110 --- --- --- Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum eða 

stærri ....................................................................... 0   
 --- --- --- Tilbúin drykkjarvara:  
 2009.2121 --- --- --- --- Í einnota stálumbúðum ......................................... 20  0 
 2009.2122 --- --- --- --- Í einnota álumbúðum ............................................ 20  0 
 2009.2123 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml .............. 20  0 
 2009.2124 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni ............ 20  0 
 2009.2125 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum .......................... 20  0 
 2009.2126 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ........................ 20  0 
 2009.2129 --- --- --- --- Önnur .................................................................... 20  0 
 2009.2190 --- --- --- Annar ...................................................................... 20  0 
 --- --- Annar: 
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 2009.2910 --- --- --- Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum eða 
stærri ....................................................................... 0   

 --- --- --- Tilbúin drykkjarvara:  
 2009.2921 --- --- --- --- Í einnota stálumbúðum ......................................... 20  0 
 2009.2922 --- --- --- --- Í einnota álumbúðum ............................................ 20  0 
 2009.2923 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml .............. 20  0 
 2009.2924 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni ............ 20  0 
 2009.2925 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum .......................... 20  0 
 2009.2926 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ........................ 20  0 
 2009.2929 --- --- --- --- Önnur .................................................................... 20  0 
 2009.2990 --- --- --- Annar ...................................................................... 20  0 
 --- Safi úr hvers konar öðrum sítrusávöxtum: 
 --- --- Með Brix gildi 20 eða minna: 
 2009.3110 --- --- --- Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum eða 

stærri ....................................................................... 0   
 --- --- --- Tilbúin drykkjarvara:  
 2009.3121 --- --- --- --- Í einnota stálumbúðum ......................................... 20  0 
 2009.3122 --- --- --- --- Í einnota álumbúðum ............................................ 20  0 
 2009.3123 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml .............. 20  0 
 2009.3124 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni ............ 20  0 
 2009.3125 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum .......................... 20  0 
 2009.3126 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ........................ 20  0 
 2009.3129 --- --- --- --- Önnur .................................................................... 20  0 
 2009.3190 --- --- --- Annar ...................................................................... 20  0 
 --- --- Annar: 
 2009.3910 --- --- --- Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum eða 

stærri ....................................................................... 0   
 --- --- --- Tilbúin drykkjarvara:  
 2009.3921 --- --- --- --- Í einnota stálumbúðum ......................................... 20  0 
 2009.3922 --- --- --- --- Í einnota álumbúðum ............................................ 20  0 
 2009.3923 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml .............. 20  0 
 2009.3924 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni ............ 20  0 
 2009.3925 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum .......................... 20  0 
 2009.3926 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ........................ 20  0 
 2009.3929 --- --- --- --- Önnur .................................................................... 20  0 
 2009.3990 --- --- --- Annar ...................................................................... 20  0 
 --- Ananassafi: 
 --- --- Með Brix gildi 20 eða minna: 
 2009.4110 --- --- --- Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum eða 

stærri ....................................................................... 0   
 --- --- --- Tilbúin drykkjarvara:  
 2009.4121 --- --- --- --- Í einnota stálumbúðum ......................................... 20  0 
 2009.4122 --- --- --- --- Í einnota álumbúðum ............................................ 20  0 
 2009.4123 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml .............. 20  0 
 2009.4124 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni ............ 20  0 
 2009.4125 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum .......................... 20  0 
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 2009.4126 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ........................ 20  0 
 2009.4129 --- --- --- --- Önnur .................................................................... 20  0 
 2009.4190 --- --- --- Annar ...................................................................... 20  0 
 --- --- Annar: 
 2009.4910 --- --- --- Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum eða 

stærri ....................................................................... 0   
 --- --- --- Tilbúin drykkjarvara:  
 2009.4921 --- --- --- --- Í einnota stálumbúðum ......................................... 20  0 
 2009.4922 --- --- --- --- Í einnota álumbúðum ............................................ 20  0 
 2009.4923 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml .............. 20  0 
 2009.4924 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni ............ 20  0 
 2009.4925 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum .......................... 20  0 
 2009.4926 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ........................ 20  0 
 2009.4929 --- --- --- --- Önnur .................................................................... 20  0 
 2009.4990 --- --- --- Annar ...................................................................... 20  0 
 --- Tómatsafi: 
 2009.5010 --- --- Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum eða stærri  0   
 --- --- Tilbúin drykkjarvara: 
 2009.5021 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 20  0 
 2009.5022 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 20  0 
 2009.5023 --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml ................ 20  0 
 2009.5024 --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .............. 20  0 
 2009.5025 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 20  0 
 2009.5026 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 20  0 
 2009.5029 --- --- --- Önnur ...................................................................... 20  0 
 2009.5090 --- --- Annar .......................................................................... 20  0 
 --- Þrúgusafi (þar með talið þrúguþykkni): 
 --- --- Með Brix gildi 20 eða minna: 
 2009.6110 --- --- --- Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum eða 

stærri ....................................................................... 0   
 --- --- --- Tilbúin drykkjarvara:  
 2009.6121 --- --- --- --- Í einnota stálumbúðum ......................................... 20  0 
 2009.6122 --- --- --- --- Í einnota álumbúðum ............................................ 20  0 
 2009.6123 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml .............. 20  0 
 2009.6124 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni ............ 20  0 
 2009.6125 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum .......................... 20  0 
 2009.6126 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ........................ 20  0 
 2009.6129 --- --- --- --- Önnur .................................................................... 20  0 
 2009.6190 --- --- --- Annar ...................................................................... 20  0 
 --- --- Annar: 
 2009.6910 --- --- --- Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum eða 

stærri ....................................................................... 0   
 --- --- --- Tilbúin drykkjarvara:  
 2009.6921 --- --- --- --- Í einnota stálumbúðum ......................................... 20  0 
 2009.6922 --- --- --- --- Í einnota álumbúðum ............................................ 20  0 
 2009.6923 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml .............. 20  0 
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 2009.6924 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni ............ 20  0 
 2009.6925 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum .......................... 20  0 
 2009.6926 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ........................ 20  0 
 2009.6929 --- --- --- --- Önnur .................................................................... 20  0 
 2009.6990 --- --- --- Annar ...................................................................... 20  0 
 --- Eplasafi: 
 --- --- Með Brix gildi 20 eða minna: 
 2009.7110 --- --- --- Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum eða 

stærri ....................................................................... 0   
 --- --- --- Tilbúin drykkjarvara:  
 2009.7121 --- --- --- --- Í einnota stálumbúðum ......................................... 20  0 
 2009.7122 --- --- --- --- Í einnota álumbúðum ............................................ 20  0 
 2009.7123 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml .............. 20  0 
 2009.7124 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni ............ 20  0 
 2009.7125 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum .......................... 20  0 
 2009.7126 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ........................ 20  0 
 2009.7129 --- --- --- --- Önnur .................................................................... 20  0 
 2009.7190 --- --- --- Annar ...................................................................... 20  0 
 --- --- Annar: 
 2009.7910 --- --- --- Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum eða 

stærri ....................................................................... 0   
 --- --- --- Tilbúin drykkjarvara:  
 2009.7921 --- --- --- --- Í einnota stálumbúðum ......................................... 20  0 
 2009.7922 --- --- --- --- Í einnota álumbúðum ............................................ 20  0 
 2009.7923 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml .............. 20  0 
 2009.7924 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni ............ 20  0 
 2009.7925 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum .......................... 20  0 
 2009.7926 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ........................ 20  0 
 2009.7929 --- --- --- --- Önnur .................................................................... 20  0 
 2009.7990 --- --- --- Annar ...................................................................... 20  0 
 --- Safi úr hvers konar öðrum ávöxtum eða matjurtum: 
 2009.8010 --- --- Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum eða stærri  0   
 --- --- Tilbúin drykkjarvara: 
 2009.8021 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 20  0 
 2009.8022 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 20  0 
 2009.8023 --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml ................ 20  0 
 2009.8024 --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .............. 20  0 
 2009.8025 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 20  0 
 2009.8026 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 20  0 
 2009.8029 --- --- --- Önnur ...................................................................... 20  0 
 2009.8090 --- --- Annar .......................................................................... 20  0 
 --- Safablöndur: 
 2009.9010 --- --- Ógerjaðar og ósykraðar í 50 kg umbúðum eða stærri  0   
 --- --- Tilbúin drykkjarvara: 
 2009.9021 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 20  0 
 2009.9022 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 20  0 
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 2009.9023 --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml ................ 20  0 
 2009.9024 --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .............. 20  0 
 2009.9025 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 20  0 
 2009.9026 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 20  0 
 2009.9029 --- --- --- Önnur ...................................................................... 20  0 
 2009.9090 --- --- Aðrar ........................................................................... 20  0 
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21. KAFLI 
Ýmis matvælaframleiðsla 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Blandaðar matjurtir í nr. 0712. 
 b. Brennt kaffilíki sem inniheldur eitthvað af kaffi (nr. 0901). 
 c. Bragðbætt te (nr. 0902). 
 d. Krydd eða aðrar vörur í nr. 0904-0910. 
 e. Matvæli, önnur en vörur sem lýst er í nr. 2103 eða 2104, sem innihalda meira en 20%, 

miðað við þyngd, af pylsum, kjöti, hlutum af dýrum, blóði, fiski eða krabbadýrum, 
lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum, eða hvers konar samsetningu þeirra (16. kafli). 

 f.  Ger, tilreitt sem lyf, eða aðrar vörur í nr. 3003 eða 3004. 
 g.  Unnin ensím í nr. 3507. 
2. Kjarni úr kaffilíki því sem um getur í b-lið 1. athugasemdar hér á undan flokkast í nr. 2101. 
3. Sem  jafnblönduð samsett matvæli  í nr. 2104 telst framleiðsla úr fínlegri jafnblöndu tveggja 

eða fleiri undirstöðuefnisþátta, t.d. kjöts, fisks, matjurta eða ávaxta, í smásöluumbúðum til nota 
sem barnamatur eða sjúkrafæða, í umbúðum að nettóinnihaldi 250 g eða minna. Þegar 
skýrgreiningu þessari er beitt skal ekkert tillit tekið til efnisþátta sem settir eru í litlu magni í 
blönduna til bragðbætis, varnar skemmdum eða í öðrum tilgangi. Í slíkri framleiðslu mega vera 
sýnilegar agnir efnisþátta í litlu magni. 

 A   E 
 %   % 

2101  Kjarni, kraftur og seyði úr kaffi, tei eða maté og 
framleiðsla að stofni til úr þessum vörum eða að stofni 
til úr kaffi, tei eða maté; brenndar síkóríurætur og 
annað brennt kaffilíki, og kjarni, kraftur og seyði úr 
þeim: 

 --- Kjarni, kraftur, seyði úr kaffi, og framleiðsla að stofni 
til úr þessum kjarna, krafti eða seyði eða að stofni til úr 
kaffi: 

 2101.1100 --- ---  Kjarni, kraftur og seyði .............................................. 20  0 
 --- ---  Framleiðsla að stofni til úr kjarna, krafti eða seyði 

eða að stofni til úr kaffi: 
 2101.1201 --- --- --- Með 1,5%, eða meira af mjólkurfitu, 2,5% eða 

meira af mjólkurpróteíni, 5% eða meira af sykri 
eða 5% af sterkju miðað við þyngd ........................ 20  0 

 2101.1209 --- --- --- Annað ..................................................................... 20  0 
 --- Kjarni, kraftur og seyði úr tei eða maté, og framleiðsla 

að stofni til úr þessum kjarna, krafti eða seyði eða að 
stofni til  úr tei eða  maté: 

 2101.2001 --- ---  Með 1,5% eða meira af mjólkurfitu, 2,5% eða meira 
af mjólkurpróteíni, 5% eða meira af sykri eða  5% af 
sterkju miðað við þyngd ............................................. 20  0 

 2101.2009 --- ---  Annað ......................................................................... 20  0 
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 --- Brenndar síkóríurætur og annað brennt kaffilíki, og 
kjarni, kraftur eða seyði úr þeim: 

 2101.3001 --- ---  Annað brennt kaffilíki en brenndar síkóríurætur, 
kjarni, kraftur og seyði úr öðru brenndu kaffilíki, en 
brenndum síkóríurótum .............................................. 20  0 

 2101.3009 --- ---  Annars ........................................................................ 20  0 

2102  Ger (lifandi eða dautt); aðrar einfruma örverur, 
dauðar (þó ekki bóluefni í nr. 3002); unnið bökunar-
duft: 

 --- Lifandi ger: 
 2102.1001 --- --- Annað en brauðger, þó ekki það sem notað er í 

skepnufóður ................................................................ 0   
 2102.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Dautt ger; aðrar einfruma örverur, dauðar: 
 2102.2001 --- --- Dautt ger ..................................................................... 0   
 2102.2002 --- --- Dauðir einfruma þörungar .......................................... 0   
 2102.2003 --- ---  Til nota í skepnufóður ................................................ 0   
 2102.2009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Unnið bökunarduft: 
 2102.3001 --- --- Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna ........................... 0   
 2102.3009 --- --- Annað ......................................................................... 0   

2103  Sósur og framleiðsla í þær; blönduð bragðefni og 
blönduð bragðbætiefni; mustarðsmjöl, fín- eða 
grófmalað, og unninn mustarður: 

 2103.1000 --- Sojasósa ......................................................................... 0   
 2103.2000 --- Tómatsósur .................................................................... 0   
 --- Mustarðsmjöl, fín- eða grófmalað, og unninn must-

arður (sinnep): 
 2103.3001 --- ---  Unninn mustarður (sinnep) sem inniheldur meira en 

5% af viðbættum sykri miðað við þyngd .................... 0   
 2103.3009 --- ---  Annað ......................................................................... 0   
 --- Annað: 
 2103.9010 --- --- Tilreiddar matjurtasósur að meginstofni úr mjöli, 

sterkju eða maltkjarna ................................................. 0   
 2103.9020 --- --- Majones ...................................................................... 0 19  
 2103.9030 --- --- Olíusósur, ót.a. (t.d. remulaðisósur) ........................... 0 19  
 2103.9040 --- ---  Mangómauk (Mango Chutney), fljótandi ................... 0   
 --- --- Með kjötinnihaldi:  
 2103.9051 --- --- --- Að magni til meira en 20% miðað við þyngd ......... 0 99  
 2103.9052 --- --- --- Að magni til 3%, til og með 20%, miðað við 

þyngd....................................................................... 0 52  
 2103.9059 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 2103.9090 --- --- Annað ......................................................................... 0   
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2104  Súpur og seyði og framleiðsla í það; jafnblönduð sam-
sett matvæli: 

 --- Súpur og seyði og framleiðsla í það: 
 2104.1001 --- --- Tilreiddar matjurtasúpur að meginstofni úr mjöli, 

sterkju eða maltkjarna ................................................. 0 4  
 2104.1002 --- --- Annað súpuduft í 5 kg umbúðum eða stærri .............. 0 32  
 2104.1003 --- --- Niðursoðnar fisksúpur ................................................ 0 32  
 --- --- Aðrar súpur: 

 2104.1011 --- --- --- Með kjötinnihaldi sem að magni til er meira en 
20%, miðað við þyngd............................................. 0 99  

 2104.1012 --- --- --- Með kjötinnihaldi sem að magni til er 3%, til og 
með 20% ................................................................. 0 52  

 2104.1019 --- --- --- Annars .................................................................... 0 24  
 --- --- Annað: 

 2104.1021 --- --- --- Með kjötinnihaldi sem að magni til er meira en 
20%, miðað við þyngd............................................. 0 99  

 2104.1022 --- --- --- Með kjötinnihaldi sem að magni til er 3%, til og 
með 20% ................................................................. 0 52  

 2104.1029 --- --- --- Annars .................................................................... 0 24  
 --- Jafnblönduð samsett matvæli: 
 2104.2001 --- --- Með kjötinnihaldi sem að magni til er meira en 20%, 

miðað við þyngd.......................................................... 0 99  
 2104.2002 --- --- Með kjötinnihaldi sem að magni til er 3%, til og með 

20% ............................................................................. 0 52  
 2104.2003 --- --- Sem innihalda fisk, krabbadýr, skeldýr eða aðra 

sjávar- eða vatnahryggleysingja ................................. 0 24  
 2104.2009 --- --- Önnur .......................................................................... 0 24  

2105  Rjómaís og annar ís til manneldis, einnig með kakaó-
innihaldi: 

 --- Sem inniheldur 3% eða meira af mjólkurfitu miðað við 
þyngd: 

 2105.0011 --- --- Með kakaóinnihaldi .................................................... 30 110  
 2105.0019 --- --- Annars ......................................................................... 30 110  
 --- Annar: 
 2105.0021 --- --- Með kakaóinnihaldi .................................................... 30 110  
 2105.0029 --- --- Annars ......................................................................... 30 110  

2106  Matvæli, ót.a.: 
 2106.1000 --- Próteínseyði og textúruð próteínefni ............................. 0   
 --- Önnur: 
 --- --- Ávaxtasafi tilreiddur og blandaður umfram það sem 

tilgreint er í nr. 2009: 
 2106.9011 --- --- --- Ógerjaður og ósykraður, í 50 kg umbúðum eða 

stærri ....................................................................... 0   
 2106.9019 --- --- --- Í öðrum umbúðum .................................................. 20  0 
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 --- --- Efni til framleiðslu á drykkjarvörum: 
 2106.9021 --- --- --- Áfengislaus efni (vatnssneyddir kjarnar) ................ 0   
 2106.9022 --- --- --- Síróp með bragðefnum eða litarefnum ................... 20  0 
 2106.9023 --- --- --- Blöndur jurta eða jurtahluta, einnig blandaðar 

jurtakjörnum, til lögunar á jurtaseyði ..................... 0   
 2106.9024 --- --- --- Sérstaklega tilreidd fyrir ungbörn og sjúka ............ 0   
 2106.9025 --- --- --- Tilreidd drykkjarvöruefni, sem innihalda próteín 

og/eða önnur næringarefni, einnig vítamín, 
steinefni, jurtatrefjar, fjölómettaðar fitusýrur og 
bragðefni ................................................................. 20  0 

 2106.9026 --- --- --- Tilreidd drykkjarvöruefni úr ginsengkjörnum, 
blönduðum öðrum efnisþáttum, svo sem glúkósa 
eða laktósa .............................................................. 20  0 

 --- --- --- Áfengisblöndur með meira en 0,5% af vínanda að 
rúmmáli, sem notaðar eru til framleiðslu á 
drykkjarvörum: 

 2106.9031 --- --- --- --- Með meira en 0,5%, til og með 2,25% vínanda að 
rúmmáli ................................................................. 20  0 

 2106.9032 --- --- --- --- Með meira en 2,25% til og með 15% af hreinum 
vínanda að rúmmáli .............................................. 0   

 2106.9033 --- --- --- --- Með meira en 15% til og með 22% af hreinum 
vínanda að rúmmáli .............................................. 0   

 2106.9034 --- --- --- --- Með yfir 22% til og með 32% af hreinum 
vínanda að rúmmáli .............................................. 0   

 2106.9035 --- --- --- --- Með yfir 32% til og með 40% af hreinum 
vínanda að rúmmáli .............................................. 0   

 2106.9036 --- --- --- --- Með yfir 40% til og með 50% af hreinum 
vínanda að rúmmáli .............................................. 0   

 2106.9037 --- --- --- ---  Með yfir 50% til og með 60% af hreinum 
vínanda að rúmmáli .............................................. 0   

 2106.9038 --- --- --- --- Aðrar ..................................................................... 0   
 2106.9039 --- --- --- Önnur ...................................................................... 20  0 
 --- --- Búðingsduft:  
 2106.9041 --- --- --- Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna sem inniheld-

ur mjólkurduft, eggjahvítu eða eggjarauðu ............ 0 82  
 2106.9042 --- --- --- Í smásöluumbúðum 5 kg eða minna sem inniheld-

ur hvorki mjólkurduft né eggjahvítu eða eggja-
rauðu ....................................................................... 0   

 2106.9048 --- --- --- Annað, sem inniheldur mjólkurduft, eggjahvítu 
eða eggjarauðu ........................................................ 0 82  

 2106.9049 --- --- --- Annað, sem inniheldur hvorki mjólkurduft né 
eggjahvítu eða eggjarauðu ...................................... 0   

 2106.9051 --- --- Blöndur úr kemískum efnum og fæðu, svo sem 
sakkaríni og laktósa notaðar sem sætuefni ................. 0   
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 2106.9059 --- --- Framleiðsla að meginstofni úr feiti og vatni sem 
inniheldur meira en 15% af smjöri eða annarri 
mjólkurfitu miðað við þyngd ...................................... 30 220  

 2106.9061 --- --- Sælgæti sem hvorki inniheldur sykur né kakaó .......... 13  0 
 2106.9062 --- --- Ávaxtasúpur og -grautar ............................................. 0   
 2106.9063 --- --- Bragðbætt eða litað sykursíróp ................................... 0   
 2106.9064 --- --- Með kjötinnihaldi sem að magni til er 3%, til og með 

20%, miðað við þyngd ................................................ 0 52  
 2106.9069 --- --- Annað  ........................................................................ 0   
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22. KAFLI 
Drykkjarvörur, áfengir vökvar og edik 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Vörur í þessum kafla (þó ekki vörur í nr. 2209) framleiddar sem matvæli og þannig gerðar 

óhæfar til neyslu sem drykkjarvörur (venjulega nr. 2103). 
 b. Sjór (nr. 2501). 
 c. Eimað vatn eða vatn til mælingar á rafmagnsmótstöðu eða vatn af áþekkum hreinleika (nr. 

2851). 
 d. Ediksýra með meira en 10% sýrustyrkleika miðað við þyngd (nr. 2915). 
 e. Lyf í nr. 3003 eða 3004. 
 f. Ilmvörur eða hreinlætisvörur (33. kafli). 
2. Í þessum kafla og 20. og 21. kafla skal  alkóhólstyrkleiki miðað við rúmmál  ákvarðaður við 

20 °C. 
3. Sem óáfengar drykkjarvörur í nr. 2202 teljast drykkjarvörur með 0,5% alkóhólstyrkleika eða 

minna miðað við rúmmál. Áfengar drykkjarvörur flokkast í nr. 2203-2206 eða nr. 2208 eftir 
því sem við á. 

 
Athugasemd við undirlið: 

 Sem freyðivín í nr. 2204.10 telst vín sem hefur að minnsta kosti þriggja bara yfirþrýsting 
í lokuðu íláti við 20 °C. 

 A   E 
 %   % 

2201  Vatn, þar með talið náttúrlegt eða gerviölkelduvatn og 
loftblandað vatn, ekki með viðbættum sykri eða öðru 
sætuefni eða bragðbætt; ís og snjór: 

 --- Ölkelduvatn og loftblandað vatn: 
 2201.1011 --- --- Í einnota stálumbúðum ............................................... 20  0 
 2201.1012 --- --- Í einnota álumbúðum .................................................. 20  0 
 2201.1013 --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml .................... 20  0 
 2201.1014 --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .................. 20  0 
 2201.1015 --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ............................... 20  0 
 2201.1016 --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ............................. 20  0 
 2201.1019 --- --- Annars ........................................................................ 20  0 
 --- Annað: 
 --- --- Drykkjarvatn, umbúið til notkunar í björgunar-

bátum: 
 2201.9011 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 0   
 2201.9012 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 0   
 2201.9013 --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml ................ 0   
 2201.9014 --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .............. 0   
 2201.9015 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 0   
 2201.9016 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 0   
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 2201.9019 --- --- --- Annars ....................................................................  0   
 --- --- Annað drykkjarvatn: 
 2201.9021 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 0   
 2201.9022 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 0   
 2201.9023 --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml ................ 0   
 2201.9024 --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .............. 0   
 2201.9025 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 0   
 2201.9026 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 0   
 2201.9029 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 2201.9090 --- --- Annað ......................................................................... 0   

2202  Vatn, þar með talið ölkelduvatn og loftblandað vatn, 
með viðbættum sykri eða öðru sætuefni eða bragð-
bætt, og aðrar óáfengar drykkjarvörur, þó ekki 
ávaxtasafar eða matjurtasafar í nr. 2009: 

 --- Vatn, þar með talið ölkelduvatn og loftblandað vatn, 
með viðbættum sykri eða öðru sætuefni eða bragðbætt: 

 --- --- Gosdrykkir: 
 2202.1011 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 20  0 
 2202.1012 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 20  0 
 2202.1013 --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml ................ 20  0 
 2202.1014 --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .............. 20  0 
 2202.1015 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 20  0 
 2202.1016 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 20  0 
 2202.1019 --- --- --- Annars .................................................................... 20  0 
 --- --- Sérstaklega tilreitt fyrir ungbörn og sjúka: 
 2202.1021 --- --- --- Í pappaumbúðum .................................................... 0   
 2202.1022 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 0   
 2202.1023 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 0   
 2202.1024 --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml ................ 0   
 2202.1025 --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .............. 0   
 2202.1026 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 0   
 2202.1027 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 0   
 2202.1029 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annað: 
 2202.1091 --- --- --- Í pappaumbúðum .................................................... 20  0 
 2202.1092 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 20  0 
 2202.1093 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 20  0 
 2202.1094 --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml ................ 20  0 
 2202.1095 --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .............. 20  0 
 2202.1096 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 20  0 
 2202.1097 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 20  0 
 2202.1099 --- --- --- Annars .................................................................... 20  0 
 --- Annað: 
 --- --- Úr mjólkurafurðum og öðrum efnisþáttum, enda séu 

mjólkurafurðir 75% eða meira af þyngd vörunnar án 
umbúða: 
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 2202.9011 --- --- --- Í pappaumbúðum .................................................... 20 42 0 
 2202.9012 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 20 42 0 
 2202.9013 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 20 42 0 
 2202.9014 --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml ................ 20 42 0 
 2202.9015 --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .............. 20 42 0 
 2202.9016 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 20 42 0 
 2202.9017 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 20 42 0 
 2202.9019 --- --- --- Annars .................................................................... 20 42 0 
 --- --- Sérstaklega tilreitt fyrir ungbörn og sjúka: 
 2202.9021 --- --- --- Í pappaumbúðum .................................................... 0   
 2202.9022 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 0   
 2202.9023 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 0   
 2202.9024 --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml ................ 0   
 2202.9025 --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .............. 0   
 2202.9026 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 0   
 2202.9027 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 0   
 2202.9029 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 2202.9091 --- --- --- Í pappaumbúðum .................................................... 20  0 
 2202.9092 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 20  0 
 2202.9093 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 20  0 
 2202.9094 --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml ................ 20  0 
 2202.9095 --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .............. 20  0 
 2202.9096 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 20  0 
 2202.9097 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 20  0 
 2202.9099 --- --- --- Annars .................................................................... 20  0 

2203  Öl gert úr malti: 
 --- Öl með meira en 0,5% til og með 2,25% vínanda að 

rúmmáli: 
 2203.0011 --- --- Í einnota stálumbúðum ............................................... 20  0 
 2203.0012 --- --- Í einnota álumbúðum .................................................. 20  0 
 2203.0013 --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml .................... 20  0 
 2203.0014 --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .................. 20  0 
 2203.0015 --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ............................... 20  0 
 2203.0016 --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ............................. 20  0 
 2203.0019 --- --- Annars ........................................................................ 20  0 
 --- Annað: 
 2203.0091 --- --- Í einnota stálumbúðum ............................................... 0   
 2203.0092 --- --- Í einnota álumbúðum .................................................. 0   
 2203.0093 --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml .................... 0   
 2203.0094 --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .................. 0   
 2203.0095 --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ............................... 0   
 2203.0096 --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ............................. 0   
 2203.0099 --- --- Annars ........................................................................ 0   
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2204  Vín úr nýjum þrúgum, einnig vín blönduð vínanda; 
þrúguþykkni annað en í nr. 2009: 

 --- Freyðivín: 
 --- --- Með meira en 0,5% til og með 2,25% vínanda að 

rúmmáli: 
 2204.1011 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 0   
 2204.1012 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 0   
 2204.1013 --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml ................ 0   
 2204.1014 --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .............. 0   
 2204.1015 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 0   
 2204.1016 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 0   
 2204.1019 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Vín sem ekki hafa verið blönduð annarri gerjaðri 

drykkjarvöru eða óáfengri drykkjarvöru, enda sé 
varan meira en 2,25% og að hámarki 15% að 
styrkleika og innihaldi eingöngu vínanda sem 
myndast við gerjun, án hvers kyns eimingar: 

 2204.1021 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 0   
 2204.1022 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 0   
 2204.1023 --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml ................ 0   
 2204.1024 --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .............. 0   
 2204.1025 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 0   
 2204.1026 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 0   
 2204.1029 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annað með meira en 2,25% vínanda að rúmmáli: 
 2204.1031 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 0   
 2204.1032 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 0   
 2204.1033 --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml ................ 0   
 2204.1034 --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .............. 0   
 2204.1035 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 0   
 2204.1036 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 0   
 2204.1039 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Annað vín; þrúguþykkni sem gerjun hefur verið hindr-

uð eða stöðvuð í með íblöndun alkóhóls: 
 --- --- Í tveggja lítra umbúðum eða minni: 
 --- --- --- Vínandabætt þrúguþykkni með meira en 0,5% til 

og með 2,25% vínanda að rúmmáli:  
 2204.2111 --- --- --- --- Í einnota stálumbúðum ......................................... 10  0 
 2204.2112 --- --- --- --- Í einnota álumbúðum ............................................ 10  0 
 2204.2113 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml .............. 10  0 
 2204.2114 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni ............ 10  0 
 2204.2115 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ......................... 10  0 
 2204.2116 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ........................ 10  0 
 2204.2119 --- --- --- --- Annað ................................................................... 10  0 
 --- --- --- Vínandabætt þrúguþykkni með meira en 2,25% af 

hreinum vínanda að rúmmáli:  
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 2204.2121 --- --- --- --- Í einnota stálumbúðum ......................................... 0   
 2204.2122 --- --- --- --- Í einnota álumbúðum ............................................ 0   
 2204.2123 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml .............. 0   
 2204.2124 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni ............ 0   
 2204.2125 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ......................... 0   
 2204.2126 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ........................ 0   
 2204.2129 --- --- --- --- Annað ................................................................... 0   
 --- --- --- Annað með meira en 0,5% til og með 2,25% 

vínanda að rúmmáli:  
 2204.2131 --- --- --- --- Í einnota stálumbúðum ......................................... 0   
 2204.2132 --- --- --- --- Í einnota álumbúðum ............................................ 0   
 2204.2133 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml .............. 0   
 2204.2134 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni ............ 0   
 2204.2135 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ......................... 0   
 2204.2136 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ....................... 0   
 2204.2139 --- --- --- --- Annað ................................................................... 0   
 --- --- --- Vín sem ekki hafa verið blönduð annarri gerjaðri 

drykkjarvöru eða óafengri drykkjarvöru, enda sé 
varan meira en 2,25% og að hámarki 15% að 
styrkleika og innihaldi eingöngu vínanda sem 
myndast við gerjun, án hvers kyns eimingar:  

 --- --- --- --- Hvítvín: 
 2204.2141 --- --- --- --- --- Í einnota stálumbúðum ..................................... 0   
 2204.2142 --- --- --- --- --- Í einnota álumbúðum ........................................ 0   
 2204.2143 --- --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml .......... 0   
 2204.2144 --- --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni ........ 0   
 2204.2145 --- --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ..................... 0   
 2204.2146 --- --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ................... 0   
 2204.2149 --- --- --- --- --- Annað ............................................................... 0   
 --- --- --- --- Rauðvín:  
 2204.2151 --- --- --- --- --- Í einnota stálumbúðum ..................................... 0   
 2204.2152 --- --- --- --- --- Í einnota álumbúðum ........................................ 0   
 2204.2153 --- --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml .......... 0   
 2204.2154 --- --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni ........ 0   
 2204.2155 --- --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ..................... 0   
 2204.2156 --- --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ................... 0   
 2204.2159 --- --- --- --- --- Annað ............................................................... 0   
 --- --- --- --- Annað vín: 
 2204.2161 --- --- --- --- --- Í einnota stálumbúðum ..................................... 0   
 2204.2162 --- --- --- --- --- Í einnota álumbúðum ........................................ 0   
 2204.2163 --- --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml .......... 0   
 2204.2164 --- --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni ........ 0   
 2204.2165 --- --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ..................... 0   
 2204.2166 --- --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum .................... 0   
 2204.2169 --- --- --- --- --- Annað ............................................................... 0   
 --- --- --- Annað með meira en 2,25% vínanda að rúmmáli:  



108 

 A A1 E 
 % kr/kg % 

 2204.2191 --- --- --- --- Í einnota stálumbúðum ......................................... 0   
 2204.2192 --- --- --- --- Í einnota álumbúðum ............................................ 0   
 2204.2193 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml .............. 0   
 2204.2194 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni ............ 0   
 2204.2195 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ......................... 0   
 2204.2196 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ....................... 0   
 2204.2199 --- --- --- --- Annað ................................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 --- --- --- Vínandabætt þrúguþykkni með meira en 0,5% til 

og með 2,25% vínanda að rúmmáli:  
 2204.2911 --- --- --- --- Í einnota stálumbúðum ......................................... 10  0 
 2204.2912 --- --- --- --- Í einnota álumbúðum ............................................ 10  0 
 2204.2913 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum ......................................... 10  0 
 2204.2915 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ......................... 10  0 
 2204.2916 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ........................ 10  0 
 2204.2919 --- --- --- --- Annað ................................................................... 10  0 
 --- --- --- Vínandabætt þrúguþykkni með meira en 2,25% af 

hreinum vínanda að rúmmáli:  
 2204.2921 --- --- --- --- Í einnota stálumbúðum ......................................... 0   
 2204.2922 --- --- --- --- Í einnota álumbúðum ............................................ 0   
 2204.2923 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum ......................................... 0   
 2204.2925 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ......................... 0   
 2204.2926 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ........................ 0   
 2204.2929 --- --- --- --- Annað ................................................................... 0   
 --- --- --- Annað með meira en 0,5% til og með 2,25% 

vínanda að rúmmáli:  
 2204.2931 --- --- --- --- Í einnota stálumbúðum ......................................... 0   
 2204.2932 --- --- --- --- Í einnota álumbúðum ............................................ 0   
 2204.2933 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum ......................................... 0   
 2204.2935 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ......................... 0   
 2204.2936 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ....................... 0   
 2204.2939 --- --- --- --- Annað ................................................................... 0   
 --- --- --- Vín sem ekki hafa verið blönduð annarri gerjaðri 

drykkjarvöru eða óafengri drykkjarvöru, enda sé 
varan meira en 2,25% og að hámarki 15% að 
styrkleika og innihaldi eingöngu vínanda sem 
myndast við gerjun, án hvers kyns eimingar:  

 --- --- --- --- Hvítvín: 
 2204.2941 --- --- --- --- --- Í einnota stálumbúðum ..................................... 0   
 2204.2942 --- --- --- --- --- Í einnota álumbúðum ........................................ 0   
 2204.2943 --- --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum ..................................... 0   
 2204.2945 --- --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ..................... 0   
 2204.2946 --- --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ................... 0   
 2204.2949 --- --- --- --- --- Annað ............................................................... 0   
 --- --- --- --- Rauðvín:  
 2204.2951 --- --- --- --- --- Í einnota stálumbúðum ..................................... 0   
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 2204.2952 --- --- --- --- --- Í einnota álumbúðum ........................................ 0   
 2204.2953 --- --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum ..................................... 0   
 2204.2955 --- --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ..................... 0   
 2204.2956 --- --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ................... 0   
 2204.2959 --- --- --- --- --- Annað ............................................................... 0   
 --- --- --- --- Annað vín: 
 2204.2961 --- --- --- --- --- Í einnota stálumbúðum ..................................... 0   
 2204.2962 --- --- --- --- --- Í einnota álumbúðum ........................................ 0   
 2204.2963 --- --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum ..................................... 0   
 2204.2965 --- --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ..................... 0   
 2204.2966 --- --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum .................... 0   
 2204.2969 --- --- --- --- --- Annað ............................................................... 0   
 --- --- --- Annað með meira en 2,25% vínanda að rúmmáli:  
 2204.2991 --- --- --- --- Í einnota stálumbúðum ......................................... 0   
 2204.2992 --- --- --- --- Í einnota álumbúðum ............................................ 0   
 2204.2993 --- --- --- --- Í einnota glerumbúðum ......................................... 0   
 2204.2995 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ......................... 0   
 2204.2996 --- --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ....................... 0   
 2204.2999 --- --- --- --- Annað ................................................................... 0   
 --- Annað þrúguþykkni:  
 --- --- Með meira en 0,5% til og með 2,25% vínanda að 

rúmmáli: 
 2204.3011 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 10  0 
 2204.3012 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 10  0 
 2204.3013 --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml ................ 10  0 
 2204.3014 --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .............. 10  0 
 2204.3015 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 10  0 
 2204.3016 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 10  0 
 2204.3019 --- --- --- Annars .................................................................... 10  0 
 --- --- Með meira en 2,25% af hreinum vínanda að rúmmáli: 
 2204.3021 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 0   
 2204.3022 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 0   
 2204.3023 --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml ................ 0   
 2204.3024 --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .............. 0   
 2204.3025 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 0   
 2204.3026 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 0   
 2204.3029 --- --- --- Annars .................................................................... 0   

2205  Vermút og annað vín úr nýjum þrúgum bragðbætt 
með plöntum eða ilmefnum: 

 --- Í tveggja lítra umbúðum eða minni: 
 --- --- Með meira en 0,5% til og með 2,25% vínanda að 

rúmmáli: 
 2205.1011 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 0   
 2205.1012 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 0   
 2205.1013 --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml ................ 0   
 2205.1014 --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .............. 0   
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 2205.1015 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 0   
 2205.1016 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 0   
 2205.1019 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Með meira en 2,25% til og með 15% af hreinum 

vínanda að rúmmáli, enda innihaldi varan eingöngu 
vínanda sem myndast hefur við gerjun án hvers kyns 
eimingar: 

 2205.1021 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 0   
 2205.1022 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 0   
 2205.1023 --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml ................ 0   
 2205.1024 --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .............. 0   
 2205.1025 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 0   
 2205.1026 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 0   
 2205.1029 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Annað: 
 2205.1091 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 0   
 2205.1092 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 0   
 2205.1093 --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml ................ 0   
 2205.1094 --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .............. 0   
 2205.1095 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 0   
 2205.1096 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 0   
 2205.1099 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- Annars: 
 --- --- Með meira en 0,5% til og með 2,25% vínanda að 

rúmmáli: 
 2205.9011 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 0   
 2205.9012 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 0   
 2205.9013 --- --- --- Í einnota glerumbúðum ........................................... 0   
 2205.9015 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 0   
 2205.9016 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 0   
 2205.9019 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Með meira en 2,25% til og með 15% af hreinum 

vínanda að rúmmáli, enda innihaldi varan eingöngu 
vínanda sem myndast hefur við gerjun án hvers kyns 
eimingar: 

 2205.9021 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 0   
 2205.9022 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 0   
 2205.9023 --- --- --- Í einnota glerumbúðum ........................................... 0   
 2205.9025 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 0   
 2205.9026 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 0   
 2205.9029 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Annað: 
 2205.9091 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 0   
 2205.9092 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 0   
 2205.9093 --- --- --- Í einnota glerumbúðum ........................................... 0   
 2205.9095 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 0   
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 2205.9096 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 0   
 2205.9099 --- --- --- Annað ..................................................................... 0  

2206  Aðrar gerjaðar drykkjarvörur (t.d. eplavín, peruvín, 
mjöður); blöndur gerjaðra drykkjarvara svo og 
blöndur gerjaðra drykkjarvara og óáfengra drykkjar-
vara, ót.a.: 

 --- Með meira en 0,5% til og með 2,25% vínanda að 
rúmmáli: 

 2206.0031 --- --- Í einnota stálumbúðum ............................................... 0   
 2206.0032 --- --- Í einnota álumbúðum .................................................. 0   
 2206.0033 --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml .................... 0   
 2206.0034 --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .................. 0   
 2206.0035 --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ............................... 0   
 2206.0036 --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ............................. 0   
 2206.0039 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Gerjaðar drykkjarvörur, hvorki blandaðar öðrum 

gerjuðum drykkjarvörum né óáfengum drykkjarvörum 
öðrum en þeim sem er að finna í hinni íblönduðu 
drykkjarvöru, enda sé varan meira en 2,25% og að 
hámarki 15% að styrkleika og innihaldi eingöngu 
vínanda sem myndast hefur við gerjun án hvers kyns 
eimingar: 

 2206.0041 --- --- Í einnota stálumbúðum ............................................... 0   
 2206.0042 --- --- Í einnota álumbúðum .................................................. 0   
 2206.0043 --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml .................... 0   
 2206.0044 --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .................. 0   
 2206.0045 --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ............................... 0   
 2206.0046 --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ............................. 0   
 2206.0049 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Blöndur af öli og óáfengum drykkjarvörum með meira 

en 2,25% af hreinum vínanda að rúmmáli: 
 2206.0051 --- --- Í einnota stálumbúðum ............................................... 0   
 2206.0052 --- --- Í einnota álumbúðum .................................................. 0   
 2206.0053 --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml .................... 0   
 2206.0054 --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .................. 0   
 2206.0055 --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ............................... 0   
 2206.0056 --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ............................. 0   
 2206.0059 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Annars, með meira en 2,25% af hreinum vínanda að 

rúmmáli: 
 2206.0081 --- --- Í einnota stálumbúðum ............................................... 0   
 2206.0082 --- --- Í einnota álumbúðum .................................................. 0   
 2206.0083 --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml .................... 0   
 2206.0084 --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .................. 0   
 2206.0085 --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ............................... 0   
 2206.0086 --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ............................. 0   
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 2206.0089 --- --- Annars ........................................................................ 0   

2207  Ómengað etylalkóhól að alkóhólstyrkleika 80% eða 
meira miðað við rúmmál; etylalkóhól og aðrir áfengir 
vökvar, mengað, að hvaða styrkleika sem er: 

 2207.1000 --- Ómengað etylalkóhól að alkóhólstyrkleika 80% eða 
meira miðað við rúmmál ................................................ 0   

 2207.2000 --- Etylalkóhól og aðrir áfengir vökvar, mengað, að hvaða 
styrkleika sem er ............................................................ 0   

2208  Ómengað etylalkóhól að alkóhólstyrkleika minna en 
80% miðað við rúmmál; áfengir vökvar, líkjörar og 
aðrar áfengar drykkjarvörur:  

 --- Áfengir vökvar eimaðir úr þrúguvíni eða þrúguhrati: 
 --- --- Koníak: 
 2208.2021 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 0   
 2208.2022 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 0   
 2208.2023 --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml ................ 0   
 2208.2024 --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .............. 0   
 2208.2025 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 0   
 2208.2026 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 0   
 2208.2029 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Aðrir: 
 2208.2081 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 0   
 2208.2082 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 0   
 2208.2083 --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml ................ 0   
 2208.2084 --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .............. 0   
 2208.2085 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 0   
 2208.2086 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 0   
 2208.2089 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- Viskí: 
 2208.3011 --- --- Í einnota stálumbúðum ............................................... 0   
 2208.3012 --- --- Í einnota álumbúðum .................................................. 0   
 2208.3013 --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml .................... 0   
 2208.3014 --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .................. 0   
 2208.3015 --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ............................... 0   
 2208.3016 --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ............................. 0   
 2208.3019 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Romm og tafía: 
 2208.4011 --- --- Í einnota stálumbúðum ............................................... 0   
 2208.4012 --- --- Í einnota álumbúðum .................................................. 0   
 2208.4013 --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml .................... 0   
 2208.4014 --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .................. 0   
 2208.4015 --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ............................... 0   
 2208.4016 --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ............................. 0   
 2208.4019 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Gin og genever: 
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 --- --- Gin: 
 2208.5031 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 0   
 2208.5032 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 0   
 2208.5033 --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml ................ 0   
 2208.5034 --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .............. 0   
 2208.5035 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 0   
 2208.5036 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 0   
 2208.5039 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Genever: 
 2208.5041 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 0   
 2208.5042 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 0   
 2208.5043 --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml ................ 0   
 2208.5044 --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .............. 0   
 2208.5045 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 0   
 2208.5046 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 0   
 2208.5049 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- Vodka: 
 2208.6011 --- --- Í einnota stálumbúðum ............................................... 0   
 2208.6012 --- --- Í einnota álumbúðum .................................................. 0   
 2208.6013 --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml .................... 0   
 2208.6014 --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .................. 0   
 2208.6015 --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ............................... 0   
 2208.6016 --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ............................. 0   
 2208.6019 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Líkjörar og áfengisblöndur (cordials): 
 --- --- Með meira en 0,5% til og með 2,25% vínanda að 

rúmmáli: 
 2208.7021 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 0   
 2208.7022 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 0   
 2208.7023 --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml ................ 0   
 2208.7024 --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .............. 0   
 2208.7025 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 0   
 2208.7026 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 0   
 2208.7029 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 2208.7081 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 0   
 2208.7082 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 0   
 2208.7083 --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml ................ 0   
 2208.7084 --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .............. 0   
 2208.7085 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 0   
 2208.7086 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 0   
 2208.7089 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- Annað: 
 --- --- Brennivín: 
 2208.9021 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 0   
 2208.9022 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 0   
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 2208.9023 --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml ................ 0   
 2208.9024 --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .............. 0   
 2208.9025 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 0   
 2208.9026 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 0   
 2208.9029 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- ---  Ákavíti:  
 2208.9031 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 0   
 2208.9032 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 0   
 2208.9033 --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml ................ 0   
 2208.9034 --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .............. 0   
 2208.9035 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 0   
 2208.9036 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 0   
 2208.9039 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Annað með meira en 0,5% til og með 2,25% vínanda 

að rúmmáli: 
 2208.9071 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 10  0 
 2208.9072 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 10  0 
 2208.9073 --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml ................ 10  0 
 2208.9074 --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .............. 10  0 
 2208.9075 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 10  0 
 2208.9076 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 10  0 
 2208.9079 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
 --- --- Annað með meira en 2,25% vínanda að rúmmáli: 
 2208.9081 --- --- --- Í einnota stálumbúðum ........................................... 0   
 2208.9082 --- --- --- Í einnota álumbúðum .............................................. 0   
 2208.9083 --- --- --- Í einnota glerumbúðum stærri en 500 ml ................ 0   
 2208.9084 --- --- --- Í einnota glerumbúðum, 500 ml og minni .............. 0   
 2208.9085 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, lituðum ........................... 0   
 2208.9086 --- --- --- Í einnota plastumbúðum, ólituðum ......................... 0   
 2208.9089 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   

2209 2209.0000 Edik og edikslíki fengið úr ediksýru .............................. 18  0 
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23. KAFLI 
Leifar og úrgangur frá matvælaframleiðslu; unnið skepnufóður 

 
Athugasemd: 

 Til nr. 2309 teljast vörur notaðar til dýraeldis, ót.a., sem fengnar eru með vinnslu efna úr 
jurta- eða dýraríkinu að því marki að þær hafa glatað megineinkennum hins upprunalega efnis, þó 
ekki jurtaúrgangur, jurtaleifar og aukaafurðir slíkrar vinnslu. 
 
Athugasemd við undirlið:  

 Sem repju- eða kolsafræ með lágt erúsínsýrustig (erucic acid) í nr. 2306.41 teljast fræ 
sem skilgreind eru í athugasemd við undirlið í 12. kafla. 

 A  E 
 %  % 

2301  Mjöl, fínmalað eða grófmalað, og kögglar, úr kjöti, 
hlutum úr dýrum, fiski eða krabbadýrum, lindýrum 
eða öðrum vatnahryggleysingjum, óhæft til manneld-
is; hamsar: 

 --- Mjöl, fín- eða grófmalað, og kögglar, úr kjöti eða 
hlutum úr dýrum; hamsar: 

 2301.1001 --- --- Hvalmjöl ..................................................................... 0   
 2301.1002 --- --- Mjöl úr kjöti, ót.a. ....................................................... 0   
 2301.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Mjöl, fín- eða grófmalað, og kögglar, úr fiski eða 

krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahryggleys-
ingjum: 

 2301.2011 --- --- Spærlingsmjöl ............................................................. 0   
 2301.2012 --- --- Kolmunnamjöl ............................................................ 0   
 2301.2013 --- --- Þorskamjöl .................................................................. 0   
 2301.2014 --- --- Síldarmjöl ................................................................... 0   
 2301.2015 --- --- Síldarsoðkjarnamjöl .................................................... 0   
 2301.2016 --- --- Síldarsoðkjarni, óþurrkaður ........................................ 0   
 2301.2017 --- --- Loðnumjöl .................................................................. 0   
 2301.2018 --- --- Karfamjöl .................................................................... 0   
 2301.2019 --- --- Steinbítsmjöl ............................................................... 0   
 2301.2021 --- --- Lifrarmjöl ................................................................... 0   
 2301.2022 --- --- Humarmjöl .................................................................. 0   
 2301.2023 --- --- Rækjumjöl .................................................................. 0   
 2301.2029 --- --- Annað ......................................................................... 0   

2302  Klíð, hrat og aðrar leifar, einnig í kögglum, sem fellur 
til við sáldun, mölun eða aðra vinnslu korns eða belg-
jurta: 

 2302.1000 --- Úr maís .......................................................................... 55   
 2302.2000 --- Úr rís .............................................................................. 55   
 2302.3000 --- Úr hveiti ......................................................................... 55   
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 2302.4000 --- Úr öðru korni ................................................................. 55   
 2302.5000 --- Úr belgjurtum ................................................................ 55   

2303  Leifar frá sterkjugerð og áþekkar leifar, rófudeig, 
bagasse og annar úrgangur frá sykurframleiðslu, 
hrosti og úrgangur frá bruggun eða eimingu, einnig í 
kögglum: 

 2303.1000 --- Leifar frá sterkjugerð og áþekkar leifar ......................... 55   
 2303.2000 --- Rófudeig, bagasse og annar úrgangur frá sykurfram-

leiðslu ............................................................................. 55   
 2303.3000 --- Hrosti og úrgangur frá bruggun eða eimingu ................ 55   

2304 2304.0000 Olíukökur og aðrar fastar leifar, einnig muldar eða í 
kögglum, frá kjörnun sojabaunaolíu ............................. 55   

2305 2305.0000 Olíukökur og aðrar fastar leifar, einnig muldar eða í 
kögglum, frá kjörnun jarðhnetuolíu .............................. 55   

2306  Olíukökur og aðrar fastar leifar, einnig muldar eða í 
kögglum, frá kjörnun jurtafeiti eða jurtaolíu, þó ekki í 
nr. 2304 eða 2305: 

 2306.1000 --- Úr baðmullarfræi ........................................................... 55   
 2306.2000 --- Úr línfræi ....................................................................... 55   
 2306.3000 --- Úr sólblómafræi ............................................................. 55   
 --- Úr repjufræi eða kolsafræi: 
 2306.4100 --- --- Úr repju- eða kolsafræi með lágt erúsínsýrustig 

(erucic acid) ................................................................ 55   
 2306.4900 --- --- Annað ......................................................................... 55   
 2306.5000 --- Úr kókoshnetum eða kópra ............................................ 55   
 2306.6000 --- Úr pálmahnetum eða pálmakjörnum .............................. 55   
 2306.7000 --- Úr maísfrjóöngum .......................................................... 55   
 2306.9000 --- Annað ............................................................................ 55   

2307 2307.0000 Víndreggjar; óhreinsaður vínsteinn ............................... 0   

2308  Jurtaefni og jurtaúrgangur, jurtaleifar og auka-
afurðir, einnig í kögglum, sem notað er til dýraeldis, 
ót.a.: 

 2308.0001 --- Jurtaefni til skepnufóðurs .............................................. 55   
 2308.0009 --- Annars............................................................................. 55   

2309  Framleiðsla til dýraeldis: 
 2309.1000 --- Hunda- og kattafóður í smásöluumbúðum ..................... 0   
 --- Önnur: 
 2309.9001 --- --- Fiskmelta til dýrafóðurs .............................................. 55   
 2309.9002 --- --- Þangmjöl og þaramjöl ................................................. 55   
 2309.9003 --- --- Fóðursölt, snefilefni, bætiefni, steinefnablöndur 

o.þ.h., tilreitt sem skepnufóður ................................... 0   
 2309.9004 --- --- Fiskafóður, ót.a. .......................................................... 55   
 2309.9005 --- --- Fiskmelta .................................................................... 55   
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 2309.9009 --- --- Annað ......................................................................... 55  

24. KAFLI 
Tóbak og framleitt tóbakslíki 

 
Athugasemd: 

 Til þessa kafla teljast ekki lyfjavindlingar (30. kafli). 

 A E 
 %  % 

2401  Óunnið tóbak; tóbaksúrgangur: 
 --- Tóbak, ekki afstilkað/strípað: 
 2401.1001 --- --- Sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til 

landsins til einkanota, eða er sent hingað til lands án 
þess að um innflutning í atvinnuskyni sé að ræða ...... 0   

 2401.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Tóbak, að öllu eða nokkru leyti afstilkað/strípað: 
 2401.2001 --- --- Sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til 

landsins til einkanota, eða er sent hingað til lands án 
þess að um innflutning í atvinnuskyni sé að ræða ...... 0   

 2401.2009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Tóbaksúrgangur: 
 2401.3001 --- --- Sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til 

landsins til einkanota, eða er sent hingað til lands án 
þess að um innflutning í atvinnuskyni sé að ræða ...... 0   

 2401.3009 --- --- Annar .......................................................................... 0   

2402  Vindlar, einnig endaskornir, smávindlar og vindling-
ar, úr tóbaki eða tóbakslíki: 

 --- Vindlar, einnig endaskornir, og smávindlar, með 
tóbaksinnihaldi: 

 2402.1001 --- --- Sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til 
landsins til einkanota, eða er sent hingað til lands án 
þess að um innflutning í atvinnuskyni sé að ræða ...... 0   

 2402.1009 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
 --- Vindlingar með tóbaksinnihaldi: 
 2402.2001 --- --- Sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til 

landsins til einkanota, eða er sent hingað til lands án 
þess að um innflutning í atvinnuskyni sé að ræða ...... 0   

 2402.2009 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
 --- Annað: 
 --- --- Vindlar og smávindlar úr tóbakslíki: 
 2402.9011 --- --- --- Sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til 

landsins til einkanota, eða er sent hingað til lands 
án þess að um innflutning í atvinnuskyni sé að 
ræða ........................................................................ 0   
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 2402.9019 --- --- --- Aðrir ....................................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 2402.9091 --- --- --- Sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til 

landsins til einkanota, eða er sent hingað til lands 
án þess að um innflutning í atvinnuskyni sé að 
ræða ........................................................................ 0   

 2402.9099 --- --- --- Aðrir ....................................................................... 0   

2403  Önnur framleiðsla úr tóbaki og framleitt tóbakslíki; 
jafnblandað eða endurunnið tóbak; tóbakskjarnar og 
tóbaksseyði: 

 --- Reyktóbak, einnig með einhverju tóbakslíki: 
 2403.1001 --- --- Sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til 

landsins til einkanota, eða er sent hingað til lands án 
þess að um innflutning í atvinnuskyni sé að ræða ...... 0   

 2403.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Annað: 
 --- --- Jafnblandað eða endurunnið tóbak: 
 2403.9101 --- --- --- Sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til 

landsins til einkanota, eða er sent hingað til lands 
án þess að um innflutning í atvinnuskyni sé að 
ræða ........................................................................ 0   

 2403.9109 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 --- --- --- Neftóbak sem inniheldur solutio ammoniae: 
 2403.9911 --- --- --- ---  Sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til 

landsins til einkanota, eða er sent hingað til lands 
án þess að um innflutning í atvinnuskyni sé að 
ræða ...................................................................... 0   

 2403.9919 --- --- --- ---  Annað ................................................................... 0   
 --- --- --- Annað neftóbak: 
 2403.9921 --- --- --- ---  Sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til 

landsins til einkanota, eða er sent hingað til lands 
án þess að um innflutning í atvinnuskyni sé að 
ræða ...................................................................... 0   

 2403.9929 --- --- --- ---  Annað ................................................................... 0   
 --- --- --- Annað: 
 2403.9991 --- --- --- ---  Sem ferðamenn, farmenn og aðrir hafa með sér til 

landsins til einkanota, eða er sent hingað til lands 
án þess að um innflutning í atvinnuskyni sé að 
ræða ...................................................................... 0   

 2403.9999 --- --- --- ---  Annars ................................................................... 0  
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FLOKKUR V 
Vörur úr steinaríkinu 

25. KAFLI 
Salt; brennisteinn; mold og steintegundir; gipsefni, kalk og sement 

 
Athugasemdir: 

1. Leiði ekki annað af 4. athugasemd við þennan kafla eða af orðalagi vöruliða þessa kafla teljast 
til þeirra aðeins óunnar vörur eða vörur sem hafa verið þvegnar (einnig með kemískum efnum 
til þess að ná burtu óhreinindum án þess að vörurnar breyti eðli sínu), muldar, malaðar, í 
duftformi, rifnar, sáldaðar, sigtaðar, kjarnaðar með fleytingu, segulgreiningu eða öðrum 
vélrænum eða fysískum aðferðum (þó ekki kristöllun), en ekki vörur sem hafa verið ristaðar, 
brenndar, blandaðar eða meðfarnar frekar en tilgreint er í einstökum vöruliðum. 

  Í vörum í þessum kafla mega vera viðbætt rykvarnarefni, enda leiði slík íblöndun ekki til 
þess að varan verði fremur til sérstakra en almennra nota. 

2. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Brennisteinn, þurreimdur, útfelldur eða hlaupkenndur (nr. 2802). 
 b. Jarðlitir sem innihalda járnsambönd að jafngildi minnst 70% miðað við þyngd af Fe2O3 (nr. 

2821). 
 c. Lyf eða aðrar vörur í 30. kafla. 
 d. Ilmvörur, snyrtivörur eða hreinlætisvörur (33. kafli). 
 e. Steinar og hellur til gatna- og gangstéttargerðar (nr. 6801); mósaíkteningar eða þess háttar 

(nr. 6802); þak-, vegg- og rennuefni úr flögusteini (nr. 6803). 
 f. Eðalsteinar og hálfeðalsteinar (nr. 7102 eða 7103). 
 g. Ræktaðir kristallar (þó ekki optískar vörur) úr natríumklóríði eða magnesíumoxíði, í nr. 

3824, 2,5 g að þyngd eða meira hver einstakur kristall; optískar vörur úr natríumklóríði eða 
magnesíumoxíði (nr. 9001). 

 h. Knattborðskrít (nr. 9504). 
 ij. Rit- eða teiknikrít eða klæðskerakrít (nr. 9609). 
3. Vörur sem flokkanlegar eru í nr. 2517 og einhvern annan vörulið kaflans skulu flokkaðar í nr. 

2517. 
4. Til nr. 2530 teljast m.a.: Vermikúlít, perlusteinn og klórít, óþanið; jarðlitir, einnig brenndir eða 

blandaðir innbyrðis; náttúrlegur járngljásteinn; merskúm (einnig í slípuðum stykkjum); raf; 
plötur, stengur, stafir o.þ.h. sem gert er úr mótuðu en ekki frekar unnu merskúmi eða rafi; 
svartaraf (jet); strontíanít (einnig brennt), þó ekki strontíumoxíð; brot úr leirvöru, múrsteini eða 
steinsteypu. 
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2501  Salt (þar með talið matarsalt og mengað salt) og 
hreint natríumklóríð, einnig í vatnsupplausn eða með 
viðbættu efni til að hindra kekkjun eða tryggja flæði; 
sjór: 

 2501.0001 --- Matarsalt (steinsalt, salt unnið úr sjó og borðsalt) í 
smásöluumbúðum 5 kg eða minna ................................. 0   

 2501.0002 --- Fóðursalt ........................................................................ 0   
 2501.0009 --- Annað ............................................................................ 0   

2502 2502.0000 Brennisteinskís, óbrenndur ............................................. 0   

2503 2503.0000 Brennisteinn hvers konar, þó ekki þurreimdur, út-
felldur eða hlaupkenndur ................................................ 0   

2504  Náttúrlegt grafít: 
 2504.1000 --- Duft eða flögur ............................................................... 0   
 2504.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

2505  Náttúrlegur sandur hvers konar, einnig litaður, þó 
ekki málmsandur í 26. kafla: 

 2505.1000 --- Kísilsandur og kvartssandur .......................................... 0   
 2505.9000 --- Annar ............................................................................. 0   

2506  Kvarts (þó ekki náttúrlegur sandur); kvartsít, einnig 
grófhöggvið eða einungis sagað eða hlutað sundur með 
öðrum hætti í rétthyrningslaga (þar með talið 
ferningslaga) blokkir eða hellur: 

 2506.1000 --- Kvarts ............................................................................. 0   
 --- Kvartsít: 
 2506.2100 --- --- Óunnið eða grófhöggvið ............................................. 0   
 2506.2900 --- --- Annað ......................................................................... 0   

2507 2507.0000 Kaólín og annar postulínsleir, einnig brenndur ............ 0   

2508  Annar leir (þó ekki þaninn leir í nr. 6806), andalúsít, 
kyanít og sillímanít, einnig brennt; múllít; chamotte 
eða dínasleir: 

 2508.1000 --- Bentonít ......................................................................... 0   
 2508.2000 --- Aflitandi leir og þófaraleir ............................................. 0   
 2508.3000 --- Eldfastur leir .................................................................. 0   
 2508.4000 --- Annar leir ....................................................................... 0   
 2508.5000 --- Andalúsít, kyanít og sillímanít ....................................... 0   
 2508.6000 --- Múllít ............................................................................. 0   
 2508.7000 --- Chamotte eða dínasleir ................................................... 0   

2509 2509.0000 Krít .................................................................................... 0   

2510  Náttúrleg kalsíumfosföt, náttúrleg álkalsíumfosföt og 
fosfatrík krít: 

 2510.1000 --- Ómulið ........................................................................... 0   
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 2510.2000 --- Mulið ............................................................................. 0   

2511  Náttúrlegt baríumsúlfat (barít); náttúrlegt baríum-
karbónat (witherít), einnig brennt, þó ekki baríum-
oxíð í nr. 2816: 

 2511.1000 --- Náttúrlegt baríumsúlfat (barít) ....................................... 0   
 2511.2000 --- Náttúrlegt baríumkarbónat (witherít) ............................. 0   

2512  Kísilsalli (t.d. kísilgúr, trípolít og díatómít) og áþekk 
kísilsýrurík jarðefni, einnig brennt, með eðlisþyngd 1 
eða minna: 

 2512.0001 --- Kísilgúr .......................................................................... 0   
 2512.0009 --- Annað ............................................................................ 0   

2513  Vikur; smergill; náttúrlegt kórúnd, náttúrlegt granat 
og önnur náttúrleg slípiefni, einnig hitameðfarin: 

 --- Vikur: 
 --- --- Óunninn eða í óreglulegum hlutum, þar með talinn 

mulinn vikur (bimskies): 
 2513.1101 --- --- --- Byggingarvikur ....................................................... 0   
 2513.1102 --- --- --- Þvottavikur ............................................................. 0   
 2513.1109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 2513.1900 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 2513.2000 --- Smergill, náttúrlegt kórúnd, náttúrlegt granat og önnur 

náttúrleg slípiefni ........................................................... 0   

2514 2514.0000 Flögusteinn, einnig grófhöggvinn eða einungis sagaður 
eða hlutaður sundur með öðrum hætti í rétt-
hyrningslaga (þar með talið ferningslaga) blokkir eða 
hellur ................................................................................. 0   

2515  Marmari, travertín, ekussín og annar kalksteinn til 
höggmyndagerðar eða bygginga með eðlisþyngd 2,5 
eða meira og mjólkursteinn, einnig grófhöggvið eða 
einungis sagað eða hlutað sundur með öðrum hætti í 
rétthyrningslaga (þar með talið ferningslaga) blokkir 
eða hellur: 

 --- Marmari eða travertín: 
 2515.1100 --- --- Óunnið eða grófhöggvið ............................................. 0   
 2515.1200 --- --- Einungis sagað eða hlutað sundur með öðrum hætti í 

rétthyrningslaga (þar með talið ferningslaga) blokkir 
eða hellur .................................................................... 0   

 2515.2000 --- Ekussín og annar kalksteinn til höggmyndagerðar eða 
bygginga; mjólkursteinn ................................................ 0   

2516  Granít, porfyr, basalt, sandsteinn og annar steinn til 
höggmyndagerðar eða bygginga, einnig grófhöggvið 
eða einungis sagað eða hlutað sundur með öðrum 
hætti í rétthyrningslaga (þar með talið ferningslaga) 
blokkir eða hellur: 
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 --- Granít: 
 2516.1100 --- --- Óunnið eða grófhöggvið ............................................. 0   
 2516.1200 --- --- Einungis sagað eða hlutað sundur með öðrum hætti í 

rétthyrningslaga (þar með talið ferningslaga) blokkir 
eða hellur .................................................................... 0   

 --- Sandsteinn: 
 2516.2100 --- --- Óunninn eða grófhöggvinn ......................................... 0   
 2516.2200 --- --- Einungis sagaður eða hlutaður sundur með öðrum 

hætti í rétthyrningslaga (þar með talið ferningslaga) 
blokkir eða hellur ........................................................ 0   

 2516.9000 --- Aðrir steinar til höggmyndagerðar eða bygginga .......... 0   

2517  Steinvölur, möl, brotinn eða mulinn steinn, sem venju-
lega er notað sem íblöndunarefni í steinsteypu, slitlag 
á vegi eða fyrir járnbrautir eða annað undirlag, 
fjörumöl og tinna, einnig hitameðfarið; mulningur úr 
gjalli, sindri eða öðrum áþekkum iðnaðarúrgangi, 
einnig blandað efnum þeim sem nefnd eru í upphafi 
vöruliðarins; tjöruborinn mulningur; korn, flísar og 
duft úr steinum í nr. 2515 eða 2516, einnig 
hitameðfarið: 

 --- Steinvölur, möl, brotinn eða mulinn steinn sem venju-
lega er notað sem íblöndunarefni í steinsteypu, slitlag á 
vegi eða fyrir járnbrautir eða annað undirlag, fjörumöl 
og tinna, einnig hitameðfarið: 

 2517.1001 --- --- Möl, sem venjulega er notuð í steinsteypu, til vega- 
eða járnbrautarlagningar o.þ.h. ................................... 0   

 2517.1002 --- --- Rauðamöl .................................................................... 0   
 2517.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 2517.2000 --- Mulningur úr gjalli, sindri eða öðrum áþekkum 

iðnaðarúrgangi, einnig blandað efnum sem nefnd eru í 
nr. 2517.1001-2517.1009 .............................................. 0   

 2517.3000 --- Tjöruborinn mulningur .................................................. 0   
 --- Korn, flísar og duft úr steinum í nr. 2515 eða 2516, 

einnig hitameðfarið: 
 2517.4100 --- --- Úr marmara ................................................................. 0   
 --- --- Annað: 
 2517.4901 --- --- --- Hrafntinna ............................................................... 0   
 2517.4909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   

2518  Dólómít, einnig brennt eða glætt, þar með talið 
dólómít grófhöggvið eða einungis sagað eða hlutað 
sundur með öðrum hætti í rétthyrningslaga (þar með 
talið ferningslaga) blokkir eða hellur; dólómít högg-
stykki (ramming mix): 

 2518.1000 --- Dólómít, ekki brennt eða glætt ...................................... 0   
 2518.2000 --- Dólómít, brennt eða glætt ............................................... 0   
 2518.3000 --- Dólómít höggstykki (ramming mix) .............................. 0   
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2519  Náttúrlegt magnesíumkarbónat (magnesít); brædd 

magnesía; glædd magnesía, einnig blönduð litlu magni 
af öðru oxíði fyrir glæðingu; annað magnesíumoxíð, 
einnig hreint: 

 2519.1000 --- Náttúrlegt magnesíumkarbónat (magnesít) .................... 0   
 2519.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

2520  Gips; anhydrít; gipsefni (úr brenndu gipsi eða 
kalsíumsúlfati), einnig litað, með eða án hvata eða lata 
í litlu magni: 

 --- Gips; anhydrít: 
 2520.1001 --- --- Gips, óunnið einnig malað .......................................... 0   
 2520.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Gipsefni: 
 2520.2001 --- --- Gipssement (plaster), til tannsmíða eða tannlækninga 

..................................................................................... 0   
 2520.2009 --- --- Annað ......................................................................... 0   

2521  Kalksteinsflux; kalksteinn og annar kalkkenndur 
steinn sem notaður er til framleiðslu á kalki eða se-
menti: 

 2521.0001 --- Kalkáburður ................................................................... 0   
 2521.0009 --- Annað ............................................................................ 0   

2522  Brennt kalk, leskjað kalk og hydrólískt kalk, þó ekki 
kalsíumoxíð og kalsíumhydroxíð í nr. 2825: 

 2522.1000 --- Brennt kalk .................................................................... 0   
 2522.2000 --- Leskjað kalk ................................................................... 0   
 2522.3000 --- Hydrólískt kalk .............................................................. 0   

2523  Portlandsement, álsement, slaggsement, súpersúlfat-
sement og áþekkt hydrólískt sement, einnig litað eða 
sem sementsgjall: 

 2523.1000 --- Sementsgjall ................................................................... 0   
 --- Portlandsement: 
 2523.2100 --- --- Hvítsement, einnig litað gerviefnum .......................... 0   
 2523.2900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 2523.3000 --- Álsement ........................................................................ 0   
 2523.9000 --- Annað hydrólískt sement ............................................... 0   

2524 2524.0000 Asbest ................................................................................ 0   

2525  Gljásteinn, þar með taldar gljásteinsflögur; gljásteins-
úrgangur: 

 2525.1000 --- Óunninn gljásteinn og gljásteinn klofinn í blöð eða 
þynnur ............................................................................ 0   

 2525.2000 --- Gljásteinsduft ................................................................. 0   
 2525.3000 --- Gljásteinsúrgangur ......................................................... 0   
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2526  Náttúrlegt steatít, einnig grófhöggvið eða einungis 

sagað eða hlutað sundur á annan hátt í rétthyrn-
ingslaga (þar með talið ferningslaga) blokkir eða 
hellur; talk: 

 2526.1000 --- Ómulið, ekki í duftformi ................................................ 0   
 2526.2000 --- Mulið eða í duftformi ..................................................... 0   

2528  Náttúrleg bóröt og kirni þeirra (einnig brennd), þó 
ekki bóröt unnin úr náttúrlegum saltupplausnum; 
náttúrleg bórsýra sem í er 85% eða minna af H3BO3 
miðað við þurrefnið: 

 2528.1000 --- Náttúrlegt bórax og kirni þess (einnig brennt) ............... 0   
 2528.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

2529  Feldspat; levsít; nefelín og nefelínsýenít; flússpat: 
 2529.1000 --- Feldspat .......................................................................... 0   
 --- Flússpat: 
 2529.2100 --- --- Sem í er 97% eða minna af kalsíumflúoríði miðað 

við þyngd .................................................................... 0   
 2529.2200 --- --- Sem í er meira en 97% af kalsíumflúoríði miðað við 

þyngd .......................................................................... 0   
 2529.3000 --- Levsít; nefelín og nefelínsýenít ...................................... 0   

2530  Jarðefni, ót.a.: 
 --- Vermikúlít, perlusteinn og klórít, óþanið: 
 2530.1001 --- --- Náttúrlegur perlusteinn, óunninn eða mulinn og 

sigtaður (flokkaður) .................................................... 0   
 2530.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 2530.2000 --- Kíserít, epsomít (náttúrleg magnesíumsúlföt) ................ 0   
 2530.9000 --- Önnur ............................................................................. 0   
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26. KAFLI 
Málmgrýti, gjall og aska 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Gjall eða áþekkur iðnaðarúrgangur, unninn sem mulningur (nr. 2517). 
 b. Náttúrlegt magnesíumkarbónat (magnesít), einnig brennt (nr. 2519). 
 c. Dreggjar úr geymslutönkum fyrir jarðolíur, sem að mestu leyti eru úr þess háttar olíum (nr. 

2710). 
 d. Tómasgjall er telst til 31. kafla. 
 e. Gjallull, steinull eða önnur áþekk ull úr steinefnum (nr. 6806). 
 f. Úrgangur eða rusl úr góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi; annar úrgangur eða rusl 

sem inniheldur góðmálm eða góðmálmssambönd, aðallega notað til endurheimtu góðmálms 
(nr. 7112).  

 g. Kopar-, nikkil- eða kóbaltsteinn framleiddur við hvers konar bræðslu (flokkur XV). 
2. Sem  málmgrýti  í nr. 2601-2617 teljast steinefni sem notuð eru í málmiðnaði til vinnslu á 

kvikasilfri, málmum í nr. 2844 eða málmum í flokki XIV eða XV, einnig þótt þau séu til 
annars en málmvinnslu. Nr. 2601-2617 taka hins vegar ekki til steinefna sem hafa sætt 
meðferð sem ekki getur talist venjuleg í málmiðnaði. 

3. Nr. 2620 tekur aðeins til: 
 a. ösku og leifa sem notaðar eru í iðnaði, annað hvort til málmvinnslu eða til framleiðslu á 

kemískum málmsamböndum, þó ekki til ösku og leifa frá sorpbrennslu bæjar- og sveitar-
félaga (nr. 2621), og 

 b. ösku og leifa sem í er arsenik, einnig með málminnihaldi, til notkunar við vinnslu á arseniki 
eða málmum eða til framleiðslu á kemískum samböndum þeirra. 

 
Athugasemdir við undirliði: 

1. Sem dreggjar af blýbensíni og blýkenndum efnasamböndum til varnar gegn vélabanki í 
nr. 2620.21 teljast dreggjar úr geymslutönkum fyrir blýbensín og blýkennd efnasambönd til 
varnar gegn vélabanki (t.d. tetraetylblý) sem eru að meginhluta úr blýi, blýsamböndum og 
járnoxíði. 

2. Aska og leifar, sem í er arsenik, kvikasilfur, tallíum eða blöndur þeirra, til notkunar við vinnslu 
á arseniki eða þessum málmum eða til framleiðslu á kemískum samböndum þeirra skulu 
flokkast í nr. 2620.60. 

 A E 
 %  % 

2601  Járngrýti og járnkirni, þar með talið brennt járnkís: 
 --- Járngrýti, þó ekki brennt járnkís: 
 2601.1100 --- --- Ómótað ....................................................................... 0   
 2601.1200 --- --- Mótað ......................................................................... 0   
 2601.2000 --- Brennt járnkís ................................................................ 0   

2602 2602.0000 Mangangrýti og mangankirni, þar með talið járn-
blandað mangangrýti og mangankirni sem inniheldur 
20% eða meira af mangan miðað við þyngd þurrefnis  0   
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2603 2603.0000 Kopargrýti og koparkirni ............................................... 0   

2604 2604.0000 Nikkilgrýti og nikkilkirni ................................................ 0   

2605 2605.0000 Kóbaltgrýti og kóbaltkirni .............................................. 0   

2606 2606.0000 Álgrýti og álkirni .............................................................. 0   

2607 2607.0000 Blýgrýti og blýkirni .......................................................... 0   

2608 2608.0000 Sinkgrýti og sinkkirni ...................................................... 0   

2609 2609.0000 Tingrýti og tinkirni .......................................................... 0   

2610 2610.0000 Krómgrýti og krómkirni ................................................. 0   

2611 2611.0000 Wolframgrýti og wolframkirni ....................................... 0   

2612  Úrangrýti eða þóríumgrýti og kirni þeirra: 
 2612.1000 --- Úrangrýti og úrankirni ................................................... 0   
 2612.2000 --- Þóríumgrýti og þóríumkirni ........................................... 0   

2613  Mólýbdengrýti og mólýbdenkirni: 
 2613.1000 --- Brennt ............................................................................ 0   
 2613.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

2614 2614.0000 Títangrýti og títankirni ................................................... 0   

2615  Níóbíum-, tantal-, vanadín- eða sírkongrýti og kirni 
þeirra: 

 2615.1000 --- Sírkongrýti og sírkonkirni ............................................. 0   
 2615.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

2616  Góðmálmsgrýti og góðmálmskirni: 
 2616.1000 --- Silfurgrýti og silfurkirni ................................................. 0   
 2616.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

2617  Annað málmgrýti og málmkirni: 
 2617.1000 --- Antímongrýti og antímonkirni ....................................... 0   
 2617.9000 --- Annars ............................................................................ 0   

2618 2618.0000 Kvarnað gjall (gjallsandur) frá járn- eða stálfram-
leiðslu ................................................................................ 0   

2619 2619.0000 Gjall, sindur (þó ekki kvarnað gjall), hrúður og annar 
úrgangur frá járn- eða stálframleiðslu .......................... 0   

2620   Aska og leifar (þó ekki frá járn- eða stálframleiðslu) 
sem í er arsenik, málmar eða sambönd þeirra: 

 --- Aðallega með sinkinnihaldi: 
 2620.1100 --- --- Smástangir harðsinks .................................................. 0   
 2620.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Aðallega með blýinnihaldi: 
 2620.2100 --- --- Dreggjar af blýbensíni og blýkenndum efnasam-

böndum til varnar gegn vélabanki .............................. 0   
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 2620.2900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 2620.3000 --- Aðallega með koparinnihaldi ......................................... 0   
 2620.4000 --- Aðallega með álinnihaldi ............................................... 0   
 2620.6000 --- Sem í er arsenik, kvikasilfur, tallíum eða blöndur 

þeirra, til notkunar við vinnslu á arseniki eða þessum 
málmum eða til framleiðslu á kemískum samböndum 
þeirra .............................................................................. 0   

 --- Annað: 
 2620.9100 --- --- Sem í er antímon, beryllíum, kadmíum, króm eða 

blöndur þeirra ............................................................. 0   
 2620.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0  

2621   Annað gjall og önnur aska, þar með talin þangaska 
(kelp); aska og leifar frá sorpbrennslu bæjar- og 
sveitarfélaga: 

 2621.1000 --- Aska og leifar frá sorpbrennslu bæjar- og sveitarfélaga  0   
 2621.9000 --- Annað ............................................................................. 0   
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27. KAFLI 
Eldsneyti úr steinaríkinu, jarðolíur og efni eimd úr þeim; 

jarðbiksefni; jarðvax 
 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Aðgreind kemískt skýrgreind lífræn efnasambönd, önnur en hreint metan og própan sem 

flokkast í nr. 2711. 
 b. Lyf sem teljast til nr. 3003 eða 3004. 
 c. Blöndur, ómettuð kolvatnsefni í nr. 3301, 3302 eða 3805. 
2. Sem jarðolíur og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum í nr. 2710 teljast ekki aðeins 

jarðolíur og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum, heldur einnig áþekkar olíur, auk þeirra 
sem eru aðallega úr blönduðum ómettuðum kolvatnsefnum, án tillits til framleiðsluaðferðar, ef 
þungi óarómatísku efnisþáttanna er meiri en þungi hinna arómatísku. 

  Skýrgreiningin tekur þó ekki til fljótandi syntetískra pólíólefína sem minna en 60% 
miðað við rúmmál eimast við 300 °C eftir breytingu í 1013 millibör þegar þétt er við lækkun 
þrýstings (39. kafli). 

3. Sem úrgangsolíur í nr. 2710 telst úrgangur sem að mestu leyti er úr jarðolíum og olíum 
fengnum úr tjörukenndum steinefnum (sem lýst er í 2. athugasemd við þennan kafla), einnig 
blandaður vatni.  Þetta á við um: 

 a. slíkar olíur sem ekki eru lengur hæfar til notkunar sem frumvara (t.d. notuð smurolía, 
notaðar olíur fyrir vökvabúnað og notaðar olíur fyrir straumbreyta), 

 b. olíudreggjar frá geymslutönkum fyrir jarðolíur, sem aðallega innihalda slíkar olíur og hátt 
hlutfall íblöndunarefna (t.d. kemískra efna) sem notuð er við framleiðslu frumvörunnar, og 

 c. slíkar olíur í formi vatnsþeytu eða vatnsblöndu sem myndast hefur við olíuleka, þvott á 
geymslutönkum eða notkun skurðarolíu í vélsmíði. 

 
Athugasemdir við undirliði: 

1. Sem gljákol í nr. 2701.11 teljast kol með mörk rokgjarnra efna (miðað við steinefnalaust 
þurrefnisinnihald) 14% eða minna. 

2. Sem bikkend steinkol í nr. 2701.12 teljast kol með mörk rokgjarnra efna (miðað við stein-
efnalaust þurrefnisinnihald) meira en 14% og varmagæfni (miðað við steinefnalaust rakt 
innihald) sem sé jafnmikil eða meiri en 5,833 kcal/kg. 

3. Sem bensól (bensen), tólúól (tólúen), xýlól (xýlen), naftalín og fenól í nr. 2707.10, 2707.20, 
2707.30, 2707.40 og 2707.60 telst vara sem inniheldur miðað við þyngd meira en 50% af 
benseni, tólúeni, xýleni, naftalíni eða fenóli. 

4. Sem þunnar olíur og blöndur í nr. 2710.11 teljast olíur og blöndur sem eimast 90% eða 
meira miðað við rúmmál (þar með talin rýrnun) við 210°C (ASTM-D-86-aðferðinni). 
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2701  Steinkol; töflur, völur og áþekkt fast eldsneyti unnið 
úr steinkolum: 

 --- Steinkol, einnig mulin en ómótuð: 
 2701.1100 --- --- Gljákol ........................................................................ 0   
 2701.1200 --- --- Bikkend steinkol ......................................................... 0   
 2701.1900 --- --- Önnur steinkol ............................................................ 0   
 2701.2000 --- Töflur, völur og áþekkt fast eldsneyti ............................ 0   

2702  Brúnkol, einnig mótuð, þó ekki svartaraf: 
 2702.1000 --- Brúnkol, einnig mulin en ómótuð .................................. 0   
 2702.2000 --- Mótuð brúnkol ............................................................... 0   

2703 2703.0000 Mór (þar með talin mómylsna), einnig mótaður ........... 0   

2704 2704.0000 Kox og hálfkox úr steinkolum, brúnkolum eða mó, 
einnig mótað; gaskox ....................................................... 0   

2705 2705.0000 Kolagas, koxgas, iðnaðargas og áþekkt gas, annað en 
jarðolíugas og annað loftkennt kolvatnsefni ................. 0   

2706 2706.0000 Tjara eimuð úr steinkolum, brúnkolum eða mó, og 
önnur jarðtjara, einnig vatnssneydd eða eimuð að 
hluta, þar með talin endurunnin tjara ........................... 0   

2707  Olíur og aðrar vörur framleiddar með eimingu úr 
háhita koltjöru; áþekkar vörur þar sem þungi 
arómatískra efnisþátta er meiri en óarómatískra efnis-
þátta: 

 2707.1000 --- Bensól (bensen) .............................................................. 0   
 2707.2000 --- Tólúól (tólúen) ................................................................ 0   
 2707.3000 --- Xýlól (xýlen)................................................................... 0   
 2707.4000 --- Naftalín .......................................................................... 0   
 2707.5000 --- Aðrar arómatískar kolvatnsblöndur sem 65% eða meira 

miðað við rúmmál (að meðtöldu tapi) eimast við 250 
°C með ASTM D-86-aðferðinni .................................... 0   

 2707.6000 --- Fenól .............................................................................. 0   
 --- Annað: 
 2707.9100 --- --- Kreósótolíur ................................................................ 0   
 2707.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

2708  Bik og bikkox, fengið úr koltjöru eða annarri 
jarðtjöru: 

 2708.1000 --- Bik ................................................................................. 0   
 2708.2000 --- Bikkox ........................................................................... 0   

2709 2709.0000 Jarðolíur og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefn-
um, óunnar ....................................................................... 0   

2710  Jarðolíur og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefn-
um, þó ekki óunnar; framleiðsla sem í er miðað við 
þyngd 70% eða meira af jarðolíum eða olíum fengn-
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um úr tjörukenndum steinefnum, ót.a., enda séu þess-
ar olíur grunnþáttur framleiðslunnar; úrgangsolíur: 

 --- Jarðolíur og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum, 
þó ekki óunnar og framleiðsla sem í er miðað við 
þyngd 70% eða meira af jarðolíum eða olíum fengnum 
úr tjörukenndum steinefnum, ót.a. enda séu þessar olíur 
grunnþáttur framleiðslunnar, þó ekki úrgangsolíur: 

 --- --- Þunnar olíur og blöndur: 
 --- --- --- Bensín, þar með talið flugvélabensín: 
 2710.1110 --- --- --- --- Flugvélabensín....................................................... 0   
 --- --- --- ---  Annað: 
 2710.1121 --- --- --- --- --- Blýlaust ............................................................. 0   
 2710.1129 --- --- --- --- --- Annars ............................................................... 0   
 2710.1130 --- --- --- Bensínkennt þotueldsneyti....................................... 0   
 --- --- --- Aðrar þunnar olíur og blöndur: 
 2710.1141 --- --- --- --- Lakkbensín (white spirit) ...................................... 0   
 2710.1149 --- --- --- --- Annað ................................................................... 0   
 --- --- Annað: 
 --- --- --- Steinolía, þar með talið steinolíukennt þotueldsneyti: 
 2710.1911 --- --- --- --- Steinolía, hreinsuð til ljósa (ljósasteinolía), 

kerósín .................................................................. 0   
 2710.1912 --- --- --- --- Þotueldsneyti (jet fuel)........................................... 0   
 2710.1919 --- --- --- --- Annað .................................................................... 0   
 2710.1920 --- --- --- Aðrar milliþykkar olíur og blöndur ......................... 0   
 2710.1930 --- --- --- Gasolíur ................................................................... 0   
 2710.1940 --- --- --- Brennsluolíur ........................................................... 0   
 --- --- --- Smurolíur, aðrar þykkar olíur og blöndur: 
 2710.1951 --- --- --- --- Smurolía og smurfeiti ........................................... 0   
 2710.1952 --- --- --- --- Ryðvarnarolía ....................................................... 5  0 
 2710.1959 --- --- --- --- Aðrar ..................................................................... 0   
 --- Úrgangsolíur: 
 2710.9100 --- --- Sem í er pólyklór bifenyl (PCB), pólyklór terfenyl 

(PCT) eða pólybróm bifenyl (PBB)............................. 0   
 2710.9900 --- --- Annað ......................................................................... 0   

2711  Jarðolíugas og annað loftkennt kolvatnsefni: 
 --- Fljótandi: 
 2711.1100 --- --- Jarðgas ........................................................................ 0   
 --- --- Própan: 
 2711.1201 --- --- --- Í 1 kg umbúðum og stærri ...................................... 0   
 2711.1209 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Bútan: 
 2711.1301 --- --- --- Í 1 kg umbúðum og stærri ...................................... 0   
 2711.1309 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 2711.1400 --- --- Etýlen, própýlen, bútýlen og bútadíen ........................ 0   
 2711.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Loftkennt: 
 2711.2100 --- --- Jarðgas ........................................................................ 0   
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 2711.2900 --- --- Annað ......................................................................... 0   

2712  Vaselín; paraffín, örkristallað jarðolíuvax, kolavax, 
ósókerít, brúnkolavax, móvax, annað jarðefnavax, og 
áþekkar vörur fengnar með efnasmíð eða öðrum 
aðferðum, einnig litað: 

 2712.1000 --- Vaselín ........................................................................... 0   
 2712.2000 --- Paraffín sem í er minna en 0,75% af olíu miðað við 

þyngd ............................................................................. 0   
 2712.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

2713  Jarðolíukox, jarðolíubítumen og aðrar leifar úr 
jarðolíum eða olíum úr bikkenndum steinefnum: 

 --- Jarðolíukox: 
 2713.1100 --- --- Óbrennt ....................................................................... 0   
 2713.1200 --- --- Brennt ......................................................................... 0   
 2713.2000 --- Jarðolíubítúmen ............................................................. 0   
 2713.9000 --- Aðrar leifar úr jarðolíum eða olíum úr bikkenndum 

steinefnum ..................................................................... 0   

2714  Jarðbik og asfalt, náttúrlegt; bítúmen- eða olíuleir og 
tjörusandur; asfaltít og asfaltsteinn: 

 2714.1000 --- Bítúmen- eða olíuleir og tjörusandur ............................. 0   
 2714.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

2715 2715.0000 Bítúmenblöndur að meginstofni úr náttúrlegu asfalti, 
náttúrlegu bítúmeni, jarðolíubítúmeni, jarðtjöru eða 
jarðtjörubiki (t.d. bikkenndri kvoðu, ,,cut backs“) ...... 0   

2716 2716.0000 Rafmagn ........................................................................... 0   
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FLOKKUR VI 
Vörur efnaiðnaðar eða tengds iðnaðar 

 
Athugasemdir: 

1. a. Vörur (aðrar en geislavirkt málmgrýti) sem svara til skýrgreininga við nr. 2844 eða 2845 
skulu flokkast undantekningalaust í þessa vöruliði. 

 b. Leiði ekki annað af a-lið hér að ofan skulu vörur sem svara til skýrgreininga við nr. 2843 
eða 2846 flokkast undantekningarlaust í þessa vöruliði. 

2. Leiði ekki annað af 1. athugasemd hér að ofan skulu vörur sem flokkast geta í nr. 3004-3006, 
3212, 3303-3307, 3506, 3707 eða 3808, vegna þess að þær eru í afmældum skömmtum eða til 
smásölu, flokkast undantekningarlaust í þessa vöruliði. 

3. Vörusamstæður (sett) úr tveimur eða fleiri aðskildum efnisþáttum sem sumir eða allir teljast til 
þessa flokks og ætlast er til að blandað sé saman svo að úr verði framleiðsluvara sem telst til 
flokks VI eða VII skulu flokkast í þann vörulið sem sú vara fellur undir, enda uppfylli 
efnisþættirnir eftirtalin skilyrði: 

 a. Augljóst sé af frágangi þeirra að nota eigi þá saman án undanfarandi endurpökkunar. 
 b. Þeim sé framvísað saman. 
 c. Ljóst sé að þeir eigi fyllilega saman, annað hvort vegna eðlis þeirra eða magnhlutfalls 

þeirra innbyrðis. 

28. KAFLI 
Ólífræn efni; lífræn eða ólífræn sambönd góðmálma, sjaldgæfra 

jarðmálma, geislavirkra frumefna eða samsætna 
 
Athugasemdir: 

1. Leiði ekki annað af orðalagi skal til vöruliða þessa kafla einungis telja eftirfarandi: 
 a. Aðgreind kemísk frumefni og aðgreind kemískt skýrgreind sambönd, einnig með óhrein-

indum. 
 b. Vatnsupplausnir þeirra efna sem nefnd eru í a-lið hér að ofan. 
 c. Aðrar upplausnir þeirra efna sem nefnd eru í a-lið hér að ofan, enda sé vanalegt og 

nauðsynlegt að hafa efni þessi í uppleystu formi af öryggisástæðum eða vegna flutnings og 
upplausnarefnið geri efnið sjálft ekki hæfara til notkunar í sérstöku skyni en hinna almennu 
nota. 

 d. Efni sem nefnd eru í a-, b- eða c-lið hér að ofan og blönduð hafa verið nauðsynlegum 
efnum til að halda þeim í óbreyttu ástandi í geymslu eða flutningi (þar með talin efni til að 
hindra kekkjun).  

 e. Efni sem nefnd eru í a-, b-, c- eða d-lið hér að ofan og blönduð hafa verið rykvarnar- eða 
litarefni til auðkennis eða af öryggisástæðum, enda verði efnin sjálf ekki við þá blöndun 
hæfari til notkunar í sérstöku skyni en hinna almennu nota. 

2. Auk díþíoníta og súlfoxýlata, sem haldið er í óbreyttu ástandi með lífrænum efnum (nr. 2831), 
karbónata og peroxókarbónata ólífrænna basa (nr. 2836), cyaníða, cyaníðoxíða og komplexra 
cyaníða ólífrænna basa (nr. 2837), fúlmínata, cyanata og þíócyanata ólífrænna 
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basa (nr. 2838), lífrænna efna sem teljast til nr. 2843-2846 og karbíða (nr. 2849), flokkast 
einungis eftirtalin kolefnasambönd til þessa kafla: 

 a. Oxíð kolefnis, blásýra og fúlmín-, ísócyan-, þíócyan- og aðrar einfaldar eða komplexar 
cyanósýrur (nr. 2811). 

 b. Haloxíð kolefnis (nr. 2812). 
 c. Dísúlfíð kolefnis (nr. 2813). 
 d. Þíókarbónöt, selenókarbónöt, tellúrókarbónöt, selenócyanöt, tellúrócyanöt, tetraþíócyanató-

díammínókrómöt (reinecköt) og önnur komplex cyanöt ólífrænna basa (nr. 2842). 
 e. Vatnsefnisperoxíð fastmyndað með þvagefni (nr. 2847), kolefnisoxysúlfíð, þíókar-

bónylhalíð, cyanógen, cyanógenhalíð og cyanamíð og málmafleiður þeirra (nr. 2851) önnur 
en kalsíumcyanamíð, einnig hrein (31. kafli). 

3. Leiði ekki annað af ákvæðum 1. athugasemdar við flokk VI telst ekki til þessa kafla: 
 a. Natríumklóríð eða magnesíumoxíð, einnig hrein, eða aðrar vörur í flokki V. 
 b. Lífræn-ólífræn sambönd, önnur en þau sem talin eru í 2. athugasemd hér að framan. 
 c. Vörur sem nefndar eru í 2., 3., 4. eða 5. athugasemd við 31. kafla. 
 d. Ólífræn efni notuð sem ljóm (luminophores) sem teljast til nr. 3206, glerfrit og annað gler, 

sem duft, korn eða flögur sem telst til nr. 3207. 
 e. Gervigrafít (nr. 3801); efni umbúin sem hleðslur fyrir slökkvitæki eða sem slökkvihylki í 

nr. 3813; blekeyðandi efni í smásöluumbúðum í nr. 3824; ræktaðir kristallar (þó ekki 
optískar vörur) úr halíðum alkalí- eða jarðalkalímálma, 2,5 g að þyngd eða meira hver 
einstakur kristall, í nr. 3824. 

 f. Eðalsteinar eða hálfeðalsteinar (náttúrlegir, syntetískir eða endurgerðir) eða dust eða duft 
slíkra steina (nr. 7102-7105) eða góðmálmar eða góðmálmsblendi í 71. kafla. 

 g. Málmar, einnig hreinir, málmblendi eða keramíkmelmi, þar með talið glæddir 
málmkarbíðar (málmkarbíðar glæddir með málmi) í flokki XV.  

 h. Optískar vörur, t.d. úr halíðum alkalí- eða jarðalkalímálma (nr. 9001). 
4. Kemískt skýrgreindar komplexar sýrur myndaðar úr sýru málmleysingja í undirkafla II og 

málmsýru úr undirkafla IV skulu flokkaðar í nr. 2811. 
5. Til nr. 2826 til 2842 teljast einungis sölt eða peroxysölt málma eða ammóníums. 
  Leiði ekki annað af orðalagi flokkast tvöföld eða komplex sölt í nr. 2842. 
6. Til nr. 2844 telst einungis: 
 a. Teknitín (sætistala 43), prómeþín (sætistala 61), pólon (sætistala 84) og öll frumefni sem 

hafa hærri sætistölu en 84. 
 b. Náttúrlegar eða efnasmíðaðar geislavirkar samsætur (þar með taldar samsætur góðmálma 

eða ódýrra málma í flokki XIV og XV), einnig blandaðar. 
 c. Ólífræn eða lífræn sambönd þessara frumefna eða samsætna, einnig kemískt skýrgreind eða 

blönduð. 
 d. Blendi, dreifur (dispersions) (þar með talið keramíkmelmi (cermet)), leirvörur og blöndur 

sem í eru þessi frumefni eða samsætur eða ólífræn eða lífræn sambönd þeirra með tiltekna 
geislavirkni sem er meiri en 74 Bq/g (0,002 µCi/g). 

 e. Notaðir (geislaðir) orkugjafar (hleðslur) úr kjarnakljúfum. 
 f. Geislavirkar leifar, einnig nothæfar. 
 Sem samsætur í þessari athugasemd og í texta við nr. 2844 og 2845 teljast: 

- Einstakir atómkjarnar, þó ekki þeir sem finnast í náttúrunni sem mono-samsætur. 
-  Blöndur samsætna úr einu og sama frumefninu, að viðbættri einni eða nokkrum nefndra 

samsætna, þ.e. frumefni þar sem hinni náttúrlegu samsætusamsetningu hefur verið breytt 
með efnasmíði. 
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7. Til nr. 2848 telst koparfosfíð (fosfórkopar) sem inniheldur meira en 15% af fosfór miðað við 
þyngd. 

8. Kemísk frumefni (t.d. kísill og selen) efnabætt til nota í rafeindatækni teljast til þessa kafla ef 
þau eru í óunnu formi sem dregin, eða formuð sem hólkar eða stengur. Formuð sem skífur, 
þynnur og í áþekka lögun teljast þau til nr. 3818 

 A E 
 %  % 

I Kemísk frumefni 
2801  Flúor, klór, bróm og joð: 
 2801.1000 --- Klór ................................................................................ 0   
 2801.2000 --- Joð .................................................................................. 0   
 2801.3000 --- Flúor; bróm .................................................................... 0   
2802 2802.0000 Brennisteinn, þurreimdur eða útfelldur; hlaupkennd-

ur brennisteinn ................................................................. 0   
2803 2803.0000 Kolefni einnig kolefnissverta og aðrar gerðir kolefnis, 

ót.a. .................................................................................... 0   
2804  Vatnsefni, eðalgös og aðrir málmleysingjar: 
 2804.1000 --- Vatnsefni ........................................................................ 0   
 --- Eðalgös: 
 2804.2100 --- --- Argon .......................................................................... 0   
 2804.2900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 2804.3000 --- Köfnunarefni .................................................................. 0   
 2804.4000 --- Súrefni ........................................................................... 0   
 2804.5000 --- Bór; tellúr ....................................................................... 0   
 --- Kísill: 
 2804.6100 --- --- Sem inniheldur meira en 99,99% af kísil miðað við 

þyngd .......................................................................... 0   
 2804.6900 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 2804.7000 --- Fosfór ............................................................................. 0   
 2804.8000 --- Arsen .............................................................................. 0   
 2804.9000 --- Selen .............................................................................. 0   
2805  Alkalí- eða jarðalkalímálmar; sjaldgæfir jarðmálmar, 

skandín og yttrín, einnig innbyrðis blöndur þeirra eða 
málmblendi; kvikasilfur: 

 --- Alkalí- eða jarðalkalímálmar: 
 2805.1100 --- --- Natrín .......................................................................... 0   
 2805.1200 --- --- Kalsín ......................................................................... 0   
 2805.1900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
 2805.3000 --- Sjaldgæfir jarðalkalímálmar, skandín og yttrín einnig 

innbyrðis blöndur þeirra eða málmblendi ...................... 0   
 2805.4000 --- Kvikasilfur ..................................................................... 0   
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II Ólífrænar sýrur og ólífræn súrefnissambönd 
málmleysingja 

2806  Vatnsefnisklóríð (saltsýra); klórsúlforsýra: 
 2806.1000 --- Vatnsefnisklóríð (saltsýra) ............................................. 0   
 2806.2000 --- Klórsúlforsýra ................................................................ 0   

2807 2807.0000 Brennisteinssýra; oleum .................................................. 0   

2808 2808.0000 Saltpéturssýra; brennisteinssaltpéturssýra ................... 0   

2809  Dífosfórpentaoxíð; fosfórsýra; fjölfosfórsýrur, einnig 
kemískt skýrgreindar: 

 2809.1000 --- Dífosfórpentaoxíð .......................................................... 0   
 2809.2000 --- Fosfórsýra og fjölfosfórsýrur ......................................... 0   

2810 2810.0000 Bóroxíð; bórsýra .............................................................. 0   

2811  Aðrar ólífrænar sýrur og önnur ólífræn súrefnissam-
bönd málmleysingja: 

 --- Aðrar ólífrænar sýrur: 
 2811.1100 --- --- Vatnsefnisflúóríð (flúorsýra) ...................................... 0   
 2811.1900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Önnur ólífræn súrefnissambönd málmleysingja: 
 2811.2100 --- --- Kolsýra ....................................................................... 0   
 2811.2200 --- --- Kísildíoxíð .................................................................. 0   
 2811.2300 --- --- Brennisteinsdíoxíð ...................................................... 0   
 2811.2900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 

III Halógen eða brennisteinssambönd 
málmleysingja 

2812  Halíð og haloxíð málmleysingja: 
 2812.1000 --- Klóríð og klóroxíð ......................................................... 0   
 2812.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

2813  Súlfíð málmleysingja; fosfórtrísúlfíð sem verslunar-
vara: 

 2813.1000 --- Kolefnisdísúlfíð ............................................................. 0   
 2813.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

 

IV Ólífrænir basar og oxíð, hydroxíð 
og peroxíð málma 

2814  Ammoníak, vatnsfrítt eða í vatnslausn: 
 2814.1000 --- Vatnsfrítt ammoníak ...................................................... 0   
 2814.2000 --- Ammoníak í vatnslausn ................................................. 0   
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2815  Natríumhydroxíð (vítissóti); kalíumhydroxíð (caustic 
potash); peroxíð natríns eða kalíns: 

 --- Natríumhydroxíð (vítissóti): 
 2815.1100 --- --- Í föstu formi ................................................................ 0   
 2815.1200 --- --- Í vatnslausn (sótalútur eða sóti í vökvaformi) ............ 0   
 2815.2000 --- Kalíumhydroxíð (caustic potash) ................................... 0   
 2815.3000 --- Peroxíð natríns eða kalíns .............................................. 0   

2816  Hydroxíð og peroxíð magnesíns; oxíð, eða hydroxíð og 
peroxíð strontíns eða baríns: 

 2816.1000 --- Hydroxíð og peroxíð magnesíns .................................... 0   
 2816.4000 --- Oxíð, hydroxíð og peroxíð strontíns eða baríns ............. 0   

2817 2817.0000 Sinkoxíð; sinkperoxíð ...................................................... 0   

2818  Gervikórúnd, einnig kemískt skýrgreindur; áloxíð; ál-
hydroxíð: 

 2818.1000 --- Gervikórúnd, einnig kemískt skýrgreind ....................... 0   
 2818.2000 --- Áloxíð, þó ekki gervikórúnd .......................................... 0   
 2818.3000 --- Álhydroxíð ..................................................................... 0   

2819  Krómoxíð og krómhydroxíð: 
 2819.1000 --- Krómtríoxíð ................................................................... 0   
 2819.9000 --- Önnur ............................................................................. 0   

2820  Manganoxíð: 
 2820.1000 --- Mangandíoxíð ................................................................ 0   
 2820.9000 --- Önnur ............................................................................. 0   

2821  Járnoxíð og hydroxíð; leirlitir sem innihalda 70% eða 
meira miðað við þyngd, af járnsamböndum, reiknað 
sem Fe2O3: 

 2821.1000 --- Járnoxíð og járnhydroxíð ............................................... 0   
 2821.2000 --- Leirlitir ........................................................................... 0   

2822 2822.0000 Kóbaltoxíð og kóbalthydroxíð; kóbaltoxíð sem versl-
unarvara ........................................................................... 0   

2823 2823.0000 Títanoxíð ........................................................................... 0   

2824  Blýoxíð; blýmenja og gul menja: 
 2824.1000 --- Blýmónoxíð (litharge, massicot) .................................... 0   
 2824.2000 --- Blýmenja og gul menja .................................................. 0   
 2824.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

2825  Hydrasín og hydroxylamín og ólífræn sölt þeirra; 
aðrir ólífrænir basar, önnur málmoxíð, hydroxíð og 
peroxíð: 

 2825.1000 --- Hydrasín og hydroxylamín og ólífræn sölt þeirra .......... 0   
 2825.2000 --- Liþíumoxíð og liþíumhydroxíð ...................................... 0   
 2825.3000 --- Vanadíumoxíð og vanadíumhydroxíð ........................... 0   
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 2825.4000 --- Nikkiloxíð og nikkilhydroxíð ........................................ 0   
 2825.5000 --- Koparoxíð og koparhydroxíð ......................................... 0   
 2825.6000 --- Germaniumoxíð og sirkoníumdíoxíð ............................. 0   
 2825.7000 --- Mólybdenoxíð og mólybdenhydroxíð ........................... 0   
 2825.8000 --- Antimonoxíð .................................................................. 0   
 2825.9000 --- Annað ............................................................................ 0   
 

V Sölt og peroxysölt ólífrænna 
sýrna og málma 

2826  Flúoríð; flúorsíliköt, flúorálöt og önnur komplex 
flúorsölt: 

 --- Flúoríð: 
 2826.1100 --- --- Ammóníums eða natríns ............................................. 0   
 2826.1200 --- --- Áls .............................................................................. 0   
 2826.1900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 2826.2000 --- Flúorsíliköt natríns eða kalíns ........................................ 0   
 2826.3000 --- Natríumhexaflúorálat (syntetískt krýolít) ...................... 0   
 2826.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

2827  Klóríð, klóroxíð og klórhydroxíð; brómíð og bróm-
oxíð; joðíð og joðoxíð: 

 2827.1000 --- Ammómíumklóríð ......................................................... 0   
 2827.2000 --- Kalsíumklóríð ................................................................ 0   
 --- Önnur klóríð: 
 2827.3100 --- --- Magnesíns ................................................................... 0   
 2827.3200 --- --- Áls .............................................................................. 0   
 2827.3300 --- --- Járns ............................................................................ 0   
 2827.3400 --- --- Kóbalts ....................................................................... 0   
 2827.3500 --- --- Nikkils ........................................................................ 0   
 2827.3600 --- --- Sinks ........................................................................... 0   
 2827.3900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Klóroxíð og klórhydroxíð: 
 2827.4100 --- --- Kopars ........................................................................ 0   
 2827.4900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Brómíð og brómoxíð: 
 2827.5100 --- --- Brómíð natríns og kalíns ............................................ 0   
 2827.5900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 2827.6000 --- Joðíð og joðoxíð ............................................................ 0   

2828  Hypóklórít; kalsíumhypóklórít sem verslunarvara; 
klórít; hypóbrómít: 

 2828.1000 --- Kalsíumhypóklórít sem verslunarvara og önnur 
kalsíum hypóklórít ......................................................... 0   

 2828.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

2829  Klóröt og perklóröt; brómöt og perbrómöt; joðöt og 
perjoðöt: 

 --- Klóröt: 
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 2829.1100 --- --- Natríns ........................................................................ 0   
 2829.1900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 2829.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

2830  Súlfíð; pólýsúlfíð, einnig kemískt skýrgreind: 
 2830.1000 --- Natríumsúlfíð ................................................................. 0   
 2830.2000 --- Sinksúlfíð ....................................................................... 0   
 2830.3000 --- Kadmíumsúlfíð .............................................................. 0   
 2830.9000 --- Önnur ............................................................................. 0   

2831  Díþíonít og súlfoxylöt: 
 2831.1000 --- Natríns ........................................................................... 0   
 2831.9000 --- Önnur ............................................................................. 0   

2832  Súlfít; þíósúlföt: 
 2832.1000 --- Natríumsúlfít .................................................................. 0   
 2832.2000 --- Önnur súlfít .................................................................... 0   
 2832.3000 --- Þíósúlföt ......................................................................... 0   

2833  Súlföt; álún; peroxósúlföt (persúlföt): 
 --- Natríumsúlföt: 
 2833.1100 --- --- Dínatríumsúlfat ........................................................... 0   
 2833.1900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Önnur súlföt: 
 2833.2100 --- --- Magnesíns ................................................................... 0   
 2833.2200 --- --- Áls .............................................................................. 0   
 2833.2300 --- --- Króms ......................................................................... 0   
 2833.2400 --- --- Nikkils ........................................................................ 0   
 2833.2500 --- --- Kopars ........................................................................ 0   
 2833.2600 --- --- Sinks ........................................................................... 0   
 2833.2700 --- --- Baríns ......................................................................... 0   
 2833.2900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 2833.3000 --- Álún ................................................................................ 0   
 2833.4000 --- Peroxósúlföt (persúlföt) ................................................. 0   

2834  Nítrít; nítröt: 
 2834.1000 --- Nítrít ............................................................................... 0   
 --- Nítröt: 
 2834.2100 --- --- Kalíns ......................................................................... 0   
 2834.2900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   

2835  Fosfínöt (hypófosfít), fosfónöt (fosfít) og fosföt; fjölfos-
föt, einnig kemískt skýrgreind: 

 2835.1000 --- Fosfínöt (hypófosfít) og fosfónöt (fosfít) ...................... 0   
 --- Fosföt: 
 2835.2200 --- --- Mono- eða dínatríns .................................................... 0   
 2835.2300 --- --- Trínatríns .................................................................... 0   
 2835.2400 --- --- Kalíns ......................................................................... 0   
 2835.2500 --- --- Kalsíumvetnisortófosfat (díkalsíumfosfat) .................. 0   
 2835.2600 --- --- Önnur kalsíumfosföt ................................................... 0   
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 2835.2900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
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 --- Fjölfosföt: 
 2835.3100 --- --- Natríumtrífosfat (natríumtrífjölfosfat) ........................ 0   
 2835.3900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   

2836  Karbónöt; peroxókarbónöt (perkarbónöt); ammóní-
um karbónat sem verslunarvara sem einnig inni-
heldur ammóníum karbamat: 

 --- Ammóníumkarbónat sem verslunarvara og önnur 
ammóníumkarbónöt: 

 2836.1001 --- --- Ammóníumkarbónat (hjartarsalt), í smásöluum-
búðum 1 kg eða minna ................................................ 0   

 2836.1009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 2836.2000 --- Dínatríumkarbónat ......................................................... 0   
 --- Natríumvetniskarbónat (natríumbíkarbónat (natrón)): 
 2836.3001 --- --- Í smásöluumbúðum 1 kg eða minna ............................ 0   
 2836.3009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Kalíumkarbónöt: 
 2836.4001 --- --- Í smásöluumbúðum 1 kg eða minna ............................ 0   
 2836.4009 --- --- Annars ......................................................................... 0   
 2836.5000 --- Kalsíumkarbónat ............................................................ 0   
 2836.6000 --- Baríumkarbónat ............................................................. 0   
 2836.7000 --- Blýkarbónöt ................................................................... 0   
 --- Önnur: 
 2836.9100 --- --- Líþíumkarbónöt .......................................................... 0   
 2836.9200 --- --- Strontíumkarbónat ...................................................... 0   
 --- --- Annað: 
 2836.9901 --- --- --- Bísmútkarbónat ....................................................... 0   
 2836.9902 --- --- --- Annað í smásöluumbúðum 1 kg eða minna ............ 0   
 2836.9909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   

2837  Cyaníð, cyaníðoxíð og komplex cyaníð: 
 --- Cyaníð og cyaníðoxíð: 
 2837.1100 --- --- Natríns ........................................................................ 0   
 2837.1900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 2837.2000 --- Komplex cyaníð ............................................................. 0   

2838 2838.0000 Fúlmínöt, cyanöt og þíócyanöt ........................................ 0   

2839  Silíköt; alkalímálmsilíköt sem verslunarvara: 
 --- Natríns: 
 2839.1100 --- --- Natríummetasilíköt ..................................................... 0   
 2839.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 2839.2000 --- Kalíns ............................................................................. 0   
 2839.9000 --- Önnur ............................................................................. 0   

2840  Bóröt; peroxóbóröt (perbóröt): 
 --- Dínatríumtetrabórat (hreinsað borax): 
 2840.1100 --- --- Vatnsfrítt ..................................................................... 0   
 2840.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 2840.2000 --- Önnur bóröt ................................................................... 0   
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 2840.3000 --- Peroxóbóröt (perbóröt) .................................................. 0   

2841  Sölt oxómálmsýrna eða peroxómálmsýrna: 
 2841.1000 --- Álöt ................................................................................ 0   
 2841.2000 --- Sinkkrómöt eða blýkrómöt ............................................ 0   
 2841.3000 --- Natríumdíkrómat ............................................................ 0   
 2841.5000 --- Önnur krómöt og díkrómöt; peroxókrómöt ................... 0   
 --- Manganít, manganöt og permanganöt: 
 2841.6100 --- --- Kalíumpermanganat ................................................... 0   
 2041.6900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 2841.7000 --- Mólybdenöt .................................................................... 0   
 2841.8000 --- Tungstenöt (wolframöt) ................................................. 0   
 2841.9000 --- Önnur ............................................................................. 0   

2842  Önnur sölt ólífrænna sýrna eða peroxósýrna (þar með 
talin álsilíköt, einnig kemískt skýrgreind), þó ekki 
asíð: 

 2842.1000 --- Tvöföld eða komplex silíköt, þar með talin álsilíköt, 
einnig kemískt skýrgreind .............................................. 0   

 2842.9000 --- Annars ............................................................................ 0   

 

VI Ýmislegt 

2843  Hlaupkenndir góðmálmar; ólífræn eða lífræn sam-
bönd góðmálma, einnig kemískt skýrgreind; amalgöm 
góðmálma: 

 2843.1000 --- Hlaupkenndir góðmálmar .............................................. 0   
 --- Silfursambönd: 
 2843.2100 --- --- Silfurnítrat .................................................................. 0   
 2843.2900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 2843.3000 --- Gullsambönd .................................................................. 0   
 2843.9000 --- Önnur sambönd; amalgöm ............................................. 0   

2844  Geislavirk frumefni og geislavirkar samsætur (þar 
með talið kleyf eða auðganleg kemísk frumefni og 
samsætur) og sambönd þeirra; blöndur og leifar sem 
innihalda þessi efni: 

 2844.1000 --- Náttúrlegt úran og sambönd þess; málmblendi, dreifur 
(þar með talið keramíkmelmi), leirvörur og blöndur 
sem innihalda náttúrlegt úran eða náttúrleg úransam-
bönd ............................................................................... 0   

 2844.2000 --- Úran auðgað af U 235 og sambönd þess; plúton og 
sambönd þess; málmblendi; dreifur (þar með talið 
keramíkmelmi), leirvörur og blöndur sem innihalda 
úran auðgað af U 235, plúton eða sambönd þessara 
efna ................................................................................ 0   

 2844.3000 --- Úran snautt af U 235 og efnasambönd þess; þórín og 
efnasambönd þess; málmblendi, dreifur (þar með talið 
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keramíkmelmi), leirvörur og blöndur sem innihalda 
úran snautt af U 235, þórín eða sambönd þessara efna .. 0   

 2844.4000 --- Geislavirk frumefni, samsætur og sambönd, þó ekki 
sambönd í nr. 2844.10-30; málmblendi, dreifur (þar 
með talið keramíkmelmi), leirvörur og blöndur sem 
innihalda þessi frumefni, samsætur eða sambönd; 
geislavirkar leifar ........................................................... 0   

 2844.5000 --- Notaðir (geislaðir) orkugjafar (hleðslur) úr kjarna-
kljúfum ........................................................................... 0   

2845  Samsætur sem ekki teljast til nr. 2844, lífræn og 
ólífræn sambönd slíkra samsætna, einnig kemískt 
skýrgreind: 

 2845.1000 --- Þungt vatn (tvívetnisoxíð) .............................................. 0   
 2845.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

2846  Ólífræn eða lífræn sambönd sjaldgæfra jarðmálma, 
yttríns eða skandíns, eða blandna þeirra: 

 2846.1000 --- Seríumsambönd ............................................................. 0   
 2846.9000 --- Annað ............................................................................. 0   

2847 2847.0000 Vatnsefnisperoxíð, einnig bundið þvagefni .................... 0   

2848 2848.0000 Fosfíð, einnig kemískt skýrgreint, þó ekki járnfosfór .. 0   

2849  Karbíð, einnig kemískt skýrgreind: 
 2849.1000 --- Kalsíumkarbíð ................................................................ 0   
 2849.2000 --- Kísilkarbíð ..................................................................... 0   
 2849.9000 --- Önnur karbíð .................................................................. 0   

2850 2850.0000 Hydríð, nítríð, asíð, silísíð og bóríð, einnig kemískt 
skýrgreind, þó ekki sambönd sem einnig eru karbíð í 
nr. 2849 ............................................................................. 0   



143 
 A  E 
 %  % 

 

2851 2851.0000 Önnur ólífræn sambönd (þar með talið eimað vatn, 
vatn til mælinga á rafmagnsmótstöðu og vatn af 
áþekkum hreinleika); fljótandi andrúmsloft (einnig 
sneytt eðalgösum); samanþjappað andrúmsloft; amal-
göm þó ekki amalgöm góðmálma ................................... 0   
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29. KAFLI 
Lífræn efni 

 
Athugasemdir: 

1. Leiði ekki annað af orðalagi skal til vöruliða þessa kafla einungis telja eftirfarandi: 
 a. Aðgreind kemískt skýrgreind lífræn sambönd, einnig með óhreinindum. 
 b. Blöndur af tveimur eða fleiri myndbrigðum (isomers) hins sama lífræna sambands (einnig 

með óhreinindum), þó ekki blöndur af myndbrigðum raðtengdra (acyclic) kolvatnsefna (þó 
ekki myndbrigðaspegilmyndum), einnig mettaðra (27. kafli). 

 c. Efni í nr. 2936-2939 eða sykrueterar, sykruasetöl og sykruesterar og sölt þeirra í nr. 2940 
eða efni í nr. 2941, einnig kemískt skýrgreind. 

 d. Efni sem nefnd eru í a-, b- eða c-lið hér að ofan uppleyst í vatni. 
 e. Efni sem nefnd eru í a-, b- eða c-lið hér að ofan leyst upp í öðru upplausnarefni en vatni, 

enda sé vanalegt og nauðsynlegt að hafa efni þessi í uppleystu formi af öryggisástæðum 
eða vegna flutnings og upplausnarefnið geri efnið sjálft ekki hæfara til notkunar í sérstöku 
skyni en hinna almennu nota. 

 f. Efni sem nefnd eru í a-, b-, c-, d- eða e-lið hér að ofan og blönduð hafa verið efnum 
nauðsynlegum til að halda þeim í óbreyttu ástandi í geymslu eða flutningi (þar með talin 
efni til að hindra kekkjun).  

 g. Efni sem nefnd eru í a-, b-, c-, d-, e- eða f-lið hér að ofan og blönduð hafa verið rykvarnar-, 
litar- eða ilmefni til auðkennis eða af öryggisástæðum, enda verði efnin sjálf við þá 
blöndun ekki hæfari til notkunar í sérstöku skyni en hinna almennu nota. 

 h. Eftirtalin efni, þynnt í staðalstyrkleika til framleiðslu á asóleysilitum: Díasóníumsölt, 
tengilefni þeirra og díasóteranleg amín og sölt þeirra. 

2. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Vörur sem teljast til nr. 1504 eða hrátt glýseról í nr. 1520.  
 b. Etylalkóhól (nr. 2207 eða 2208). 
 c. Metan eða própan (nr. 2711). 
 d. Kolefnissambönd nefnd í 2. athugasemd við 28. kafla. 
 e. Þvagefni (nr. 3102 eða 3105). 
 f. Litunarefni úr jurta- eða dýraríkinu (nr. 3203); syntetísk lífræn litunarefni, syntetísk lífræn 

efni notuð sem flúrbirtugjafi eða ljóm (luminophores) (nr. 3204) eða leysilitir eða önnur 
litunarefni í þeirri mynd eða umbúðum sem ætlað er til smásölu (nr. 3212). 

 g. Ensím (nr. 3507). 
 h. Metaldehýð, hexametylentetramín eða áþekk efni mótuð (t.d. töflur, stafir eða þess háttar) 

til notkunar sem eldsneyti, eða fljótandi eldsneyti eða fljótandi gas í umbúðum sem notaðar 
eru til fyllingar eða endurfyllingar á vindlinga- eða áþekka kveikjara og ekki taka meira en 
300 cm3 (nr. 3606). 

 ij. Efni umbúin sem hleðslur fyrir slökkvitæki eða sem slökkvihylki í nr. 3813; blekeyðandi 
efni í smásöluumbúðum í nr. 3824.  

 k. Optískar vörur, t.d. etylendíamíntartrat (nr.9001). 
3. Vörur sem flokka má í tvo eða fleiri vöruliði þessa kafla skulu flokkaðar í síðasta vöruliðinn. 
4. Sem halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður í nr. 2904-2906, 2908-2911 og 2913-2920 

teljast einnig sambönd þessara afleiðna eins og súlfóhalógen-, nítróhalógen-, nítrósúlfó- og 
nítrósúlfóhalógenafleiðna. 

Nítró- eða nítrósóhópar í nr. 2929 skoðast ekki sem köfnunarefnisvirkir í nr. 2929. 
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 Súrefnisvirkni í nr. 2911, 2912, 2914, 2918 og 2922 takmarkast við þá virkni sem getið er 
í nr. 2905-2920 (einkennandi lífrænir hópar með súrefni). 

5. a. Esterar sýruvirkra lífrænna sambanda sem teljast til undirkafla I-VII með lífrænum sam-
böndum í þessum undirköflum skulu flokkast með því sambandi sem flokkað er í þann 
vörulið sem síðastur er í undirköflunum. 

 b. Esterar etylalkóhóls með sýruvirkum lífrænum samböndum sem teljast til undirkafla I-VII 
skulu flokkast í sama vörulið og samsvarandi sýruvirk sambönd. 

 c. Leiði ekki annað af 1. athugasemd við flokk VI og 2. athugasemd við 28. kafla skulu: 
1. Ólífræn sölt lífrænna sambanda, svo sem sýru-, fenól- eða enólvirk sambönd í undir-

köflum I-X eða í nr. 2942, flokkast í þann vörulið sem lífræna sambandið telst til. 
2. Sölt mynduð með lífrænum samböndum í undirköflum I-X eða nr. 2942 flokkast í þann 

vörulið sem á við basann eða sýruna (þ. m. t. fenól- eða enólvirk sambönd) sem þau eru 
mynduð úr og síðast er talið í kaflanum. 

 d. Málmalkóhólöt skulu flokkast í sama vörulið og tilsvarandi alkóhól nema um sé að ræða 
etanól (nr. 2905). 

 e. Halíð karboxylsýrna skulu flokkast í sama vörulið og tilsvarandi sýrur. 
6. Til nr. 2930 og 2931 teljast lífræn sambönd því aðeins að sameindir þeirra séu, auk vatnsefnis, 

súrefnis og köfnunarefnis, mynduð úr frumeind annarra málma eða málmleysingja (t.d. 
brennisteini, arseni, kvikasilfri eða blýi) sem séu í beinum tengslum við kolefnisatómin. 

Nr. 2930 (lífræn brennisteinssambönd) og 2931 (önnur lífræn-ólífræn sambönd) taka ekki 
til súlfó- eða halógenafleiðna (hér með talin samsettar afleiður) sem, að frátöldu vatnsefni, 
súrefni og köfnunarefni, eru einungis mynduð úr brennisteins- eða halógenfrumeindum með 
þess konar tengslum við kolefnisfrumeindir að samböndin beri einkenni súlfó- eða 
halógenafleiðna (eða samsettra afleiðna). 

7. Nr. 2932, 2933 og 2934 taka ekki til epoxíða með þríliðuðum hringjum, ketonperoxíða, 
hringliða fjölliða aldehyða eða þíóaldehyða, anhydríða marggildra karboxylsýrna, hringliða 
estera af margliðuðu alkóhóli eða fenóla marggildra sýrna eða imíða marggildra sýrna. 

  Þessi ákvæði eiga aðeins við þegar hringstöðuheterófrumeindirnar stafa einungis af 
hringliðunarvirkni eða annarri virkni sem hér er getið. 

8. Í nr. 2937: 
 a. Felur orðið hormón í sér hormónagefandi eða hormónahvetjandi þætti, hormónatálma og 

hormónamótlyf (andhormón). 
 b. Eiga orðin notað aðallega sem hormón ekki aðeins við um hormónaafleiður og hliðstæður 

sem aðallega eru notaðar vegna hormónaáhrifanna, heldur einnig til þeirra afleiðna og 
hliðstæðna sem aðallega eru notaðar sem milliefni við efnasmíði vara í þessum vörulið. 

 
Athugasemd við undirliði: 

 Innan sérhvers vöruliðar í þessum kafla skulu afleiður kemískra sambanda (eða hópa 
kemískra sambanda) flokkuð í sömu undirliði og það samband (eða hópur sambanda) að því 
tilskildu að þau séu ekki nánar tilgreind í einhverjum öðrum undirlið og enginn lokaundirliður 
nefndur ,,Annað“ sé meðal þeirra undirliða sem til greina koma. 
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Kolvetnissambönd og halógen-, súlfó-, 
nítró-, eða nítrósóafleiður þeirra 

2901  Raðtengd kolvatnsefni: 
 2901.1000 --- Mettuð ............................................................................ 0   
 --- Ómettuð: 
 2901.2100 --- --- Etylen .......................................................................... 0   
 2901.2200 --- --- Própen (própylen) ....................................................... 0   
 2901.2300 --- --- Búten (bútylen) og myndbrigði þess .......................... 0   
 2901.2400 --- --- Búta-1,3-díen og ísópren ............................................ 0   
 --- --- Önnur: 
 2901.2901 --- --- --- Logsuðugas (acetylen) ............................................ 0   
 2901.2909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   

2902  Hringlaga kolvatnsefni: 
 --- Cyclan, cyclen og cyclóterpen: 
 2902.1100 --- --- Cyclóhexan ................................................................. 0   
 2902.1900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 2902.2000 --- Bensen (bensól) ............................................................. 0   
 2902.3000 --- Tólúen ............................................................................ 0   
 --- Xylen: 
 2902.4100 --- --- o-Xylen ....................................................................... 0   
 2902.4200 --- --- m-Xylen ...................................................................... 0   
 2902.4300 --- --- p-Xylen ....................................................................... 0   
 2902.4400 --- --- Blönduð myndbrigði xylen ......................................... 0   
 2902.5000 --- Styren ............................................................................. 0   
 2902.6000 --- Etylbensen ..................................................................... 0   
 2902.7000 --- Cumen ............................................................................ 0   
 2902.9000 --- Önnur ............................................................................. 0   

2903  Halógenafleiður kolvatnsefna: 
 --- Mettaðar klórafleiður raðtengdra kolvatnsefna: 
 2903.1100 --- --- Klórmetan (metylklóríð) og klóretan (etylklóríð) ....... 0   
 2903.1200 --- --- Díklórmetan (metylenklóríð) ...................................... 0   
 2903.1300 --- --- Klóróform (tríklórmetan) ............................................ 0   
 2903.1400 --- --- Kolefnistetraklóríð ...................................................... 0   
 2903.1500 --- --- 1,2-Díklóretan (etylendíklóríð) ................................... 0   
 --- ---  Aðrar: 
 2903.1901 --- --- ---  1,1,1-Þríklóretan (metýl klóróform) ....................... 0   
 2903.1909 --- --- ---  Annars .................................................................... 0   
 --- Ómettaðar klórafleiður raðtengdra kolvatnsefna: 
 2903.2100 --- --- Vinylklóríð (klóretylen) .............................................. 0   
 2903.2200 --- --- Tríklóretylen ............................................................... 0   
 2903.2300 --- --- Tetraklóretylen (perklóretylen) .................................. 0   
 2903.2900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
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 --- Flúor-, bróm- eða joðafleiður raðtengdra kolvatnsefna: 
 2903.3010 --- --- Tetraflúoretan ............................................................. 0   
 2903.3090 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Halógenafleiður raðtengdra kolvatnsefna með tveimur 

eða fleiri mismunandi halógenum: 
 2903.4100 --- --- Þríklórflúormetan ....................................................... 0   
 2903.4200 --- --- Díklórdíflúormetan ..................................................... 0   
 2903.4300 --- --- Þríklórþríflúoretan ...................................................... 0   
 2903.4400 --- --- Díklórtetraflúoretan og klórpentaflúoretan ................. 0   
 --- --- Aðrar perhalógenafleiður einungis með flúor og klór:  
 2903.4510 --- --- ---  Klórþríflúormetan ................................................... 0   
 2903.4520 --- --- ---  Pentaklórflúoretan .................................................. 0   
 2903.4530 --- --- ---  Tetraklórdíflúoretan ................................................ 0   
 2903.4540 --- --- ---  Heptaklórflúorprópan ............................................. 0   
 2903.4550 --- --- ---  Hexaklórdíflúorprópan ........................................... 0   
 2903.4560 --- --- ---  Pentaklórþríflúorprópan ......................................... 0   
 2903.4570 --- --- ---  Tetraklórtetraflúorprópan ....................................... 0   
 2903.4580 --- --- ---  Þríklórpentaflúorprópan ......................................... 0   
 2903.4591 --- --- ---  Díklórhexaflúorprópan ........................................... 0   
 2903.4599 --- --- ---  Klórheptaflúorprópan ............................................. 0   
 2903.4600 --- --- Brómklórdíflúormetan, brómþríflúormetan, og dí-

brómtetraflúoretan ...................................................... 0   
 2903.4700 --- --- Aðrar perhalógenafleiður ........................................... 0   
 --- --- Aðrar:  
 2903.4910 --- --- --- Brómklórmetan ....................................................... 0   
 2903.4920 --- --- --- Klórdíflúormetan ..................................................... 0   
 2903.4990 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- Halógenafleiður cyclan-, cyclen- eða cyclóterpenkol-

vatnsefna: 
 2903.5100 --- --- 1,2,3,4,5,6-Hexaklórcyclóhexan ................................. 0   
 2903.5900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Halógenafleiður arómatískra kolvatnsefna: 
 2903.6100 --- --- Klórbensen, o-díklórbensen og p-díklórbensen .......... 0   
 2903.6200 --- --- Hexaklórbensen og DDT (1,1,1,-tríklór-2,2-bis(p-

klórfenyl)etan) ............................................................ 0   
 2903.6900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   

2904  Súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður kolvatnsefna, einnig 
halógen-myndaðar: 

 2904.1000 --- Afleiður sem innihalda aðeins súlfóhópa, sölt þeirra og 
etylestera ........................................................................ 0   

 2904.2000 --- Afleiður sem innihalda aðeins nítróhópa eða aðeins 
nítrósóhópa .................................................................... 0   

 2904.9000 --- Aðrar .............................................................................. 0   
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II Alkóhól og halógen-, súlfó-, nítró- 
eða nítrósóafleiður þeirra 

2905  Raðtengd alkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- eða 
nítrósóafleiðum þeirra: 

 --- Mettuð monohydrísk alkóhól: 
 2905.1100 --- --- Metanól (metylalkóhól) .............................................. 0   
 2905.1200 --- --- Própan-1-ól (própylalkóhól) og própan-2-ól (ísó-

própylalkóhól) ............................................................ 0   
 2905.1300 --- --- Bútan-1-ól (n-bútylalkóhól) ....................................... 0   
 2905.1400 --- --- Önnur bútanól ............................................................. 0   
 2905.1500 --- --- Pentanól (amylalkóhól) og myndbrigði þess .............. 0   
 2905.1600 --- --- Oktanól (oktylalkóhól) og myndbrigði þess ............... 0   
 2905.1700 --- --- Dódekan-1-ól (laurylalkóhól), hexadekan-1-ól (cetyl-

alkóhól) og oktadekan-1-ól (stearylalkóhól) .............. 0   
 2905.1900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Ómettuð monohydrísk alkóhól: 
 2905.2200 --- --- Raðtengd terpenalkóhól .............................................. 0   
 2905.2900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Díól: 
 2905.3100 --- --- Etylenglýkól (etandíól) ............................................... 0   
 2905.3200 --- --- Própylenglýkól (própan-1,2-díól) ............................... 0   
 2905.3900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Önnur pólyhydrísk alkóhól: 
 2905.4100 --- --- 2-Etyl-2-(hydroxymetyl)propan-1,3-díól 

(trímetylólprópan) ....................................................... 0   
 2905.4200 --- --- Pentaeryþrítól ............................................................. 0   
 2905.4300 --- --- Mannitól ..................................................................... 0   
 2905.4400 --- --- D-glúkitól (sorbitól) ................................................... 0   
 2905.4500 --- --- Glýseról ...................................................................... 0   
 2905.4900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður raðtengdra 

alkóhóla: 
 2905.5100 --- --- Eþklórvýnól (INN) ..................................................... 0   
 2905.5900 --- --- Annað ......................................................................... 0   

2906  Hringliða alkólhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- eða 
nítrósóafleiðum þeirra: 

 --- Cyclan, cyclen eða cyclóterpen: 
 2906.1100 --- --- Mentól ........................................................................ 0   
 2906.1200 --- --- Cyclóhexanól, metylcyclóhexanól og dímetylcycló-

hexanól ....................................................................... 0   
 2906.1300 --- --- Steról og inosítól ........................................................ 0   
 2906.1400 --- --- Terpinól ...................................................................... 0   
 2906.1900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Arómatísk: 
 2906.2100 --- --- Bensylalkóhól ............................................................. 0   
 2906.2900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
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III Fenól, fenólalkóhól og halógen-, súlfó-, nítró- 
eða nítrósóafleiður þeirra 

2907  Fenól; fenólalkóhól: 
 --- Monofenól: 
 2907.1100 --- --- Fenól (hydroxybensen) og sölt þeirra ......................... 0   
 2907.1200 --- --- Kresól og sölt þeirra ................................................... 0   
 2907.1300 --- --- Oktylfenól, nonylfenól ásamt myndbrigðum þeirra, 

einnig sölt þeirra ......................................................... 0   
 2907.1400 --- --- Xylenól og sölt þeirra ................................................. 0   
 2907.1500 --- --- Naftól og sölt þeirra .................................................... 0   
 2907.1900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Pólyfenól; fenólalkóhól: 
 2907.2100 --- --- Resorsínól og sölt þess ............................................... 0   
 2907.2200 --- --- Hydrókínon (kínól) og sölt þess ................................. 0   
 2907.2300 --- --- 4,4'-Ísóprópylidendífenól (bisfenól A, dífenylólpró-

pan) og sölt þess ......................................................... 0   
 2907.2900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   

2908  Halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður fenóla eða 
fenólalkóhóla: 

 2908.1000 --- Afleiður með aðeins halógen útskiptihópa (substitu-
ents) og sölt þeirra ......................................................... 0   

 2908.2000 --- Afleiður með aðeins súlfóhópa, sölt þeirra og estera ..... 0   
 2908.9000 --- Aðrar .............................................................................. 0   
 

IV Eterar, alkóhólperoxíð, eterperoxíð, ketonperoxíð, 
epoxíð með þríliðuðum hring, asetöl og hemiasetöl, 

og halógen-, súlfó-, nítró- eða 
nítrósóafleiður þeirra 

2909  Eterar, eteralkóhól, eterfenól, eteralkóhólfenól, alkó-
hólperoxíð, eterperoxíð, ketonperoxíð (einnig kemískt 
skýrgreind), og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósó-
afleiður þeirra: 

 --- Raðtengdir eterar og halógen-, súlfó-, nítró- eða 
nítrósóafleiður þeirra: 

 2909.1100 --- --- Díetyleter .................................................................... 0   
 2909.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 2909.2000 --- Cyclan-, cyclen- eða cyclóterpeneterar og halógen-, 

súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra .......................... 0   
 2909.3000 --- Arómatískir eterar og halógen-, súlfó-, nítró- eða 

nítrósóafleiður þeirra ..................................................... 0   
 --- Eteralkóhól og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósó-

afleiður þeirra: 
 2909.4100 --- --- 2,2'-Oxydíetanól (díetylenglýkól, digól) .................... 0   
 2909.4200 --- --- Monometyleterar etylenglýkóls eða díetylenglýkóls .. 0   
 2909.4300 --- --- Monobútyleterar etylenglýkóls eða díetylenglýkóls  .. 0   
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 2909.4400 --- --- Aðrir monoalkyleterar etylenglýkóls eða díetylen-
glýkóls ........................................................................ 0   

 2909.4900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 2909.5000 --- Eterfenól, eteralkóhólfenól og halógen-, súlfó-, nítró- 

eða nítrósóafleiður þeirra ............................................... 0   
 2909.6000 --- Alkóhólperoxíð, eterperoxíð, ketonperoxíð og haló-

gen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra ................. 0   

2910  Epoxíð, epoxyalkóhól, epoxyfenól og epoxyeterar, með 
þríliðuðum hring, og halógen-, súlfó-, nítró- eða 
nítrósóafleiðum þeirra: 

 2910.1000 --- Oxíran (etylenoxíð) ........................................................ 0   
 2910.2000 --- Metyloxíran (própylenoxíð) ........................................... 0   
 2910.3000 --- 1-Klór-2,3-epoxyprópan (epiklórhydrín) ....................... 0   
 2910.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

2911 2911.0000 Asetöl og hemiasetöl, einnig með annarri súrefnis-
virkni og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður 
þeirra ................................................................................. 0   

 

V Aldehyðvirk sambönd 

2912  Aldehyð, einnig með annarri súrefnisvirkni; hringliða 
fjölliður aldehyða; paraformaldehyð: 

 --- Raðtengd aldehyð án annarrar súrefnisvirkni: 
 2912.1100 --- --- Metanal (formaldehyð) ............................................... 0   
 2912.1200 --- --- Etanal (asetaldehyð) ................................................... 0   
 2912.1300 --- --- Bútanal (bútyraldehyð, venjuleg myndbrigði)............. 0   
 2912.1900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Hringliða aldehyð án annarrar súrefnisvirkni: 
 2912.2100 --- --- Bensaldehyð ............................................................... 0   
 2912.2900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 2912.3000 --- Aldehyðalkóhól ............................................................. 0   
 --- Aldehyðeterar, aldehyðfenól og aldehyð með annarri 

súrefnisvirkni: 
 2912.4100 --- --- Vanillín (4-hydroxy-3-metoxybensaldehyð) .............. 0   
 2912.4200 --- --- Etylvanillín (3-etoxy-4-hydroxybensaldehyð) ............ 0   
 2912.4900 --- --- Annað .......................................................................... 0   
 2912.5000 --- Hringliða fjölliður aldehyða .......................................... 0   
 2912.6000 --- Paraformaldehyð ............................................................ 0   

2913 2913.0000 Halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður efna í nr. 
2912 ................................................................................... 0   

 

VI Ketonvirk og kínonvirk sambönd 

2914  Keton og kínon, einnig með annarri súrefnisvirkni og 
halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra: 

 --- Raðtengd keton án annarrar súrefnisvirkni: 
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 2914.1100 --- --- Aceton ........................................................................ 0   
 2914.1200 --- --- Bútanon (metyletylketon) ........................................... 0   
 2914.1300 --- --- 4-Metylpentan-2-on (metylísóbútylketon) ................. 0   
 2914.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Cyclan, cyclen eða cyclóterpen keton án annarrar 

súrefnisvirkni: 
 2914.2100 --- --- Kamfóra ...................................................................... 0   
 2914.2200 --- --- Cyclóhexanon og metylcyclóhexanon ........................ 0   
 2914.2300 --- --- Jónon og metyljónon .................................................. 0   
 2914.2900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Arómatísk keton án annarrar súrefnisvirkni: 
 2914.3100 --- ---  Fenylaseton (fenylprópan-2-one) ............................... 0   
 2914.3900 --- ---  Annað ......................................................................... 0   
 2914.4000 --- Ketonalkóhól og ketonaldehyð ...................................... 
 2914.5000 --- Ketonfenól og keton með annarri súrefnisvirkni ............ 0   
 --- Kínon: 
 2914.6100 --- --- Anþrakínon ................................................................. 0   
 2914.6900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 2914.7000 --- Halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður ................... 0   
 

VII Karboxylsýrur og anhydríð, halíð, peroxíð og 
peroxysýrur þeirra og halógen-, súlfó-, 

nítró- eða nítrósóafleiður þeirra 

2915  Mettaðar raðtengdar monokarboxylsýrur og anhydr-
íð, halíð, peroxíð og peroxysýrur þeirra; halógen-, 
súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra: 

 --- Maurasýra, sölt hennar og esterar: 
 2915.1100 --- --- Maurasýra ................................................................... 0   
 2915.1200 --- --- Sölt maurasýru ............................................................ 0   
 2915.1300 --- --- Esterar maurasýru ....................................................... 0   
 --- Ediksýra og sölt hennar; ísedik (acetic anhydride): 
 2915.2100 --- --- Ediksýra ...................................................................... 0   
 2915.2200 --- --- Natríumacetat ............................................................. 0   
 2915.2300 --- --- Kóbaltacetat ................................................................ 0   
 2915.2400 --- --- Ísedik .......................................................................... 0   
 2915.2900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Esterar ediksýru: 
 2915.3100 --- --- Etylacetat .................................................................... 0   
 2915.3200 --- --- Vinylacetat .................................................................. 0   
 2915.3300 --- --- n-Bútylacetat .............................................................. 0   
 2915.3400 --- --- Ísóbútylacetat .............................................................. 0   
 2915.3500 --- --- 2-Etoxyetylacetat ........................................................ 0   
 2915.3900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
 2915.4000 --- Mono-, dí-, eða tríklórediksýrur, sölt og esterar þeirra .. 0   
 2915.5000 --- Própíonsýra, sölt og esterar hennar ................................ 0   
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 2915.6000 --- Bútansýrur (smjörsýrur), pentansýrur, sölt þeirra og 
esterar.............................................................................. 0   

 2915.7000 --- Palmitínsýra, sterínsýra, og sölt og esterar þeirra .......... 0   
 2915.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

2916  Ómettaðar raðtengdar monokarboxylsýrur, hringliða 
monokarboxylsýrur, einnig anhydríð, halíð, peroxíð 
og peroxysýrur þeirra; halógen-, súlfó-, nítró- eða 
nítrósóafleiður þeirra: 

 --- Ómettaðar raðtengdar monokarboxylsýrur, anhydríð, 
halíð, peroxíð, peroxysýrur þeirra og afleiður þeirra: 

 2916.1100 --- --- Akrylsýra og sölt hennar ............................................ 0   
 2916.1200 --- --- Esterar akrylsýru ......................................................... 0   
 2916.1300 --- --- Metakrylsýra og sölt hennar ....................................... 0   
 2916.1400 --- --- Esterar metakrylsýru ................................................... 0   
 2916.1500 --- --- Olíu, línól eða línólensýrur, og sölt og esterar þeirra .. 0   
 2916.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 2916.2000 --- Cyclan-, cyclen- eða cyclóterpenmonokarboxylsýrur, 

anhydríð þeirra, halíð, peroxíð, peroxysýrur þeirra og 
afleiður þeirra ................................................................ 0   

 --- Arómatískar monokarboxylsýrur, anhydríð, halíð, 
peroxíð, peroxysýrur þeirra og afleiður þeirra: 

 2916.3100 --- --- Bensósýra, sölt og esterar hennar ............................... 0   
 2916.3200 --- --- Bensóylperoxíð og bensóylklóríð ............................... 0   
 2916.3400 --- --- Fenylediksýra og sölt hennar ...................................... 0   
 2916.3500 --- --- Esterar fenylediksýru .................................................. 0   
 2916.3900 --- --- Annað ......................................................................... 0   

2917  Pólykarboxylsýrur, anhydríð, halíð, peroxíð og per-
oxysýrur þeirra; halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósó-
afleiður þeirra: 

 --- Raðtengdar pólykarboxylsýrur, anhydríð, halíð, per-
oxíð, peroxysýrur þeirra og afleiður þeirra: 

 2917.1100 --- --- Oxalsýra, og sölt og esterar hennar ............................ 0   
 2917.1200 --- --- Adipsýra, og sölt og esterar hennar ............................ 0   
 2917.1300 --- --- Azelasýra, sebaksýra, sölt og esterar þeirra................. 0   
 2917.1400 --- --- Malínanhydríð ............................................................ 0   
 2917.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 2917.2000 --- Cyclan-, cyclen- eða cyclóterpenpólykarboxylsýrur, 

anhydríð, halíð, peroxíð, peroxysýrur þeirra og af-
leiður þeirra .................................................................... 0   

 --- Arómatískar pólykarboxylsýrur, anhydríð, halíð, per-
oxíð, peroxysýrur þeirra og afleiður þeirra: 

 2917.3100 --- --- Díbútyl ortophthalöt ................................................... 0   
 2917.3200 --- --- Díoctyl ortophthalöt ................................................... 0   
 2917.3300 --- --- Dínonyl eða dídecyl ortophthalöt ............................... 0   
 2917.3400 --- --- Aðrir esterar ortophthalsýru ....................................... 0   
 2917.3500 --- --- Phthalanhydríð ............................................................ 0   
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 2917.3600 --- --- Terephthalsýra og sölt hennar .................................... 0   
 2917.3700 --- --- Dímetylterephthalat .................................................... 0   
 2917.3900 --- --- Annað ......................................................................... 0   

2918  Karboxylsýrur með aukasúrefnisvirkni og anhydríð, 
halíð, peroxíð og peroxysýrur þeirra; halógen-, súlfó-, 
nítró- eða nítrósóafleiður þeirra: 

 --- Karboxylsýrur með alkóhólvirkni en án annarrar súr-
efnisvirkni, anhydríð, halíð, peroxíð, peroxysýrur 
þeirra og afleiður þeirra: 

 2918.1100 --- --- Mjólkursýra, sölt og esterar hennar ............................ 0   
 2918.1200 --- --- Vínsýra ....................................................................... 0   
 2918.1300 --- --- Sölt og esterar vínsýru ................................................ 0   
 2918.1400 --- --- Sítrónsýra ................................................................... 0   
 2918.1500 --- --- Sölt og esterar sítrónsýru ............................................ 0   
 2918.1600 --- --- Glúkonsýra, sölt og esterar hennar ............................. 0   
 2918.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Karboxylsýrur með fenólvirkni en án annarrar súrefnis-

virkni, anhydríð, halíð, peroxíð, peroxysýrur þeirra og 
afleiður þeirra: 

 2918.2100 --- --- Salisylsýra og sölt hennar ........................................... 0   
 2918.2200 --- --- O-Acetylsalisylsýra, sölt og esterar hennar ................. 0   
 2918.2300 --- --- Aðrir esterar salisylsýru og sölt þeirra ........................ 0   
 2918.2900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 2918.3000 --- Karboxylsýrur með aldehyð- eða ketonvirkni en án 

annarrar súrefnisvirkni, anhydríð, halíð, peroxíð, 
peroxysýrur þeirra og afleiður þeirra ............................. 0   

 2918.9000 --- Annað ............................................................................ 0   
 

 VIII Esterar ólífrænna sýrna málmleysingja og 
sölt þeirra, og halógen-, súlfó-, nítró- eða 

nítrósóafleiður þeirra. 

2919 2919.0000 Fosfóresterar og sölt þeirra, þar með talið laktófosföt; 
halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra ......... 0   

2920  Esterar annarra ólífrænna sýrna málmleysingja (þó 
ekki esterar vatnsefnishalíða) og sölt þeirra; halógen-, 
súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra: 

 2920.1000 --- Þíófosfóresterar (fosfórþíóöt) og sölt þeirra; halógen-, 
súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra .......................... 0   

 2920.9000 --- Annað ............................................................................ 0   
 

IX Köfnunarefnisvirk sambönd 

2921  Amínvirk sambönd: 
 --- Raðtengd monoamín og afleiður þeirra; sölt þeirra: 
 2921.1100 --- --- Metylamín, dí- eða trímetylamín og sölt þeirra .......... 0   
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 2921.1200 --- --- Díetylamín og sölt þess .............................................. 0   
 2921.1900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Raðtengd pólyamín og afleiður þeirra; sölt þeirra: 
 2921.2100 --- --- Etylendíamín og sölt þess ........................................... 0   
 2921.2200 --- --- Hexametylendíamín og sölt þess ................................ 0   
 2921.2900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 2921.3000 --- Cyclan-, cyclen- eða cyclóterpen- monoamín eða 

polyamín og afleiður þeirra; sölt þeirra ......................... 0   
 --- Arómatísk monoamín og afleiður þeirra; sölt þeirra: 
 2921.4100 --- --- Anilín og sölt þess ...................................................... 0   
 2921.4200 --- --- Anilínafleiður og sölt þeirra ....................................... 0   
 2921.4300 --- --- Tólúídín og afleiður þeirra; sölt þeirra ....................... 0   
 2921.4400 --- --- Dífenylamín og afleiður þess; sölt þess ...................... 0   
 2921.4500 --- --- 1-Naftylamín (alfa-naftylamín), 2-naftylamín (beta-

naftylamín) og afleiður þeirra; sölt þeirra ................... 0   
 2921.4600 --- --- Amfetamín (INN), bensfetamín (INN), dexam-

fetamín (INN), etílamfetamín (INN), fenkamfamín 
(INN), lefetamín (INN), levamfetamín (INN), 
mefenórex (INN) og fentermín (INN); sölt þeirra....... 0   

 2921.4900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Arómatísk polyamín og afleiður þeirra; sölt þeirra: 
 2921.5100 --- --- o-, m-, p-Fenylendíamín, díamínótólúen, og afleiður 

þeirra; sölt þeirra ........................................................ 0   
 2921.5900 --- --- Annað ......................................................................... 0   

2922  Súrefnisvirk amínósambönd: 
 --- Amínóalkóhól, þó ekki nema með einni súrefnisvirkni, 

eterar og esterar þeirra; sölt þeirra: 
 2922.1100 --- --- Monoetanólamín og sölt þess ..................................... 0   
 2922.1200 --- --- Díetanólamín og sölt þess ........................................... 0   
 2922.1300 --- --- Tríetanólamín og sölt þess .......................................... 0   
 2922.1400 --- --- Dextróprópoxýfen (INN) og sölt þess ........................ 0   
 2922.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Amínónaftól og önnur amínófenól, þó ekki nema með 

einni súrefnisvirkni, eterar og esterar þeirra; sölt þeirra: 
 2922.2100 --- --- Amínóhydroxynaftalensúlfónsýrur og sölt þeirra ....... 0   
 2922.2200 --- --- Anisidín, díanisidín, fenetidín og sölt þeirra .............. 0   
 2922.2900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Amínóaldehyð, amínóketon og amínókínon, þó ekki 

nema með einni súrefnisvirkni; sölt þeirra: 
 2922.3100 --- --- Amfepramón (INN), meþadón (INN) og normeþadón 

(INN); sölt þeirra ........................................................ 0   
 2922.3900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Amínósýrur, þó ekki nema með einni súrefnisvirkni, og 

esterar þeirra; sölt þeirra: 
 2922.4100 --- --- Lysín og esterar þess; sölt þeirra ................................ 0   
 --- --- Glútamínsýra og sölt hennar: 
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 2922.4201 --- --- --- Til matvælaframleiðslu, í smásöluumbúðum 1 kg 
eða minna ............................................................... 0   

 2922.4209 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 2922.4300 --- --- Antranilsýra og sölt hennar ........................................ 0   
 2922.4400 --- --- Tildín (INN) og sölt þess ............................................ 0   
 --- ---  Annað: 
 2922.4910 --- --- --- Glýsín ..................................................................... 0   
 2922.4930 --- --- --- 4-Amínóbensósýra (p-amínóbensósýra) og sölt 

hennar og esterar .................................................... 0   
 2922.4990 --- --- ---  Annars .................................................................... 0   
 2922.5000 --- Amínóalkóhólfenól, amínósýrufenól og önnur amínó-

sambönd með súrefnisvirkni .......................................... 0   

2923  Kvatern ammóníumsölt og hydroxíð; lesitín og önnur 
fosfóramínólípíð, einnig kemískt skýrgreind: 

 2923.1000 --- Kólín og sölt þess .......................................................... 0   
 2923.2000 --- Lesitín og önnur fosfóraminólípíð ................................. 0   
 2923.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

2924  Karboxyamíðvirk sambönd; amíðvirk kolsýrusam-
bönd: 

 --- Raðtengd amíð (þ.m.t. raðtengd karbamöt) og afleiður 
þeirra; sölt þeirra: 

 2924.1100 --- --- Mepróbamat (INN)...................................................... 0   
 2924.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
  --- Hringliða amíð (þ.m.t. hringlaga karbamöt) og afleiður 

þeirra; sölt þeirra: 
 2924.2100 --- --- Ureín og afleiður þeirra; sölt þeirra ............................ 0   
 2924.2300 --- --- 2-Acetamídóbensósýra (N-acetylanþranílsýra) og sölt 

hennar ......................................................................... 0   
 2924.2400 --- --- Eþínamat (INN) .......................................................... 0   
  --- ---  Annað: 
 2924.2910 --- --- ---  Lídókaín .................................................................. 0   
 2924.2930 --- --- ---  Paracetamol ............................................................ 0   
 2924.2950 --- --- ---  Sölt 2-acetamídóbensósýra (N-acetýlantranilsýru) . 0   
 2924.2980 --- --- ---  Annars .................................................................... 0   

2925  Karboxyimíðvirk sambönd (þ.m.t. sakkarín og sölt 
þess) og imínvirk sambönd: 

 --- Imíð og afleiður þess; sölt þeirra: 
 --- --- Sakkarín og sölt þess: 
 2925.1101 --- --- --- Í smásöluumbúðum 1 kg eða minna ....................... 0   
 2925.1109 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 2925.1200 --- --- Glúteþímíð (INN) ........................................................ 0   
 2925.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 2925.2000 --- Imín og afleiður þeirra; sölt þeirra ................................. 0   

2926  Nítrílvirk sambönd: 
 2926.1000 --- Akrylnítríl ...................................................................... 0   
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 2926.2000 --- 1-Cyanoguanidín (dícyandíamíð) .................................. 0   
 2926.3000 --- Fenpróporex (INN) og sölt þess; meþadón (INN) 

milligerð (4-cýanó-2-dímetylamínó-4,4-dífenylbútan) .. 0   
 2926.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

2927 2927.0000 Díasó-, asó- eða asoxysambönd ....................................... 0   

2928 2928.0000 Lífrænar afleiður hydrasíns eða hydroxylamíns .......... 0   

2929  Sambönd með annarri köfnunarefnisvirkni: 
 2929.1000 --- Ísócyanöt ........................................................................ 0   
 2929.9000 --- Annað ............................................................................ 0   
 

X Lífræn-ólífræn sambönd, heterohringliða 
sambönd, kjarnasýrur og sölt þeirra, og 

súlfóamíð 

2930  Lífræn brennisteinssambönd: 
 2930.1000 --- Díþíókarbónöt (xanþöt) ................................................. 0   
 2930.2000 --- Þíókarbamöt og díþíókarbamöt ...................................... 0   
 2930.3000 --- Þíuram-, mono-, dí- eða tetrasúlfíð ................................ 0   
 2930.4000 --- Meþíónin ........................................................................ 0   
 2930.9000 --- Önnur ............................................................................. 0   

2931 2931.0000 Önnur lífræn-ólífræn sambönd ....................................... 0   

2932  Heterohringliða sambönd einungis með súrefnishet-
erofrumeindum: 

 --- Sambönd með ósamrunninn furanhring í byggingu 
sinni (einnig afoxaðan): 

 2932.1100 --- --- Tetróhydrófuran .......................................................... 0   
 2932.1200 --- --- 2-Furaldehyð (furfuraldehyð) ..................................... 0   
 2932.1300 --- --- Furfurylalkóhól og tetrahydrófurfurylalkóhól ............ 0   
 2932.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Lakton: 
 2932.2100 --- --- Kúmarin, metylkúmarin og etylkúmarin .................... 0   
 2932.2900 --- --- Önnur lakton ............................................................... 0   
 --- Annað: 
 2932.9100 --- --- Ísósafról ...................................................................... 0   
 2932.9200 --- --- 1-(1,3-Bensódíoxól-5-yl)própan-2-on ........................ 0   
 2932.9300 --- --- Piperónal ..................................................................... 0   
 2932.9400 --- --- Safról .......................................................................... 0   
 2932.9500 --- --- Tetrahydrokannabinól (öll myndbrigði) ..................... 0   
 --- --- Annað:  
 2932.9910 --- --- --- Bensófuran (kúmarón) ............................................ 0   
 2932.9930 --- --- --- Innri eter ................................................................. 0   
 2932.9950 --- --- --- Epoxíð með fjórliða hringjum ................................ 0   
 --- --- --- Hringlaga asetöl og innri hálfasetöl, einnig með 

öðrum gildum súrefnis, ásamt halógen-, súlfó-, 
nítrat-, eða nírósóafleiðum þeirra: 
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 2932.9971 --- --- --- --- 3,4-Metýlendíoxýfenýlprópan-2-on ..................... 0   
 2932.9979 --- --- --- --- Annað ................................................................... 0   
 2932.9990 --- --- --- Annars .................................................................... 0   

2933  Heterohringliða sambönd einungis með köfnunarefn-
isheterofrumeindum:  

 --- Sambönd með ósamrunninn pyrasólhring í byggingu 
sinni (einnig afoxaðan): 

 2933.1100 --- --- Fenasón (antipyrin) og afleiður þess .......................... 0   
 2933.1900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Sambönd með ósamrunninn imíðasólhring í byggingu 

sinni (einnig afoxaðan): 
 2933.2100 --- --- Hydantoin og afleiður þess ......................................... 0   
 2933.2900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Sambönd með ósamrunninn pyridínhring í byggingu 

sinni (einnig afoxaðan): 
 2933.3100 --- --- Pyridín og sölt þess ..................................................... 0   
 2933.3200 --- --- Píperidín og sölt þess .................................................. 0   
 2933.3300 --- --- Alfentaníl (INN), anileridín (INN), besitramíð (INN), 

brómasepam (INN), dífenoxín (INN), dífenoxylat 
(INN), dípipanón (INN), fentanyl (INN), 
ketóbemidón (INN), metylfenidat (INN), pentasósín 
(INN), peþidín (INN), peþidín (INN) milligerð A, 
fensyklidín (INN) (PCP), fenóperidín (INN), 
pipradról (INN), píritramíð (INN), própiram (INN) 
og trímeperidín (INN); sölt þeirra .............................. 0   

 --- ---  Önnur: 
 2933.3910 --- --- ---  Iproníasíd; ketóbemidonhýdróklóríð; pýrídostig-

mínbrómíð .............................................................. 0   
 2933.3980 --- --- ---  Annað ..................................................................... 0   
 2933.3990 --- --- ---  Annars .................................................................... 0   
 --- Sambönd með kínólín- eða ísókínólínhringjakerfi í 

byggingu sinni (einnig afoxað), en ekki frekar sam-
runnið:  

 2933.4100 --- --- Levorfanól (INN) og sölt þess .................................... 0   
 2933.4900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Sambönd með pyrimídínhring í byggingu sinni (einnig 

afoxaðan) eða píperasínhring í byggingu sinni:  
 2933.5200 --- --- Malonylþvagefni (barbitúrsýra) og sölt þess .............. 0   
 2933.5300 --- --- Allóbarbital (INN), amóbarbítal (INN), barbital 

(INN), bútalbital (INN), bútóbarbital, syklóbarbital 
(INN), metylfenóbarbital (INN), pentóbarbital 
(INN), fenóbarbital (INN), sekbútabarbital (INN), 
sekóbarbital (INN) og vinylbital (INN); sölt þeirra .... 0   

 2933.5400 --- --- Aðrar afleiður malonylþvagefnis (barbitúrsýru); sölt 
þeirra............................................................................ 0   

 2933.5500 --- --- Loprasolam (INN), meklókvalón (INN), meþakvalón 
(INN) og sípeprol (INN); sölt þeirra ........................... 0   
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 2933.5900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Sambönd með ósamrunninn tríasínhring í byggingu 

sinni (einnig afoxaðan): 
 2933.6100 --- --- Melamín ...................................................................... 0   
 2933.6900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Laktöm: 
 2933.7100 --- --- 6-Hexanlaktam (epsilon-caprolaktam) ....................... 0   
 2933.7200 --- --- Klóbasam (INN) og meþýprýlon (INN) ..................... 0   
 2933.7900 --- --- Önnur laktöm .............................................................. 0   
 --- Annað: 
 2933.9100 --- --- Alprasolam (INN), kamasepam (INN), 

klórdíasepoxíð (INN), klónasepam (INN), 
klórasepat, delorasepam (INN), díasepam (INN), 
estasolam (INN), etyl loflasepat (INN), fludiasepam 
(INN), flunitrasepam (INN), flurasepam (INN), 
halasepam (INN), lorasepam (INN), lormetasepam 
(INN), masindól (INN), medasepam (INN), 
midasolam (INN), nimetasepam (INN), nitrasepam 
(INN), nordasepam (INN), oxasepam (INN), 
pinasepam (INN), prasepam (INN), pyrovalerón 
(INN), temasepam (INN), tetrasepam (INN) og 
triasolam (INN); sölt þeirra ......................................... 0   

 2933.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

2934  Kjarnasýrur og sölt þeirra, einnig kemískt 
skýrgreind; önnur heterohringliða sambönd:  

 2934.1000 --- Sambönd með ósamrunninn þíasólhring í byggingu 
sinni (einnig afoxaðan) .................................................. 0   

 2934.2000 --- Sambönd með bensóþíasólhringjakerfi í byggingu sinni 
(einnig afoxað), en ekki frekar samrunnið ..................... 0   

 2934.3000 --- Sambönd með fenóþíasínhringjakerfi í byggingu sinni 
(einnig afoxað), en ekki frekar samrunnið ..................... 0   

 --- Annað: 
 2934.9100 --- --- Amínórex (INN), brotisolam (INN), klótíasepam 

(INN), kloxasolam (INN), dextrómoramíð (INN), 
haloxasolam (INN), ketasolam (INN), mesókarb 
(INN), oxasolam (INN), pemolín (INN), 
fendimetrasín (INN), fenmetrasín (INN) og 
súfentaníl (INN); sölt þeirra ........................................ 0   

 2934.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

2935 2935.0000 Súlfónamíð ........................................................................ 0   

 

XI Próvítamín, vítamín og hormón 

2936  Próvítamín og vítamín, náttúrleg eða efnasmíðuð (þar 
með taldir náttúrlegir kjarnar), afleiður af þeim sem 
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aðallega eru notaðar sem vítamín, og innbyrðis 
blöndur þessara efna, einnig í hvers konar lausn: 

 2936.1000 --- Óblönduð próvítamín ..................................................... 0   
 --- Óblönduð vítamín og afleiður þeirra: 
 2936.2100 --- --- A vítamín og afleiður þeirra ....................................... 0   
 2936.2200 --- --- B1 vítamín og afleiður þess ......................................... 0   
 2936.2300 --- --- B2 vítamín og afleiður þess ......................................... 0   
 2936.2400 --- --- D eða DL-pantóþensýra (B3 vítamín eða B5 vítamín) 

og afleiður hennar ....................................................... 0   
 2936.2500 --- --- B6 vítamín og afleiður þess ......................................... 0   
 2936.2600 --- --- B12 vítamín og afleiður þess ........................................ 0   
 2936.2700 --- --- C vítamín og afleiður þess .......................................... 0   
 2936.2800 --- --- E vítamín og afleiður þess .......................................... 0   
 2936.2900 --- --- Önnur vítamín og afleiður þeirra ................................ 0   
 2936.9000 --- Annað, þar með taldir náttúrlegir kjarnar ...................... 0   

2937  Hormón, prostaglandín, þromboxan og lúkótrín, 
náttúrleg eða efnasmíðuð; afleiður og hliðstæður 
þeirra, þar með talið pólypeptíð með umbreyttri 
keðju, notað aðallega sem hormón: 

 --- Pólýpeptíðhormón, próteínhormón og glykóproteín-
hormón, afleiður og hliðstæður þeirra: 

 2937.1100 --- --- Vaxtarhormón (sómatótrópin), afleiður og hliðstæður 
þess ............................................................................. 0   

 2937.1200 --- --- Insúlín og sölt þess ..................................................... 0   
 2937.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Sterahormón, afleiður og hliðstæður þeirra: 
 2937.2100 --- --- Kortísón, hýdrókortísón, prednisón (dehýdró-

kortísón) og prednisólón (dehýdróhýdrókortísón) ..... 0   
 2937.2200 --- --- Halógenafleiður kortikósterahormóna ........................ 0   
 2937.2300 --- --- Estrógen og prógestógen ............................................ 0   
 2937.2900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Katekólamínhormón, afleiður og hliðstæður þeirra: 
 2937.3100 --- --- Adrenalín .................................................................... 0   
 2937.3900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 2937.4000 --- Afleiður amínósýru ........................................................ 0   
 2937.5000 --- Prostaglandín, þromboxan og lúkótrín, afleiður og 

hliðstæður þeirra ............................................................ 0   
 2937.9000 --- Annað ............................................................................ 0   
 

XII Glýkósíð og jurtaalkalóíð, náttúrleg eða 
efnasmíðuð, og sölt, eterar, esterar og 

aðrar afleiður þeirra 

2938  Glýkósíð, náttúrleg eða efnasmíðuð, og sölt, eterar, 
esterar og aðrar afleiður þeirra: 

 2938.1000 --- Rutosíð (rutin) og afleiður þess ..................................... 0   
 2938.9000 --- Annað ............................................................................ 0   
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2939  Jurtaalkalóíð, náttúrleg eða efnasmíðuð, og sölt, et-
erar, esterar og aðrar afleiður þeirra: 

 --- Ópíumalkalóíð og afleiður þeirra; sölt þeirra: 
 2939.1100 --- --- Seyði úr valmúahálmi; búprenorfín (INN), kódín, 

díhýdrókódín (INN), etylmorfín, etorfín (INN), 
heróín, hýdrókódón (INN), hýdrómorfón (INN), 
morfín, nikómorfín (INN), oxýkódón (INN), 
oxýmorfón (INN), folkódín (INN), þebakón (INN) 
og þebaín; sölt þeirra ................................................... 0   

 2939.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Kínabarkaralkalóíð og afleiður þeirra; sölt þeirra: 
 2939.2100 --- --- Kínín og sölt þess ....................................................... 0   
 2939.2900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 2939.3000 --- Kaffín og sölt þess ......................................................... 0   
 --- Efedrín og sölt þeirra: 
 2939.4100 --- ---  Efedrín og sölt þess .................................................... 0   
 2939.4200 --- ---  Pseudóefedrín (INN) og sölt þess ............................... 0   
 2939.4300 --- ---  Kaþín (INN) og sölt þess ............................................ 0   
 2939.4900 --- ---  Önnur .......................................................................... 0   
 --- Þeófyllín og amínófyllín (þeófyllínetylendíamín) og 

afleiður þeirra; sölt þeirra: 
 2939.5100 --- ---  Fenetyllín (INN) og sölt þess ...................................... 0   
 2939.5900 --- --- Annað............................................................................ 0   
  --- Alkalóíð grasdrjólasvepps og afleiður þeirra; sölt 

þeirra: 
 2939.6100 --- ---  Ergómetrín (INN) og sölt þess ................................... 0   
 2939.6200 --- ---  Ergótamín (INN) og sölt þess ..................................... 0   
 2939.6300 --- ---  Lýsergíðsýra og sölt hennar ....................................... 0   
 2939.6900 --- ---  Annað ......................................................................... 0   
 --- Annað: 
 2939.9100 --- ---  Kókaín, ekgonín, levómetamfetamín, metamfetamín 

(INN), metamfetamín racemat; sölt, esterar og aðrar 
afleiður þeirra .............................................................. 0   

 2939.9900 --- ---  Annars ......................................................................... 0   
 

XIII Önnur lífræn sambönd 

2940 2940.0000 Sykrur, kemískt hreinar, þó ekki súkrósi, laktósi, 
maltósi, glúkósi og frúktósi; sykrueterar, sykruasetöl  
og sykruesterar, og sölt þeirra, þó ekki vörur í nr. 
2937, 2938 eða 2939 ......................................................... 0   

2941  Antibíótíka: 
 2941.1000 --- Penisillín og afleiður þeirra með byggingu penisillín-

sýru; sölt þeirra .............................................................. 0   
 2941.2000 --- Streptómysín og afleiður þeirra; sölt þeirra ................... 0   
 2941.3000 --- Tetrasyklín og afleiður þeirra; sölt þeirra ...................... 0   
 2941.4000 --- Klóramfeníkól og afleiður þess; sölt þeirra ................... 0   
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 2941.5000 --- Eryþrómysín og afleiður þess; sölt þeirra ...................... 0   
 2941.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

2942 2942.0000 Önnur lífræn sambönd .................................................... 0  
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30. KAFLI 
Vörur til lækninga 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Matvæli eða drykkjarvörur (eins og sjúkra-, sykursjúklinga- eða vítamínstyrkt matvæli, 

bætiefni, styrkjandi drykkjarvörur og ölkelduvatn), þó ekki framleiðsla til næringargjafar í 
æð (flokkur IV). 

 b. Gipsefni sérstaklega brennd eða fínmulin til nota við tannlækningar (nr. 2520). 
 c. Vatnskennt eimi eða vatnsupplausnir úr rokgjörnum olíum (nr. 3301), hæft til lækninga. 
 d. Framleiðsla í nr. 3303-3307, þótt hún hafi eiginleika til lækninga eða varnar gegn sjúk-

dómum. 
 e. Sápa eða aðrar vörur í nr. 3401 með viðbættum lyfjum. 
 f. Framleiðsla að stofni til úr gipsefnum til nota við tannlækningar (nr. 3407). 
 g. Blóðalbúmín ekki unnið til nota við lækningar eða til varnar sjúkdómum. 
2. Sem umbreyttar ónæmisfræðilegar vörur í nr. 3002 teljast einungis einstofna mótefni 

(MABs), mótefnahlutar, mótefnaviðtengi (conjugates) og mótefnahlutaviðtengi.  
3. Varðandi nr. 3003 og 3004 og d-lið 4. athugasemdar þessa kafla telst eftirfarandi:  
 A. Sem óblönduð framleiðsla: 

1. Óblönduð framleiðsla leyst upp í vatni. 
2. Allar vörur sem teljast til 28. eða 29. kafla. 
3. Einfaldir plöntukjarnar sem teljast til nr. 1302, einungis staðlaðir eða uppleystir með 

einhverju upplausnarefni. 
 B. Sem blönduð framleiðsla: 

1. Hlaupkenndar upplausnir og jafndreifur (suspensions) (þó ekki hlaupkenndur 
brennisteinn). 

2. Jurtakjarnar fengnir við vinnslu á efnablöndum úr jurtaríkinu. 
3. Sölt og kirni fengið með þurrkun náttúrlegs ölkelduvatns. 

4.  Til nr. 3006 telst einungis eftirtalið sem flokka skal undantekningarlaust í þann vörulið toll-
skrárinnar: 

 a. Dauðhreinsað girni til skurðlækninga, áþekkt dauðhreinsað seymi og dauðhreinsað vefjalím 
til skurðlækninga. 

 b. Dauðhreinsað laminaria og dauðhreinsað laminariastifti. 
 c. Dauðhreinsuð skurð- eða tannlækningaefni til að stöðva blæðingar. 
 d. Efni til skyggingar við röntgenrannsóknir og prófefni til læknisskoðunar sem gefin eru 

sjúklingum, enda sé um að ræða óblönduð efni í mældum skömmtum eða vörur úr tveim 
eða fleiri efnisþáttum sem blandað hefur verið saman til slíkra nota. 

 e. Prófefni til blóðflokkunar. 
 f. Tannsement og annað tannfyllingarefni; beinmyndunarsement. 
 g. Sjúkrakassar og -töskur til skyndihjálpar. 
 h. Kemísk getnaðarvarnarefni að stofni til úr hormón, öðrum vörum í nr. 2937 eða sæðiseyði. 
 ij. Hlaupkennd vara til nota í lyf manna eða dýra sem smurefni fyrir líkamshluta við 

uppskurði eða við líkamsskoðanir eða sem tengslaefni milli líkama og lækningatækis. 
 k. Úrgangur lækningavara, þ.e. vörur til lækninga sem ekki eru hæfar til þeirra nota sem þeim 

var ætlað í upphafi, t.d. vegna þess að þær eru útrunnar. 
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3001  Kirtlar og önnur líffæri til lækninga, þurrkað, einnig í 
duftformi; kjarnar til lækninga, úr kirtlum eða öðrum 
líffærum eða úr seyti þeirra; heparín og sölt þess; 
önnur efni úr mönnum eða dýrum framleidd til 
lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, ót.a.: 

 3001.1000 --- Kirtlar eða önnur líffæri, þurrkað, einnig í duftformi .... 0   
 3001.2000 --- Kjarnar úr kirtlum eða öðrum líffærum eða seyti þeirra. 0   
 --- Annað: 
 3001.9001 --- --- Heparín og sölt þess ................................................... 0   
 3001.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

3002  Mannsblóð; dýrablóð framleitt til lækninga, varnar 
gegn sjúkdómum eða sjúkdómsgreiningar; mótsermi 
og aðrir blóðþættir og umbreyttar ónæmisfræðilegar 
vörur, einnig fengnar með líftæknifræðilegum aðferð-
um; bóluefni, toxín, ræktaðar örverur (þó ekki ger) og 
áþekkar vörur: 

 --- Mótsermi og aðrir blóðþættir og umbreyttar ónæmis-
fræðilegar vörur, einnig fengnar með líftæknifræði-
legum aðferðum: 

 3002.1001 --- --- Blóðkorn, umbúin sem lyf .......................................... 0   
 3002.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 3002.2000 --- Bóluefni í mannalyf ....................................................... 0   
 3002.3000 --- Bóluefni í dýralyf ........................................................... 0   
 3002.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

3003  Lyf (þó ekki vörur í nr. 3002, 3005 eða 3006) gerð úr 
tveimur eða fleiri efnisþáttum sem blandað hefur 
verið saman til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, 
ekki í afmældum skömmtum, formuð eða í umbúðum 
til smásölu: 

 3003.1000 --- Sem innihalda penisillín eða afleiður þeirra, með 
byggingu penisillínsýru, eða streptómysín eða afleiður 
þeirra .............................................................................. 0   

 3003.2000 --- Sem innihalda önnur fúkalyf ......................................... 0   
 --- Sem innihalda hormón eða aðrar vörur í nr. 2937 en 

innihalda ekki fúkalyf: 
 3003.3100 --- --- Sem innihalda insúlín ................................................. 0   
 3003.3900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 3003.4000 --- Sem innihalda lýtinga eða afleiður þeirra, en innihalda 

ekki hormón eða aðrar vörur í nr. 2937 eða fúkalyf ...... 0   
 --- Önnur: 
 3003.9001 --- --- Sælgæti (medicated sweets) ........................................ 20  0 
 3003.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
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3004  Lyf (þó ekki vörur í nr. 3002, 3005 eða 3006) gerð úr 
blönduðum eða óblönduðum vörum til lækninga eða 
varnar gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum 
(þar með talið í formi fyrir gegnflæði um húð), formuð 
eða í umbúðum til smásölu: 

 --- Sem innihalda penisillín eða afleiður þeirra, með 
byggingu penisillínsýru, eða streptómysín eða afleiður 
þeirra: 

 3004.1001 --- --- Skráð sérlyf ................................................................. 0   
 3004.1002 --- --- Óskráð sérlyf .............................................................. 0   
 3004.1003 --- --- Lögbókarlyf ................................................................ 0   
 3004.1009 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Sem innihalda önnur fúkalyf: 
 3004.2001 --- --- Skráð sérlyf ................................................................. 0   
 3004.2002 --- --- Óskráð sérlyf .............................................................. 0   
 3004.2003 --- --- Lögbókarlyf ................................................................ 0   
 3004.2009 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Sem innihalda hormón eða aðrar vörur í nr. 2937 en 

innihalda ekki fúkalyf: 
 --- --- Sem innihalda insúlín: 
 3004.3101 --- --- --- Skráð sérlyf ............................................................. 0   
 3004.3102 --- --- --- Óskráð sérlyf .......................................................... 0   
 3004.3103 --- --- --- Lögbókarlyf ............................................................ 0   
 3004.3109 --- --- --- Önnur ...................................................................... 0   
 --- --- Sem innihalda kortikósterahormón, afleiður og hlið-

stæður þeirra: 
 3004.3201 --- --- --- Skráð sérlyf ............................................................. 0   
 3004.3202 --- --- --- Óskráð sérlyf .......................................................... 0   
 3004.3203 --- --- --- Lögbókarlyf ............................................................ 0   
 3004.3209 --- --- --- Önnur ...................................................................... 0   
 --- --- Önnur: 
 3004.3901 --- --- --- Skráð sérlyf ............................................................. 0   
 3004.3902 --- --- --- Óskráð sérlyf .......................................................... 0   
 3004.3903 --- --- --- Lögbókarlyf ............................................................ 0   
 3004.3909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Sem innihalda lýtinga eða afleiður þeirra, en innihalda 

ekki hormón, aðrar vörur í nr. 2937 eða fúkalyf: 
 3004.4001 --- --- Skráð sérlyf ................................................................. 0   
 3004.4002 --- --- Óskráð sérlyf .............................................................. 0   
 3004.4003 --- --- Lögbókarlyf ................................................................ 0   
 3004.4009 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Önnur lyf sem innihalda vítamín eða aðrar vörur í nr. 

2936: 
 3004.5001 --- --- Skráð sérlyf ................................................................. 0   
 3004.5002 --- --- Óskráð sérlyf .............................................................. 0   
 3004.5003 --- --- Lögbókarlyf ................................................................ 0   
 3004.5004 --- --- Sælgæti (medicated sweets) ........................................ 20  0 
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 3004.5009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Önnur:  
 3004.9001 --- --- Skráð sérlyf ................................................................. 0   
 3004.9002 --- --- Óskráð sérlyf .............................................................. 0   
 3004.9003 --- --- Lögbókarlyf ................................................................ 0   
 3004.9004 --- --- Sælgæti (medicated sweets) ........................................ 20  0 
 3004.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

3005  Vatt, grisjur, bindi og áþekkar vörur (t.d. sáraum-
búðir, heftiplástur og bakstrar), gegndreyptar eða 
húðaðar með efnum til lækninga eða í smásöluum-
búðum til lyf-, skurð-, tann- eða dýralækninga: 

 3005.1000 --- Sáraumbúðir og aðrar vörur, með límlagi ...................... 5  0 
 3005.9000 --- Annað ............................................................................ 5  0 

3006  Vörur til lækninga sem tilgreindar eru í 4. athuga-
semd við þennan kafla: 

 3006.1000 --- Dauðhreinsað girni til skurðlækninga, áþekkt dauð-
hreinsað seymi og dauðhreinsað vefjalím til skurð-
lækninga; dauðhreinsað laminaria og dauðhreinsað 
laminariastifti; dauðhreinsað skurð- eða tannlækn-
ingaefni til að stöðva blæðingar...................................... 0   

 3006.2000 --- Prófefni til blóðflokkunar .............................................. 0   
 3006.3000 --- Efni til skyggingar við röntgenrannsóknir; prófefni til 

læknisskoðunar sem gefin eru sjúklingum ..................... 0   
 --- Tannsement og annað tannfyllingarefni; beinmyndun-

arsement: 
 3006.4001 --- --- Beinmyndunarsement ................................................. 0   
 3006.4002 --- --- Silfuramalgam til tannfyllinga .................................... 0   
 3006.4009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 3006.5000 --- Sjúkrkassar og -töskur til skyndihjálpar ........................ 0   
 3006.6000 --- Kemísk getnaðarvarnarefni að stofni til úr hormón, 

öðrum vörum í nr. 2937 eða sæðiseyði .......................... 0   
 3006.7000 --- Hlaupkennd vara til nota við lækningar manna eða dýra 

sem smurefni fyrir líkamshluta við uppskurði eða við 
líkamsskoðanir eða sem tengslaefni milli líkama og 
lækningatækis ................................................................. 0   

 3006.8000 --- Úrgangur lækningavara .................................................. 0  
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31. KAFLI 
Áburður 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Dýrablóð í nr. 0511. 
 b. Aðgreind kemískt skýrgreind sambönd (þó ekki sem lýst er í A-lið 2., A-lið 3., A-lið 4. eða 

5. athugasemdar hér á eftir. 
 c. Ræktaðir kalíumklóríðkristallar (þó ekki optísk efni), minnst 2,5 g að þyngd hver kristall, í 

nr. 3824; optískar vörur úr kalíumklóríði (nr. 9001). 
2. Til nr. 3102 teljast einungis eftirgreindar vörur, enda séu þær ekki í því formi eða umbúðum 

sem lýst er í nr. 3105: 
 A. Vörur sem einhver eftirfarandi lýsing á við: 

1. Natríumnítrat, einnig hreint. 
2. Ammóníumnítrat, einnig hreint. 
3. Tvísölt ammóníumsúlfats og ammóníumnítrats, einnig hrein eða blöndur 

kalsíumsúlfats og ammóníumnítrats. 
4. Ammóníumsúlfat, einnig hreint. 
5. Tvísölt (einnig hrein) eða blöndur kalsíumnítrats og ammóníumnítrats. 
6. Tvísölt (einnig hrein) eða blöndur kalsíumnítrats og magnesíumnítrats. 
7. Kalsíumcyanamíð (tröllamjöl), einnig hreint eða olíumeðfarið. 
8. Þvagefni, einnig hreint. 

 B. Áburður blandaður úr einhverjum þeirra efna sem lýst er í A-lið hér að ofan. 
 C. Áburður úr ammóníumklóríði eða einhverjum þeim vörum sem nefndar eru í A- eða B-lið 

hér að ofan blönduðum kalki, gipsi eða öðrum ólífrænum efnum sem ekki eru áburður. 
 D. Fljótandi áburður úr 2. eða 8. tölulið A-liðar að ofan, eða blöndum þessara vara í vatns- eða 

ammóníaklausn. 
3. Til nr. 3103 teljast einungis eftirgreindar vörur, enda séu þær ekki í þeirri mynd eða umbúðum 

sem lýst er í nr. 3105: 
 A. Vörur sem einhver eftirfarandi lýsing á við: 

1. Tómasgjall. 
2. Náttúrleg kalsíumfosföt í nr. 2510, brennd eða meira hitameðfarin en til að fjarlægja 

óhreinindi. 
3. Súperfosföt (ein-, tví- eða þrígild). 
4. Kalsíumortóvatnsefnisfosfat sem inniheldur a.m.k. 0,2% af flúor miðað við þyngd 

þurrefnisins. 
 B. Áburður blandaður úr einhverjum þeirra efna sem lýst er í A-lið hér að ofan, án tillits til 

takmörkunar á flúorinnihaldi. 
 C. Áburður úr einhverjum þeirra vara sem lýst er í A- eða B-lið hér að ofan, án tillits til 

takmörkunar á flúorinnihaldi, blandaður kalki, gipsi eða öðrum ólífrænum efnum sem ekki 
eru áburður. 

4. Til nr. 3104 teljast einungis eftirgreindar vörur, enda séu þær ekki í þeirri mynd eða umbúðum 
sem lýst er í nr. 3105: 

 A. Vörur sem einhver eftirfarandi lýsing á við: 
1. Óhreinsuð náttúrleg kalsíumsölt (t.d. karnallít, kainít, silvít).
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2. Kalíumklóríð, einnig hreint, sbr. þó c-lið 1. athugasemdar hér að framan. 
3. Kalíumsúlfat, einnig hreint. 
4. Magnesíumkalíumsúlfat, einnig hreint. 

 B. Áburður blandaður úr einhverjum þeirra efna sem nefnd eru í A-lið hér að ofan. 
5. Ammóníum díhydrógenorþófosfat (einhliða monoammóníumfosfat) og díammóníumhydró-

genorþófosfat (díammóníumfosfat), einnig hrein, og blöndur þeirra innbyrðis flokkast í nr. 
3105. 

6. Sem  annar áburður  í nr. 3105 teljast einungis vörur, sem notaðar eru sem áburður og inni-
halda sem aðalefnisþátt að minnsta kosti einn af áburðarefnunum köfnunarefni, fosfór eða 
kalíum. 

 A E 
 %  % 

3101 3101.0000 Áburður úr dýra- eða jurtaríkinu, einnig blandaður 
saman eða kemískt unninn; áburður framleiddur með 
blöndun eða kemískri vinnslu afurða úr dýra- eða 
jurtaríkinu ........................................................................ 0   

3102  Köfnunarefnisáburður, úr steinaríkinu eða kemískur: 
  3102.1000 --- Þvagefni, einnig í vatnslausn ......................................... 0   
 --- Ammóníumsúlfat; tvísölt og blöndur ammóníumsúlfats 

og ammóníumnítrats: 
 3102.2100 --- --- Ammóníumsúlfat ........................................................ 0   
 3102.2900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 3102.3000 --- Ammóníumnítrat, einnig í vatnslausn ............................ 0   
 3102.4000 --- Blöndur ammóníumnítrats og kalsíumkarbónats eða 

annarra ólífrænna efna sem ekki eru áburður ................ 0   
 3102.5000 --- Natríumnítrat .................................................................. 0   
 3102.6000 --- Tvísölt og blöndur kalsíumnítrats og ammóníumnítrats . 0   
 3102.7000 --- Kalsíum cyanamíð ......................................................... 0   
 3102.8000 --- Blöndur þvagefnis og ammóníumnítrats í vatns- eða 

ammoníaklausn .............................................................. 0   
 3102.9000 --- Annar, þar með taldar blöndur sem ekki er að finna í 

undanfarandi undirliðum ............................................... 0   

3103  Fosfóráburður, úr steinaríkinu eða kemískur: 
 3103.1000 --- Súperfosfat ..................................................................... 0   
 3103.2000 --- Tómasgjall ..................................................................... 0   
 3103.9000 --- Annar ............................................................................. 0   

3104  Kalíáburður, úr steinaríkinu eða kemískur: 
 3104.1000 --- Karnallít, silvít og önnur óhrein náttúrleg kalíumsölt .... 0   
 3104.2000 --- Kalíumklóríð .................................................................. 0   
 3104.3000 --- Kalíumsúlfat .................................................................. 0   
 3104.9000 --- Annar ............................................................................. 0   



168 
 A  E 
 %  % 

 

3105  Áburður, úr steinaríkinu eða kemískur, sem inni-
heldur tvö eða þrjú af áburðarefnunum köfnunarefni, 
fosfór og kalíum; annar áburður; vörur sem teljast til 
þessa kafla í töflum eða áþekku formi eða í 10 kg 
umbúðum eða minni brúttó: 

 3105.1000 --- Vörur sem teljast til þessa kafla í töflum eða áþekku 
formi eða í 10 kg umbúðum eða minni brúttó ............... 0   

 3105.2000 --- Áburður, úr steinaríkinu eða kemískur, sem inniheldur 
áburðarefnin þrjú, köfnunarefni, fosfór og kalíum ........ 0   

 3105.3000 --- Díammóníumhydrógenorþófosfat (díammóníumfosfat). 0   
 3105.4000 --- Ammóníumdíhydrógenorþófosfat (monoammóníum-

fosfat) og blöndur þess við díammóníumhydrógen-
orþófosfat (díammóníumfosfat) ..................................... 0   

 --- Annar áburður, úr steinaríkinu eða kemískur, sem 
inniheldur áburðarefnin tvö, köfnunarefni og fosfór: 

 3105.5100 --- --- Sem inniheldur nítröt og fosföt ................................... 0   
 3105.5900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 3105.6000 --- Áburður, úr steinaríkinu eða kemískur, sem inniheldur 

áburðarefnin tvö, fosfór og kalíum ................................ 0   
 3105.9000 --- Annað ............................................................................ 0   
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32. KAFLI 
Sútunar- eða litakjarnar; tannín og afleiður þeirra; leysilitir (dyes), 

dreifulitir (pigment) og önnur litunarefni; málning og lökk; 
kítti og önnur þéttiefni; blek 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Aðgreind kemískt skýrgreind frumefni eða önnur sambönd (þó ekki þau efni sem teljast til 

nr. 3203 eða 3204, ólífræn efni notuð sem ljóm (luminophores) (nr. 3206); gler fengið úr 
glæddu kvartsi eða öðrum glæddum kísil í þeirri mynd sem um ræðir í nr. 3207, og einnig 
leysilitir og önnur litunarefni í þeirri mynd eða umbúðum sem ætlað er til smásölu í nr. 
3212). 

 b. Tannöt eða aðrar tannínafleiður þeirra efna sem teljast til nr. 2936-2939, 2941 eða 3501-
3504. 

 c. Þéttiefni úr asfalti eða önnur bikkend þéttiefni (nr. 2715). 
2. Til nr. 3204 teljast blöndur díasóníumsalta sem haldið er í óbreyttu ástandi og tengilefni þeirra 

til framleiðslu á asóleysilitum. 
3. Til nr. 3203, 3204, 3205 og 3206 telst einnig framleiðsla að meginstofni gerð úr litunarefni 

(þar með talið, að því er varðar nr. 3206, dreifulitir í nr. 2530 eða 28. kafla, málmflögur og 
málmduft), til nota við litun hvers konar efnis eða sem efnisþættir við framleiðslu litunarefna. 
Þessir vöruliðir taka þó ekki til dreifulita sem eru í föstu efni, upplausn eða deigi og notaðir eru 
til framleiðslu á málningu, þar með talið smeltlakk (nr. 3212), eða önnur framleiðsla í nr. 3207, 
3208, 3209, 3210, 3212, 3213 eða 3215. 

4. Til nr. 3208 teljast lausnir (þó ekki kollodíum) þeirra efna sem tilgreind eru í nr. 3901-3913 í 
rokgjörnum upplausnarefnum, enda sé upplausnarefnið meira en 50% lausnarinnar miðað við 
þyngd. 

5. Litunarefni  í þessum kafla tekur ekki til efna sem notuð eru sem íblöndunarefni (extenders) í 
olíumálningu, enda þótt einnig sé hægt að nota þau til litunar á límmálningu (distemper). 

6. Sem prentþynnur í nr. 3212 teljast einungis þynnur sem notaðar eru til prentunar, t.d. á 
bókarspjöld eða hattbönd, og eru úr: 

 a. málmdufti (þ.m.t. góðmálmsduft) eða dreifulit og haldið er saman með lími, gelatíni eða 
öðru bindiefni; eða 

 b. málmi (þ.m.t. góðmálmur) eða dreifulit á burðarefni úr hvaða efni sem er. 

 A E 
 %  % 

3201  Sútunarkjarnar úr jurtaríkinu; tannín og sölt þess, 
eterar, esterar og aðrar afleiður: 

 3201.1000 --- Kúbrakókirni .................................................................. 0   
 3201.2000 --- Wattlekirni ..................................................................... 0   
 3201.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

3202  Syntetísk lífræn sútunarefni; ólífræn sútunarefni; 
framleiðsla til sútunar, einnig þótt hún innihaldi 
náttúrleg sútunarefni; ensímframleiðsla til forsútu-
nar: 
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 3202.1000 --- Syntetísk lífræn sútunarefni ........................................... 0   
 3202.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

3203  Litunarefni úr jurta- eða dýraríkinu (þar með taldir 
litunarkjarnar, þó ekki dýrasverta), einnig kemískt 
skýrgreind; framleiðsla sem tilgreind er í 3. 
athugasemd við þennan kafla að meginstofni úr lit-
unarefni úr jurta- eða dýraríkinu: 

 3203.0001 --- Matarlitur ....................................................................... 0   
 3203.0009 --- Annað ............................................................................ 0   

3204  Syntetísk lífræn litunarefni, einnig kemískt skýr-
greind; framleiðsla sem tilgreind er í 3. athugasemd 
við þennan kafla að meginstofni úr syntetísku lífrænu 
litunarefni; syntetísk lífræn efni til nota sem 
flúrbirtugjafi eða ljóm, einnig kemískt skýrgreind: 

 --- Syntetísk lífræn litunarefni og framleiðsla að megin-
stofni úr þeim eins og tilgreint er í 3. athugasemd við 
þennan kafla: 

 3204.1100 --- --- Dreifuleysilitir og framleiðsla að meginstofni úr þeim 0   
 3204.1200 --- --- Sýruleysilitir, einnig formálmaðir, og framleiðsla að 

meginstofni úr þeim; festileysilitir og framleiðsla að 
meginstofni úr þeim .................................................... 0   

 3204.1300 --- --- Grunnleysilitir og framleiðsla að meginstofni úr þeim 
..................................................................................... 0   

 3204.1400 --- --- Jafnleysilitir og framleiðsla að meginstofni úr þeim ... 0   
 3204.1500 --- --- Kerleysilitir (þar með taldir þeir sem nota má á því 

stigi sem dreifuliti) og framleiðsla að meginstofni úr 
þeim ............................................................................ 0   

 3204.1600 --- --- Hvarfgjarnir leysilitir og framleiðsla að meginstofni 
úr þeim ........................................................................ 0   

 3204.1700 --- --- Dreifulitir og framleiðsla að meginstofni úr þeim ...... 0   
 3204.1900 --- --- Annað, þar með taldar blöndur úr tveim eða fleiri 

litunarefnum í nr. 3204.11-3204.19 ............................ 0   
 3204.2000 --- Syntetísk lífræn efni til nota sem flúrbirtugjafi .............. 0   
 3204.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

3205 3205.0000 Litlögur (colour lakes); framleiðsla, sem tilgreind er í 
3. athugasemd við þennan kafla, að meginstofni úr 
litlegi .................................................................................. 0   

3206  Önnur litunarefni; framleiðsla sem tilgreind er í 3. 
athugasemd við þennan kafla, þó ekki framleiðsla í nr. 
3203, 3204 eða 3205; ólífræn efni notuð sem ljóm, 
einnig kemískt skýrgreind: 

 --- Dreifulitir og framleiðsla að meginstofni úr títan-
díoxíði:  

 3206.1100 --- --- Sem inniheldur miðað við þyngd þurrefnis 80% eða 
meira af títandíoxíði ................................................... 0   
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 3206.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 3206.2000 --- Dreifulitir og framleiðsla að meginstofni úr króm-

samböndum .................................................................... 0   
 3206.3000 --- Dreifulitir og framleiðsla að meginstofni úr kad-

míumsamböndum ........................................................... 0   
 --- Önnur litunarefni og önnur framleiðsla: 
 3206.4100 --- --- Djúpblámi og framleiðsla úr honum ........................... 0   
 3206.4200 --- --- Hvíta og aðrir dreifulitir og framleiðsla að megin-

stofni úr sinksúlfíði ..................................................... 0   
 3206.4300 --- --- Dreifulitir og framleiðsla að meginstofni úr 

hexakýanóferrötum (ferrocyaníð og ferrícyaníð) ....... 0   
 3206.4900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 3206.5000 --- Ólífræn efni notuð sem ljóm .......................................... 0   

3207  Unnir dreifulitir, unnin gruggunarefni og unnir litir, 
bræðsluhæft smelt og glerungur, engób (slips), fljót-
andi gljáefni og áþekk framleiðsla til nota við leir-
munagerð, smeltun eða gleriðn; glerfrit og annað gler 
sem duft, korn eða flögur: 

 3207.1000 --- Unnir dreifulitir, unnin gruggunarefni, unnir litir og 
áþekk framleiðsla ........................................................... 0   

 3207.2000 --- Bræðsluhæft smelt og glerungur, engób (slips) og 
áþekk framleiðsla ........................................................... 0   

 3207.3000 --- Fljótandi gljáefni og áþekk framleiðsla ......................... 0   
 3207.4000 --- Glerfrit og annað gler sem duft, korn eða flögur ........... 0   

3208  Málning og lökk (þar með talin smeltlökk og lakk-
málning) að meginstofni úr syntetískum fjölliðum 
(polymers) eða kemískt umbreyttum náttúrlegum 
fjölliðum, dreifðum eða uppleystum í vatnssnauðum 
miðli; lausnir skýrgreindar í 4. athugasemd við 
þennan kafla: 

 --- Að meginstofni úr pólyesterum: 
 3208.1001 --- --- Með litunarefnum ....................................................... 5  0 
 3208.1002 --- --- Án litunarefna ............................................................. 5  0 
 3208.1003 --- --- Viðarvörn ................................................................... 5  0 
 3208.1004 --- --- Alkyð- og olíumálning, með eða án litunarefna ......... 5  0 
 3208.1009 --- --- Annað ......................................................................... 5  0 
 --- Að meginstofni úr akryl- eða vinylfjölliðum: 
 3208.2001 --- --- Með litunarefnum ....................................................... 5  0 
 3208.2002 --- --- Án litunarefna ............................................................. 5  0 
 3208.2009 --- --- Annað ......................................................................... 5  0 
 --- Annað: 
 3208.9001 --- --- Með litunarefnum (t.d. epoxíð, pólyúretan, klór-gúm, 

sellulósi o.fl.) .............................................................. 5  0 
 3208.9002 --- --- Án litunarefna ............................................................. 5  0 
 3208.9003 --- --- Upplausnir sem skýrgreindar eru í 4. athugasemd við 

þennan kafla ............................................................... 5  0 
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 3208.9009 --- --- Annars ........................................................................ 5  0 

3209  Málning og lökk (þar með talin smeltlökk og lakk-
málning) að meginstofni úr syntetískum fjölliðum eða 
kemískt umbreyttum náttúrlegum fjölliðum, dreifðum 
eða uppleystum í vatnskenndum miðli: 

 --- Að meginstofni úr akryl- eða vinylfjölliðum: 
 3209.1001 --- --- Með litunarefnum ....................................................... 5  0 
 3209.1002 --- --- Án litunarefna ............................................................. 5  0 
 3209.1009 --- --- Annað ......................................................................... 5  0 
 --- Annað: 
 3209.9001 --- --- Með litunarefnum ....................................................... 5  0 
 3209.9002 --- --- Án litunarefna ............................................................. 5  0 
 3209.9009 --- --- Annað ......................................................................... 5  0 

3210  Önnur málning og lökk (þar með talin smeltlökk, 
lakkmálning og límmálning, (distemper)); unnir 
vatnsdreifulitir notaðir við lokavinnslu á leðri: 

 --- Málning og lökk: 
 3210.0011 --- --- Blakkfernis, asfalt- og tjörumálning ........................... 5  0 
 3210.0012 --- --- Önnur málning og lökk, (t.d. epoxy- eða pólyúretan-

lökk o.fl.), með eða án leysiefna, einnig í samstæðum 
með herði .................................................................... 5  0 

 3210.0019 --- --- Annað ......................................................................... 5  0 
 --- Annað: 
 3210.0021 --- --- Bæs ............................................................................. 5  0 
 3210.0029 --- --- Annars ........................................................................ 5  0 

3211 3211.0000 Unnin þurrkefni ............................................................... 5  0 

3212  Dreifulitir (þar með talið málmduft og málmflögur) 
dreifir í vatnssnauðum miðli, fljótandi eða sem deig, 
notað til framleiðslu á málningu (þar með talið 
smeltlakk); prentþynnur; leysilitir og önnur litunar-
efni í þeirri mynd eða umbúðum sem ætlað er til 
smásölu: 

 3212.1000 --- Prentþynnur ................................................................... 0   
 --- Annað: 
 3212.9001 --- --- Áldeig ......................................................................... 5  0 
 3212.9009 --- --- Annars ........................................................................ 5  0 

3213  Litir til listmálunar, kennslu, skiltagerðar, blæbrigða, 
dægradvalar og þess háttar, í töflum, skálpum, 
krukkum, flöskum, skálum eða í áþekkri mynd eða 
umbúðum: 

 3213.1000 --- Litir í samstæðum .......................................................... 5  0 
 3213.9000 --- Aðrir .............................................................................. 5  0 

3214  Gluggakítti, ágræðslukvoða, resínsement, þéttiefni og 
annað kítti; spartl; óeldföst efni til yfirborðslagningar 
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á byggingar eða innanhúss á veggi, gólf, loft eða þess 
háttar: 

 --- Gluggakítti, ágræðslukvoða, resínsement, þéttiefni og 
annað kítti; spartl:  

 3214.1001 --- --- Innsiglislakk ............................................................... 5  0 
 3214.1002 --- --- Kítti ............................................................................. 5  0 
 3214.1003 --- --- Önnur þéttiefni ........................................................... 5  0 
 3214.1004 --- --- Þurrspartl .................................................................... 5  0 
 3214.1005 --- --- Blautspartl .................................................................. 5  0 
 3214.1006 --- --- Önnur viðgerðarefni, ót.a ........................................... 5  0 
 3214.1009 --- --- Annað ......................................................................... 5  0 
 --- Annað: 
 3214.9001 --- --- Raufafyllir (fúgufyllir) ................................................ 5  0 
 3214.9009 --- --- Annars ........................................................................ 5  0 

3215  Prentlitir, rit- eða teikniblek og annað blek, einnig 
kjarnað eða í föstu formi: 

 --- Prentlitir: 
 3215.1100 --- --- Svartir ......................................................................... 0   
 3215.1900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
 3215.9000 --- Annað ............................................................................ 5  0 
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33. KAFLI 
Rokgjarnar olíur og resinóíð; ilmvörur, snyrtivörur eða 

hreinlætisvörur 
 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Náttúrleg oleóresín eða jurtakjarnar í nr. 1301 eða 1302.  
 b. Sápa eða aðrar vörur í nr. 3401. 
 c. Gúmkvoðu-, viðar- eða súlfatterpentína eða aðrar vörur í nr. 3805. 
2. Sem ilmandi efni í nr. 3302 teljast einungis efni í nr. 3301, ilmandi efnisþættir aðgreindir frá 

þessum efnum eða syntetísk ilmefni.  
3.  Til nr. 3303-3307 telst m.a. framleiðsla sem nothæf er sem vörur í þessum vöruliðum og eru í 

umbúðum til smásölu til þeirra nota, einnig blandaðar (þó ekki vatnskennt eimi og vatns-
upplausnir úr rokgjörnum olíum). 

4.  Sem ilm-, snyrti- eða hreinlætisvörur í nr. 3307 teljast m.a. eftirtaldar vörur: Ilmpokar; 
ilmvörur sem virka við bruna; ilmpappír og pappír gegndreyptur eða húðaður með snyrti-
vörum; lausnir fyrir snertilinsur eða gerviaugu; vatt, flóki og vefleysur, gegndreypt, húðað eða 
hjúpað ilm- eða snyrtivörum; hreinlætisvörur fyrir dýr. 

 A E 
 %  % 

3301  Rokgjarnar olíur (einnig terpensnauðar), einnig fastar 
eða fljótandi; resinóíð; úrdregin oleóresín; kjarnar úr 
rokgjörnum olíum í feiti, órokgjörnum olíum eða vaxi 
eða þess háttar, fengnir með ,,enfleurage“ eða 
,,maceration“; terpenríkar aukaafurðir frá terpen-
sneyðingu rokgjarnra olía; vatnskennt eimi og vatns-
upplausnir úr rokgjörnum olíum: 

 --- Rokgjarnar olíur sítrusávaxta: 
 3301.1100 --- --- Úr bergamot ................................................................ 0   
 3301.1200 --- --- Úr appelsínum ............................................................ 0   
 3301.1300 --- --- Úr sítrónum ................................................................. 0   
 3301.1400 --- --- Úr súraldinum ............................................................. 0   
 3301.1900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Rokgjarnar olíur aðrar en úr sítrusávöxtum: 
 3301.2100 --- --- Úr blágresi .................................................................. 0   
 3301.2200 --- --- Úr jasmínum ............................................................... 0   
 3301.2300 --- --- Úr lofnarblómum eða lavandínum .............................. 0   
 3301.2400 --- --- Úr piparmentum (Mentha piperita) ............................. 0   
 3301.2500 --- --- Úr öðrum mentum ...................................................... 0   
 3301.2600 --- --- Úr vetíver .................................................................... 0   
 3301.2900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 3301.3000 --- Resinóíð ......................................................................... 0   
 --- Annað: 
 3301.9001 --- --- Vatn frá eimingu rokgjarnra olía og vatnsupplausnir 

olía, einnig þótt nota megi til lækninga ...................... 0   
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 3301.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

3302  Blöndur af ilmandi efnum og blöndum (þar með 
taldar alkóhólupplausnir) að meginstofni úr einu eða 
fleiri þessara efna, til nota sem hráefni til iðnaðar; 
önnur framleiðsla að stofni til úr ilmandi efnum, til 
nota við framleiðslu á drykkjarvörum:  

 --- Til nota í matvæla- eða drykkjarvöruiðnaði: 
 3302.1010 --- --- Til matvælaiðnaðar ..................................................... 0   
 --- --- Til drykkjarvöruiðnaðar: 
 --- --- --- Áfengisblöndur sem notaðar eru til framleiðslu á 

drykkjarvörum: 
 3302.1021 --- --- --- --- Með meira en 0,5%, til og með 2,25% vínanda að 

rúmmáli ................................................................. 10    0 
 3302.1022 --- --- --- --- Með meiru en 2,25% til og með 15% af hreinum 

vínanda að rúmmáli ............................................... 0   
 3302.1023 --- --- --- --- Með meiru en 15% til og með 22% af hreinum 

vínanda að rúmmáli .............................................. 0   
 3302.1024 --- --- --- --- Með yfir 22% til og með 32% af hreinum 

vínanda að rúmmáli .............................................. 0   
 3302.1025 --- --- --- --- Með yfir 32% til og með 40% af hreinum 

vínanda að rúmmáli .............................................. 0   
 3302.1026 --- --- --- --- Með yfir 40% til og með 50% af hreinum 

vínanda að rúmmáli .............................................. 0   
 3302.1027 --- --- --- --- Með yfir 50% til og með 60% af hreinum 

vínanda að rúmmáli .............................................. 0   
 3302.1029 --- --- --- --- Aðrar ..................................................................... 0   
 3302.1030 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Annað: 
 3302.9001 --- --- Til ilmvöruiðnaðar ...................................................... 0   
 3302.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

3303  Ilmvötn og snyrtivötn:  
 3303.0001 --- Ilmvötn ........................................................................... 10  0 
 3303.0002 --- Snyrtivötn ...................................................................... 10  0 

3304  Fegrunar- eða förðunarvörur og framleiðsla til að 
vernda húðina (þó ekki lyf), þar með taldar sólvarnar- 
eða sólbrúnkuvörur; vörur til hand- eða fótsnyrt-
ingar: 

 3304.1000 --- Varafarði ........................................................................ 10  0 
 3304.2000 --- Augnfarði ....................................................................... 10  0 
 3304.3000 --- Hand- eða fótsnyrtivörur ............................................... 10  0 
 --- Annað:  
 3304.9100 --- --- Duft, einnig mótað ...................................................... 10  0 
 3304.9900 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 

3305  Vörur fyrir hár: 
 --- Hárþvottalögur: 
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 3305.1001 --- --- Í settum með öðrum snyrti- eða hreinlætisvörum ....... 10  0 
 3305.1009 --- --- Annar .......................................................................... 10  0 
 3305.2000 --- Framleiðsla til að liða eða afliða hár .............................. 10  0 
 3305.3000 --- Hárlakk .......................................................................... 10  0 
 3305.9000 --- Aðrar .............................................................................. 10  0 

3306  Vörur til munn- eða tannhirðu, þar með talið deig og 
duft til að festa gervigóma; garn til nota við hreinsun 
milli tanna (tannþráður), í aðgreindum smásöluum-
búðum:  

 3306.1000 --- Tannsnyrtiefni ................................................................ 10  0 
 3306.2000 --- Garn til nota við hreinsun milli tanna (tannþráður) ....... 0   
 --- Annað:  
 --- --- Munnskolvatn: 
 3306.9011 --- --- --- Sem inniheldur meira en 2,25% af vínanda miðað 

við rúmmál............................................................... 10  0 
 3306.9019 --- --- --- Annars ..................................................................... 10  0 
 3306.9020 --- --- Annað .......................................................................... 10  0 

3307  Vörur til nota fyrir, við eða eftir rakstur, lyktareyðir 
fyrir menn, baðvörur, háreyðingarefni og aðrar ilm-, 
snyrti- eða hreinlætisvörur, ót.a.; lyktareyðir fyrir 
vistarverur, einnig ilmandi eða sótthreinsandi: 

 3307.1000 --- Vörur til nota fyrir, við eða eftir rakstur ........................ 10  0 
 3307.2000 --- Lyktareyðir og svitalyktareyðir fyrir menn .................... 10  0 
 3307.3000 --- Ilmandi baðsölt og aðrar baðvörur ................................. 10  0 
 --- Vörur til að fylla vistarverur ilmi eða eyða lykt, einnig 

lyktarefni notuð við trúarlegar athafnir: 
 3307.4100 --- --- ,,Agarbatti“ og önnur lyktarefni sem virka við bruna.. 10  0 
 3307.4900 --- --- Aðrar ........................................................................... 10  0 
 --- Annað: 
 3307.9001 --- --- Upplausnir fyrir augnlinsur og gerviaugu .................. 10  0 
 3307.9002 --- --- Pappír, vatt, flóki og vefleysur gegndreypt, húðað 

eða hjúpað með ilm eða snyrtiefnum .......................... 10  0 
 3307.9009 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 
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34. KAFLI 
Sápa, lífræn yfirborðsvirk efni, þvottaefni, smurefni, gervivax, unnið 

 vax, fægi- eða ræstiefni, kerti og áþekkar vörur, mótunarefni, 
 tannvax og tannlækningavörur að meginstofni 

 úr gipsefnum 
 

Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Ætar blöndur eða framleiðsla úr dýra- eða jurtafitu eða olíum til nota sem losunarefni fyrir 

mót (nr. 1517). 
 b. Aðgreind kemískt skýrgreind sambönd. 
 c. Hárþvottalögur, tannsnyrtiefni, rakkrem og rakfroða, eða baðvörur, sem innihalda sápu eða 

önnur lífræn yfirborðsvirk efni (nr. 3305, 3306 eða 3307). 
2. Sem sápa í 3401 telst einungis sápa sem leysist upp í vatni. Sápa og aðrar vörur í nr. 3401 geta 

verið blandaðar öðrum efnum (t.d. sótthreinsandi efnum, slípiefnum, fylliefnum eða lyfjum). 
Vörur sem innihalda slípiefni flokkast aðeins til nr. 3401 ef þær eru í stöngum, kökum eða 
mótuðum stykkjum eða myndum. Í öðru formi flokkast þær í nr. 3405 sem ræstiduft og áþekk 
framleiðsla. 

3. Sem lífræn yfirborðsvirk efni í nr. 3402 teljast vörur sem, blandaðar vatni við 0,5% þéttingu 
við 20 °C og látnar standa við sama hitastig í eina klukkustund: 

 a. mynda gagnsæja eða hálfglæra vökva- eða óhvarfgjarna þeytu án þess að óuppleysanleg 
efni skilji sig, 

 b. minnka yfirborðsspennu vatns í 4,5x10-2  N/m (45 dyne/cm) eða minna. 
4. Sem jarðolíur eða olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum  í nr. 3403 teljast vörur þær 

sem skýrgreindar eru í 2. athugasemd við 27. kafla. 
5. Sem gervivax og unnið vax í nr. 3404 telst aðeins, með þeim undantekningum sem að neðan 

greinir: 
 A. Kemískt framleidd vaxkennd lífræn efni, einnig uppleysanleg í vatni. 
 B. Vörur fengnar með blöndun mismunandi vaxtegunda. 
 C. Vaxkenndar vörur sem að meginstofni eru gerðar úr einni eða fleiri vaxtegundum og 

innihalda feiti, resín, steinefni eða önnur efni. 
 Til þessa vöruliðar telst ekki: 
 a. Vörur í nr. 1516, 3402 eða 3823 þótt þær séu vaxkenndar. 
 b. Óblandað vax úr dýra- eða jurtaríkinu, einnig hreinsað eða litað, í nr. 1521. 
 c. Steinefnavax eða áþekk framleiðsla í nr. 2712, einnig blandað innbyrðis eða aðeins litað. 
 d. Vax, blandað með, dreift í eða uppleyst í vökva (nr. 3405, 3809 o.s.frv.). 
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3401  Sápa; lífrænar yfirborðsvirkar vörur og framleiðsla til 
notkunar sem sápa, í stöngum, kökum, mótuðum 
stykkjum eða myndum, einnig með sápuinnihaldi; 
lífrænar yfirborðsvirkar vörur og framleiðsla til 
húðþvottar, í fljótandi formi eða sem krem og umbúið 
til smásölu, einnig með sápuinnihaldi; pappír, vatt, 
flóki og vefleysur, gegndreypt, húðað eða hjúpað sápu 
eða hreinsiefni: 

 --- Sápa og lífrænar yfirborðsvirkar vörur og framleiðsla í 
stöngum, kökum, mótuðum stykkjum eða myndum, og 
pappír, vatt, flóki og vefleysur, gegndreypt, húðað eða 
hjúpað sápu eða hreinsiefni: 

 --- --- Til snyrtingar (þar með talið til lækninga): 
 3401.1101 --- --- --- Handsápa ................................................................ 10  0 
 3401.1102 --- --- --- Raksápa .................................................................. 10  0 
 3401.1103 --- --- --- Pappír, vatt, flóki eða vefleysur, gegndreypt, 

húðað eða hjúpað með sápu eða þvottaefni ............ 10  0 
 3401.1109 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
 --- --- Annað: 
 3401.1901 --- --- --- Pappír, vatt, flóki eða vefleysur, gegndreypt, 

húðað eða hjúpað með sápu eða þvottaefni ............ 10  0 
 3401.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 10  0 
 --- Sápa í annarri mynd: 
 3401.2001 --- --- Blautsápa .................................................................... 10  0 
 3401.2002 --- --- Sápuspænir og sápuduft .............................................. 10  0 
 3401.2009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 3401.3000 --- Lífrænar yfirborðsvirkar vörur og framleiðsla til 

húðþvottar, í fljótandi formi eða sem krem og umbúið 
til smásölu, einnig með sápuinnihaldi............................. 10  0 

3402  Lífræn yfirborðsvirk efni (önnur en sápa); yfir-
borðsvirk framleiðsla, þvottaefni (þar með talin 
hjálparefni til þvotta) og hreinsiefni, einnig með 
sápuinnihaldi, annað en í nr. 3401: 

 --- Lífræn yfirborðsvirk efni, einnig í smásöluumbúðum: 
 --- --- Anjónvirk: 
 3402.1101 --- --- --- Í 25 kg umbúðum eða stærri ................................... 0   
 3402.1109 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Katjónvirk: 
 3402.1201 --- --- --- Í 25 kg umbúðum eða stærri ................................... 0   
 3402.1209 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Ekki-jónvirk: 
 3402.1301 --- --- --- Í 25 kg umbúðum eða stærri ................................... 0   
 3402.1309 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Önnur: 
 3402.1901 --- --- --- Í 25 kg umbúðum eða stærri ................................... 0   
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 3402.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Framleiðsla í smásöluumbúðum: 
 --- --- Þvottaduft í allt að 25 kg umbúðum: 
 3402.2011 --- --- --- Þvottaduft fyrir spunavörur sem inniheldur fosfat . 10  0 
 3402.2012 --- --- --- Þvottaduft fyrir spunavörur sem ekki inniheldur 

fosfat ....................................................................... 10  0 
 3402.2013 --- --- --- Uppþvottaduft ......................................................... 10  0 
 3402.2019 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
 --- --- Þvottalögur í allt að 25 kg umbúðum: 
 3402.2021 --- --- --- Þvottalögur fyrir spunavörur .................................. 10  0 
 3402.2022 --- --- --- Mýkingarefni .......................................................... 10  0 
 3402.2023 --- --- --- Uppþvottalögur ....................................................... 10  0 
 3402.2024 --- --- --- Þvottalögur fyrir yfirborðsfleti ............................... 10  0 
 3402.2029 --- --- --- Annar ...................................................................... 10  0 
 3402.2090 --- --- Önnur .......................................................................... 10  0 
 3402.9000 --- Annað ............................................................................ 10  0 

3403  Smurefni (þar með talin skurðarolíuefni, leysiefni 
fyrir bolta og rær, ryðvarnar- eða tæringarvarnarefni 
og mótaleysiefni að meginstofni úr smurefnum) og 
framleiðsla notuð við olíu- og fitumeðferð spunaefna, 
leðurs, loðskinna eða annarra efna, þó ekki fram-
leiðsla sem inniheldur sem meginefni 70% eða meira 
miðað við þyngd af jarðolíum eða olíum fengnum úr 
tjörukenndum steinefnum: 

 --- Sem innihalda jarðolíu eða olíu sem fengin er úr tjöru-
kenndum steinefnum: 

 3403.1100 --- --- Framleiðsla notuð við meðferð á spunaefni, leðri, 
loðskinnum eða öðrum efnum .................................... 0   

 --- --- Annað: 
 3403.1901 --- --- --- Ryðvarnar- eða tæringarvarnarefni ......................... 5  0 
 3403.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Annað: 
 3403.9100 --- --- Framleiðsla notuð við meðferð á spunaefni, leðri, 

loðskinnum eða öðrum efnum .................................... 0   
 3403.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

3404   Gervivax og unnið vax: 
 3404.1000 --- Úr kemískt umbreyttum brúnkolum ............................... 0   
 3404.2000 --- Úr póly(oxyetyleni)(pólyetylenglýkol) .......................... 0   
  --- Annað: 
 3404.9001 --- --- Innsiglislakk ............................................................... 5  0 
 3404.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

3405  Fægiefni og áburður fyrir skófatnað, húsgögn, gólf, 
vagna, gler eða málm, ræstideig og -duft og áþekk 
framleiðsla (einnig í formi pappírs, vatts, flóka, vef-
leysu, gropplasts eða gropgúmmís, gegndreypt, húðað 
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eða hjúpað þess háttar framleiðslu), þó ekki vax í nr. 
3404: 

 3405.1000 --- Fægiefni, áburður og áþekk framleiðsla fyrir skófatnað 
eða leður ......................................................................... 10  0 

 --- Fægiefni, áburður og áþekk framleiðsla til viðhalds á 
viðarhúsgögnum, viðargólfi eða öðru tréverki: 

 3405.2001 --- --- Bón ............................................................................. 10  0 
 3405.2009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 3405.3000 --- Fægiefni og áþekk framleiðsla fyrir vagna, þó ekki 

málmfægiefni ................................................................. 10  0 
 --- Ræstideig og -duft og önnur ræstiefni: 
 3405.4001 --- --- Ræstiduft .................................................................... 10  0 
 3405.4009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 --- Annað: 
 3405.9001 --- --- Slípiefni ...................................................................... 0   
 3405.9009 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 

3406  Kerti, kertakveikjur (taper) og þess háttar: 
 3406.0001 --- Kerti ............................................................................... 10  0 
 3406.0009 --- Annað ............................................................................ 10  0 

3407  Mótunarefni, þar með talin mótunarefni fyrir börn til 
dægradvalar; framleiðsla sem nefnd er tannvax 
(dental vax) eða tannmátefni (dental impression 
compounds), í vörusamstæðum, í smásöluumbúðum 
eða í plötum, skeifulaga, staflaga eða í áþekkri mynd; 
önnur framleiðsla til nota við tannlækningar, að 
meginstofni úr gipsefnum (úr brenndu gipsi eða 
kalsíumsúlfati): 

 3407.0001 --- Blönduð mótunarefni til tannsmíða eða tannlækninga, 
að stofni til úr gipssementi ............................................. 0   

 3407.0009 --- Annað ............................................................................ 10  0 
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35. KAFLI 
Albúmínkennd efni; umbreytt sterkja; lím; ensím 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Ger (nr. 2102). 
 b. Blóðefni (þó ekki blóðalbúmín sem ekki hefur verið unnið til nota við lækningar eða varnar 

gegn sjúkdómum), lyf eða aðrar vörur í 30. kafla. 
 c. Ensímframleiðsla til forsútunar (nr. 3202). 
 d. Ensímframleiðsla til skolunar eða þvotta eða aðrar vörur í 34. kafla. 
 e. Hert próteín (nr. 3913). 
 f. Gelatínvörur frá prentiðnaði (49. kafli). 
2. Sem dextrín í nr. 3505 teljast vörur úr sterkjuúrgangi með lækkandi sykurinnihaldi 10% eða 

minna sem í þurru formi nefnast dextrósi. 
 Slíkar vörur með lækkandi sykurinnihaldi meira en 10% teljast til nr. 1702. 

 A E 
 %  % 

3501  Kaseín, kaseínöt og aðrar kaseínafleiður; kaseínlím: 
 3501.1000 --- Kaseín ............................................................................ 0   
 --- Annað: 
 3501.9001 --- --- Til matvælaframleiðslu ............................................... 0   
 3501.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

3502  Albúmín, (þar með talið kirni tveggja eða fleiri 
mysupróteína, sem innihalda miðað við þyngd þurr-
efnis meira en 80% af mysupróteínum), albúmínöt og 
aðrar albúmínafleiður: 

 --- Eggjaalbúmín: 
 --- --- Þurrkað:  
 3502.1101 --- --- --- Til matvælaframleiðslu ........................................... 0   
 3502.1109 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annað: 
 3502.1901 --- --- --- Til matvælaframleiðslu ........................................... 0   
 3502.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Mjólkuralbúmín, þar með talið kirni tveggja eða fleiri 

mysupróteína: 
 3502.2001 --- --- Til matvælaframleiðslu ............................................... 0   
 3502.2009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Annað:   
 3502.9001 --- --- Til matvælaframleiðslu ............................................... 0   
 3502.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
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3503  Gelatín (þar með talið gelatín í rétthyrndum (þar með 
talið ferningslaga) þynnum, einnig yfirborðsunnið eða 
litað) og gelatínafleiður; fiskilím; annað lím úr 
dýraríkinu, þó ekki kaseínlím í nr. 3501: 

 --- Gelatín: 
 3503.0011 --- --- Til matvælaframleiðslu ............................................... 0   
 3503.0019 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Annað: 
 3503.0021 --- --- Til matvælaframleiðslu ............................................... 5  0 
 3503.0029 --- --- Annars ........................................................................ 5  0 

3504 3504.0000 Peptón og afleiður þeirra; önnur próteínefni og afleið-
ur þeirra, ót.a.; duft úr húðum, einnig krómunnið ....... 0   

3505   Dextrín og önnur umbreytt sterkja (t.d. forgelatíneruð 
eða esteruð sterkja); lím að meginstofni úr sterkju eða 
dextríni eða annarri umbreyttri sterkju: 

 --- Dextrín og önnur umbreytt sterkja: 
 3505.1001 --- ---  Sterkja, esteruð eða eteruð .......................................... 0   
 3505.1009 --- ---  Annars ........................................................................ 0   
 3505.2000 --- Lím ................................................................................. 0   

3506  Unnið lím og önnur heftiefni, ót.a.; vörur nothæfar 
sem lím eða heftiefni, umbúnar til smásölu sem lím 
eða heftiefni í 1 kg umbúðum eða minni nettó: 

 3506.1000 --- Vörur nothæfar sem lím eða heftiefni, umbúnar til 
smásölu sem lím eða heftiefni í 1 kg umbúðum eða 
minni nettó ..................................................................... 5  0 

 --- Annað: 
 3506.9100 --- --- Límefni að meginstofni úr fjölliðum í nr. 3901-3913 

eða úr gúmmíi.............................................................. 5  0 
 3506.9900 --- --- Annars ........................................................................ 5  0 

3507  Ensím; unnin ensím, ót.a.: 
 3507.1000 --- Rennet og kirni þess ...................................................... 0   
 3507.9000 --- Annað ............................................................................ 0   
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36. KAFLI 
Sprengiefni; flugeldavörur; eldspýtur; kveikiblendi; tiltekin 

eldfim framleiðsla 
 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast ekki aðgreind kemískt skýrgreind sambönd önnur en þau sem lýst er í a- 
eða b-lið 2. athugasemdar hér að neðan. 

2. Sem vörur úr eldfimum efnum í nr. 3606 telst einungis: 
 a. Metaldehyð, hexametylentetramín og áþekk efni, mótuð (t.d. töflur, stafir eða áþekk mynd) 

til nota sem eldsneyti; eldsneyti að meginstofni úr alkóhóli og áþekkt unnið eldsneyti í 
föstu formi eða sem deig. 

 b. Fljótandi eldsneyti eða fljótandi gas í umbúðum sem notaðar eru til fyllingar eða endur-
fyllingar á vindlinga- eða áþekka kveikjara og ekki taka meira en 300 cm3 

 c. Bik- og harpixblys, eldkveikjarar og þess háttar. 

 A E 
 %  % 

3601 3601.0000 Púður ................................................................................. 5  0 

3602 3602.0000 Unnið sprengiefni, þó ekki púður ................................... 5  0 

3603 3603.0000 Kveikiþráður; sprengiþráður; hvell- eða sprengihett-
ur; kveikibúnaður (ignitors); rafmagnshvellhettur 
(detonators) ...................................................................... 5  0 

3604  Flugeldar, merkjablys, regnrakettur, þokublys og 
aðrar flugeldavörur: 

 3604.1000 --- Flugeldar ........................................................................ 10  0 
 --- Annað: 
 3604.9001 --- --- Neyðarmerki viðurkennd af Siglingamálastofnun 

ríkisins ........................................................................ 10  0 
 3604.9009 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 

3605 3605.0000 Eldspýtur, þó ekki flugeldavörur í nr. 3604 .................. 10  0 

3606   Ferró-ceríum og hvers konar kveikiblendi; vörur úr 
eldfimum efnum sem tilgreindar eru í 2. athugasemd 
við þennan kafla: 

 3606.1000 --- Fljótandi eldsneyti eða fljótandi gas í umbúðum sem 
notaðar eru til fyllingar eða endurfyllingar á vindlinga- 
eða áþekka kveikjara og ekki taka meira en 300 cm3 ..... 10  0 

 3606.9000 --- Annað ............................................................................ 10  0 
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37. KAFLI 
Ljósmynda- eða kvikmyndavörur 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki úrgangur eða rusl. 
2. Í þessum kafla tekur hugtakið ljósmynda- til aðferðar sem gerir kleifa myndun sýnilegrar 

eftirmyndar beint eða óbeint fyrir áhrif ljóss eða annarrar geislunar á ljósnæmt yfirborð. 

 A  E 
 %  % 

3701  Ljósnæmar plötur og filmur, flatar, ólýstar, úr hvers 
konar efni öðru en pappír, pappa eða spunaefni; film-
ur til skyndiframköllunar, flatar, ljósnæmar, ólýstar, 
einnig samlokur (packs): 

 3701.1000 --- Fyrir röntgengeisla ......................................................... 0   
 3701.2000 --- Filmur til skyndiframköllunar ........................................ 7,5  0 
 3701.3000 --- Aðrar plötur og filmur yfir 255 mm á einhverja hlið ..... 0   
 --- Annað: 
 --- --- Til litljósmyndunar (fjöllita):  
 3701.9101 --- --- --- Plötur og filmur til prentiðnaðar ............................. 0   
 3701.9109 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 3701.9901 --- --- --- Grafískar plötur og filmur til prentiðnaðar ............. 0   
 3701.9909 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   

3702  Ljósnæmar filmur í rúllum, ólýstar, úr hvers konar 
efni öðru en pappír, pappa eða spunaefni; filmur til 
skyndiframköllunar, í rúllum, ljósnæmar, ólýstar: 

 3702.1000 --- Fyrir röntgengeisla ......................................................... 0   
 3702.2000 --- Filmur til skyndiframköllunar ........................................ 7,5  0 
 --- Aðrar filmur, án tindagata, 105 mm að breidd eða 

minna: 
 3702.3100 --- --- Til litljósmyndunar (fjöllita) ....................................... 7,5  0 
 3702.3200 --- --- Aðrar, með silfurhalíðþeytu ........................................ 7,5  0 
 --- --- Annars: 
 3702.3901 --- --- --- Ljóssetningarfilmur ................................................ 0   
 3702.3909 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 7,5  0 
 --- Aðrar filmur, án tindagata, meira en 105 mm að breidd: 
 3702.4100 --- --- Meira en 610 mm að breidd og meira en 200 m að 

lengd, til litljósmyndunar (fjöllita) ............................. 0   
 3702.4200 --- --- Meira en 610 mm að breidd og meira en 200 m að 

lengd, þó ekki til litljósmyndunar ............................... 0   
 3702.4300 --- --- Meira en 610 mm að breidd og 200 m að lengd eða 

minna .......................................................................... 0   
 --- --- Meira en 105 mm að breidd til og með 610 mm: 
 3702.4401 --- --- --- Ljóssetningarfilmur ................................................ 0   
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 3702.4402 --- --- --- Aðrar, ekki breiðari en 150 mm .............................. 7,5  0 
 3702.4409 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 0   
 --- Aðrar filmur til litljósmyndunar (fjöllita): 
 3702.5100 --- --- Ekki meira en 16 mm að breidd og ekki meira en 14 

m að lengd ................................................................... 7,5  0 
 3702.5200 --- --- Ekki meira en 16 mm að breidd og meira en 14 m að 

lengd ........................................................................... 7,5  0 
 3702.5300 --- --- Meira en 16 mm að breidd til og með 35 mm og ekki 

meira en 30 m að lengd, fyrir skyggnur ...................... 7,5  0 
 3702.5400 --- --- Meira en 16 mm að breidd til og með 35 mm og ekki 

meira en 30 m að lengd, þó ekki fyrir skyggnur.......... 7,5  0 
 3702.5500 --- --- Meira en 16 mm að breidd til og með 35 mm og 

meira en 30 m að lengd .............................................. 7,5  0 
 3702.5600 --- --- Meira en 35 mm að breidd .......................................... 7,5  0 
 --- Aðrar: 
 3702.9100 --- --- Ekki meira en 16 mm að breidd................................... 7,5  0 
 3702.9300 --- --- Meira en 16 mm að breidd til og með 35 mm og ekki 

meira en 30 m að lengd .............................................. 7,5  0 
 3702.9400 --- --- Meira en 16 mm að breidd til og með 35 mm og 

meira en 30 m að lengd .............................................. 7,5  0 
 3702.9500 --- --- Meira en 35 mm að breidd .......................................... 7,5  0 

3703  Ljósmyndapappír, -pappi og -spunaefni, ljósnæmt, 
ólýst: 

 3703.1000 --- Í rúllum meira en 610 mm að breidd ............................. 0   
 3703.2000 --- Annað til litljósmyndunar (fjöllita) ................................ 0   
 --- Annað: 
 3703.9001 --- --- Ljóssetningarpappír .................................................... 0   
 3703.9002 --- --- Ljósnæmur pappír til ljósritunar ................................. 0   
 3703.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

3704  Ljósmyndaplötur, -filmur, -pappír, -pappi og -spuna-
efni, lýst en ekki framkallað: 

 3704.0001 --- Próffilmur ...................................................................... 0   
 3704.0009 --- Annað ............................................................................ 0   

3705   Ljósmyndaplötur og -filmur, lýstar og framkallaðar, 
þó ekki kvikmyndafilmur: 

 3705.1000 --- Til offsetprentunar ......................................................... 0   
 3705.2000 --- Örfilmur ......................................................................... 0   
 --- Annað: 
 3705.9001 --- --- Með lesmáli ................................................................ 0   
 3705.9002 --- --- Til prentiðnaðar .......................................................... 0   
 3705.9009 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 

3706  Kvikmyndafilmur, lýstar og framkallaðar, einnig með 
hljóðrás eða eingöngu sem hljóðrás: 

 3706.1000 --- Meira en 35 mm að breidd ............................................. 0   
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 3706.9000 --- Aðrar .............................................................................. 0   

3707  Kemísk framleiðsla til ljósmyndunar (þó ekki lökk, 
lím, heftiefni og áþekk framleiðsla); óblandaðar vörur 
til ljósmyndunar í afmældum skömmtum eða 
smásöluumbúðum tilbúnar til notkunar: 

 3707.1000 --- Ljósnæmar þeytur .......................................................... 0   
 --- Annað: 
 3707.9010 --- --- Vætiefni (Stabilizer) til ljósmyndunar ........................ 0   
  --- --- Annars: 
  --- --- --- Upplausnir: 
 3707.9020 --- --- --- --- Notaðar án þynningar með vatni ........................... 0   
  --- --- --- --- Þynntar með vatni fyrir notkun: 
 3707.9031 --- --- --- --- --- Í rúmmálshlutföllum minna en 1:2 (einn hluti 

kemísks efnis, minna en tveir hlutar vatns) ...... 0   
 3707.9032 --- --- --- --- --- Í rúmmálshlutföllum 1:2 og minna en 1:3 (einn 

hluti kemísks efnis, minna en þrír hlutar vatns)  0   
 3707.9033 --- --- --- --- --- Í rúmmálshlutföllum 1:3 og minna en 1:4 (einn 

hluti kemísks efnis, minna en fjórir hlutar 
vatns) ................................................................ 0   

 3707.9034 --- --- --- --- --- Í rúmmálshlutföllum 1:4 og minna en 1:5 (einn 
hluti kemísks efnis, minna en fimm hlutar 
vatns) ................................................................. 0   

 3707.9035 --- --- --- --- --- Í rúmmálshlutföllum 1:5 eða meira (einn hluti 
kemísks efnis, fimm hlutar vatns eða meira) .... 0   

  --- --- --- Annað: 
 3707.9091 --- --- --- --- Litduft (toner) til nota í ljósritunarvélum, 

faxtækjum, prenturum og öðrum tækjum .............. 0   
 3707.9099 --- --- --- --- Annars ................................................................... 0  
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38. KAFLI 
Ýmsar kemískar vörur 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast ekki: 
 a. Aðgreind kemískt skýrgreind frumefni eða sambönd með þeim undantekningum er nú 

greinir: 
1. Gervigrafít (nr. 3801). 
2. Efni til varnar gegn eða útrýmingar á skordýrum, nagdýrum, sveppum og illgresi, efni 

til að hindra spírun, efni til að stjórna plöntuvexti, sótthreinsandi efni og áþekkar vörur í 
því formi sem lýst er í nr. 3808. 

3. Efni umbúin sem hleðslur fyrir slökkvitæki eða sem slökkvihylki (nr. 3813). 
4. Staðfest viðmiðunarefni sem tilgreint er í athugasemd 2. hér á eftir. 
5. Vörur tilgreindar í a- eða c-liða 3. athugasemdar hér á eftir. 

 b. Blöndur kemískra efna og fæðu eða annarra efna sem hafa næringargildi og notaðar eru við 
framleiðslu matvæla (yfirleitt nr. 2106). 

 c. Aska og leifar (þar með talið dreggjar, þó ekki skolpdreggjar), sem innihalda málma, 
arsenik eða blöndur þeirra og uppfylla skilyrði í a- eða b-liða 3. athugasemd við 26. kafla 
(nr. 2620). 

 d. Lyf (nr. 3003 eða 3004). 
 e. Notaðir hvatar sem notaðir eru til vinnslu á ódýrum málmum eða til framleiðslu á 

kemískum samböndum úr ódýrum málmum (nr. 2620), notaðir hvatar sem aðallega eru 
notaðir til endurheimtu góðmálma (nr. 7112) eða hvatar myndaðir úr málmi eða 
málmblendi, t.d. í formi fínskipts dufts eða ofinnar grisju (flokkur XIV eða XV)  

2. A. Sem staðfest viðmiðunarefni í nr. 3822 teljast viðmiðunarefni þegar þeim fylgir skírteini 
sem gefur til kynna gildi hinna staðfestu eiginleika, þær aðferðir sem notaðar voru til að 
ákvarða slík gildi og að hvaða marki treysta má hverju gildi, enda séu þau hæf til 
greiningar, kvörðunar eða viðmiðunar. 

 B. Að undanteknum vörum í 28. eða 29. kafla, skal nr. 3822 ganga fyrir öllum öðrum 
vöruliðum í tollskránni við flokkun staðfestra viðmiðunarefna. 

3. Eftirtaldar vörur teljast undantekningarlaust til nr. 3824: 
 a. Ræktaðir kristallar (þó ekki optískar vörur) úr magnesíumoxíði eða úr halíðum alkalímálma 

eða jarðalkalímálma, 2,5 g að þyngd eða meira hver einstakur kristall. 
 b. Fúsilolía og  Dippelolía. 
 c. Blekeyðandi efni í smásöluumbúðum. 
 d. Efni í smásöluumbúðum til leiðréttingar á stenslum og aðrir leiðréttingarvökvar. 
 e. Hitakeilur úr leir (ceramic firing testers), bræðanlegar (t.d. Seger-keilur). 
4. Hvarvetna í tollskránni er með sorpi bæjar- og sveitarfélaga átt við sorp sem safnað er frá 

heimilum, hótelum, veitingastofum, spítölum, verslunum, skrifstofum, o.þ.h., uppsóp frá 
götum og gangstéttum, og einnig úrgang frá byggingarstarfsemi og niðurbroti. Í sorpi bæjar- 
og sveitarfélaga er venjulega fjölbreytt efni svo sem plast, gúmmí, timbur, pappír, spunavörur, 
gler, málmar, fæðuefni, skemmd húsgögn og aðrir skemmdir eða yfirgefnir hlutir. Sorp bæjar- 
og sveitarfélaga tekur þó ekki til: 
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 a. Einstakra efna eða hluta sem aðgreindir eru frá sorpinu, svo sem úrgangur úr plasti, 
gúmmíi, timbri, pappír, spunavörum, gleri eða málmum og notuðum rafhlöðum sem 
flokkast í viðeigandi vöruliði tollskrárinnar. 

 b. Úrgangs frá iðnaði. 
 c. Úrgangs lækningavara eins og hann er skýrgreindur í athugasemd nr. 4. k. við 30. kafla. 
 d. Klínísks úrgangs eins og hann er skýrgreindur í athugasemd nr. 6. a. hér á eftir. 
5. Sem skolpdreggjar í nr. 3825 teljast dreggjar frá frárennsli hreinsistöðva í borgum, þar með 

talið úrgangur fyrir vinnslu, óhreinindi eftir hreinsun og óunnar dreggjar. Unnar dreggjar sem 
nothæfar eru sem áburður eru undanþegnar (31. kafli). 

6. Sem annar úrgangur í nr. 3825 telst: 
 a. Klínískur úrgangur, það er mengaður úrgangur frá læknisfræðilegum rannsóknum, 

sjúkdómsgreiningu, meðferð sjúklinga eða öðrum störfum lyflækna, skurðlækna, 
tannlækna eða dýralækna, sem oft inniheldur sýkla og lyfjaefni sem þarfnast sérstakrar 
eyðingarmeðferðar (t.d. óhreinar sáraumbúðir, notaðir hanskar og notaðar sprautur). 

 b. Úrgangur lífrænna upplausnarefna. 
 c. Úrgangur af sýrubaði málma, vökvum fyrir vökvabúnað, hemlavökva og frostlegi. 
 d. Annar úrgangur frá kemískum eða skyldum iðnaði. 

Sem annar úrgangur telst þó ekki úrgangur að meginstofni úr jarðolíum eða olíum 
fengnum úr tjörukenndum steinefnum (nr. 2710). 

 
Athugasemd við undirliði: 

 Sem úrgangur lífrænna upplausnarefna í nr. 3825.41 og 3825.49 telst úrgangur að 
meginstofni úr lífrænum upplausnarefnum, sem ekki er hæfur til frekari nota í því formi sem 
frumvara, einnig þótt hann sé ætlaður til endurvinnslu á upplausnarefnum. 

 A E 
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3801  Gervigrafít; hlaupkennt eða hálfhlaupkennt grafít; 
framleiðsla að meginstofni úr grafít eða öðru kolefni, 
sem deig, blokkir, plötur eða hálfunnið að öðru leyti: 

 3801.1000 --- Gervigrafít ..................................................................... 0   
 3801.2000 --- Hlaupkennd eða hálfhlaupkennd grafít .......................... 0   
 3801.3000 --- Kolefniskennt deig í rafskaut og áþekkt deig í ofn-

klæðningu ....................................................................... 0   
 3801.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

3802  Ávirk kolefni; ávirk náttúrleg steinefni; dýrasverta, 
einnig notuð: 

 3802.1000 --- Ávirk kolefni .................................................................. 0   
 3802.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

3803 3803.0000 Tallolía, einnig hreinsuð .................................................. 0   

3804 3804.0000 Úrgangslútur frá framleiðslu viðardeigs, einnig 
kjarnaður, sykursneyddur eða kemískt meðhöndl-
aður, þar með talin lignínsúlfónöt, þó ekki tallolía í nr. 
3803 ................................................................................... 0   
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3805   Gúmkvoðu-, viðar- eða súlfatterpentína og aðrar ter-
penolíur framleiddar úr viði barrtrjáa með eimingu 
eða annarri aðferð; óhreinsað dípenten; súlfítterpen-
tína og önnur óhreinsuð parakýmen; furuolía sem að 
meginstofni inniheldur alfaterpenól: 

 3805.1000 --- Gúmkvoðu-, viðar- eða súlfatterpentínolíur .................. 0   
 3805.2000 --- Furuolía .......................................................................... 0   
 3805.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

3806  Rósín og resínsýrur, og afleiður þeirra; rósínkjarni og 
rósínolíur; uppleysanleg gúmkvoða (run gums): 

 3806.1000 --- Rósín og resínsýrur ........................................................ 0   
 3806.2000 --- Rósínsölt, resínsýrusölt eða sölt úr afleiðum rósín- eða 

resínsýrusalta, þó ekki sölt rósínsambanda .................... 0   
 3806.3000 --- Estergúmkvoða .............................................................. 0   
 3806.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

3807 3807.0000 Viðartjara; viðartjöruolía; viðarkreósót; viðarnafta 
(wood naphtha); bik úr jurtaríkinu; bruggarabik og 
áþekk framleiðsla að stofni til úr rósíni, resínsýru eða 
biki úr jurtaríkinu ........................................................... 0  

3808  Efni til varnar gegn eða útrýmingar á skordýrum, 
nagdýrum, sveppum og illgresi, efni til að hindra 
spírun og efni til að stjórna plöntuvexti, sótthreinsandi 
efni og áþekkar vörur í formi eða umbúðum til 
smásölu eða sem blöndur eða hlutir (t.d. brennisteins-
unnin bönd, kveikir og kerti, og flugnaveiðarar): 

 3808.1000 --- Skordýraeyðir ................................................................ 5  0 
 --- Sveppaeyðir: 
 3808.2001 --- --- Fúavarnarefni .............................................................. 5  0 
 3808.2009 --- --- Annað ......................................................................... 5  0 
 3808.3000 --- Illgresiseyðir, spírunareyðir og efni til að stjórna 

plöntuvexti ..................................................................... 5  0 
 3808.4000 --- Sótthreinsandi efni ......................................................... 5  0 
 3808.9000 --- Annað ............................................................................ 5  0 

3809  Áferðar- og íburðarefni (finishing agents), litberar til 
að hraða litun eða festingu litunarefna og aðrar vörur 
og blöndur (t.d. fyllir og litfestir) sem notað er í 
spunaـ, pappírs-, leður- eða skyldum iðnaði, ót.a.: 

 3809.1000 --- Að stofni til úr sterkjukenndum efnum .......................... 0   
 --- Annað: 
 3809.9100 --- --- Til nota í spunaiðnaði eða skyldum iðnaði ................. 0   
 3809.9200 --- --- Til nota í pappírsiðnaði eða skyldum iðnaði .............. 0   
 3809.9300 --- --- Til nota í leðuriðnaði eða skyldum iðnaði .................. 0   

3810  Unnin sýruböð til yfirborðsmeðferðar á málmum; 
bræðsluefni og önnur hjálparefni til notkunar við 
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lóðun, bras eða logsuðu; duft og deig til að lóða, brasa 
og logsjóða, úr málmi og öðrum efnum; efni til nota 
sem kjarni eða hjúpur fyrir rafskaut og stangir til 
logsuðu: 

 --- Unnin sýruböð til yfirborðsmeðferðar á málmum; duft 
og deig til að lóða, brasa og logsjóða, úr málmi og 
öðrum efnum: 

 3810.1001 --- --- Sýruböð sem innihalda flússýru, til yfirborðsmeð-
ferðar á málmi ............................................................. 0   

 3809.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 3810.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

3811  Efni til varnar vélabanki, oxunartálmi, harpixtálmi, 
smurbætiefni, tæringarvarnaefni og önnur tilbúin 
íblöndunarefni, fyrir jarðolíur (þar með talið bensín) 
eða fyrir aðra vökva sem notaðir eru í sama tilgangi 
og jarðolía: 

 --- Efni til varnar vélabanki: 
 3811.1100 --- --- Að stofni til úr blýsamböndum ................................... 0   
 3811.1900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Íblöndunarefni fyrir smurolíur: 
 3811.2100 --- --- Sem innihalda jarðolíur eða olíur fengnar úr 

tjörukenndum steinefnum ........................................... 0   
 3811.2900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 3811.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

3812   Unnir gúmmíhvatar (rubber accelerators); samsett 
mýkiefni fyrir gúmmí eða plast, ót.a.; mótoxunarefni 
og önnur samsett varðveisluefni (stabilisers) fyrir 
gúmmí eða plast: 

 3812.1000 --- Unnir gúmmíhvatar ........................................................ 0   
 3812.2000 --- Samsett mýkiefni fyrir gúmmí eða plast ........................ 0   
 3812.3000 --- Mótoxunarefni og önnur samsett varðveisluefni fyrir 

gúmmí eða plast ............................................................. 0   

3813 3813.0000 Blöndur og hleðslur fyrir slökkvitæki; hlaðin slökkvi-
hylki ................................................................................... 5  0 

3814  Lífræn samsett upplausnarefni og þynnar, ót.a.; unnir 
málningar- eða lakkeyðar: 

 3814.0010 --- Þynnar............................................................................. 5  0 
 --- Málningar- eða lakkeyðar:  

 3814.0021 --- --- Málningar- eða lakkeyðar, merkingarskyldir vegna 
hættulegra efna .......................................................... 5  0 

 3814.0029 --- --- Aðrir .......................................................................... 5  0 
 3814.0090 --- Annað ............................................................................. 5  0 

3815  Kveikjar og hvatar fyrir efnahvörf og unnir hvatar, 
ót.a.: 
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 --- Stoðhvatar: 
 3815.1100 --- --- Með nikkli eða nikkilsambönd sem hið virka efni ..... 0   
 3815.1200 --- --- Með góðmálma eða góðmálmssambönd sem hið 

virka efni .................................................................... 0   
 3815.1900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
 3815.9000 --- Aðrir .............................................................................. 0   

3816 3816.0000 Eldfast lím, steinlím, steinsteypa og áþekkar samsettar 
vörur, þó ekki vörur í nr. 3801 ....................................... 0   

3817 3817.0000 Blönduð alkylbensen og blönduð alkylnaftalín, þó ekki 
þau sem eru í nr. 2707 eða 2902 ...................................... 0   

3818 3818.0000 Kemísk frumefni efnabætt til nota í rafeindatækni, 
sem diskar, þynnur eða í áþekku formi; kemísk sam-
bönd efnabætt til nota í rafeindatækni .......................... 0   

3819 3819.0000 Hemlavökvi og annar unninn vökvi fyrir vökvaskipt 
drif sem inniheldur ekki eða inniheldur minna en 70% 
af jarðolíu eða olíu úr tjörukenndum steinefnum 
miðað við þyngd ............................................................... 5  0 

3820 3820.0000 Frostlögur og unninn afísingarvökvi .............................. 5  0 

3821 3821.0000 Tilbúin gróðrarstía fyrir örverur ................................... 0   

3822 3822.0000 Prófefni á grunni til greininga eða fyrir rannsókna-
stofur og unnin prófefni til greininga eða fyrir rann-
sóknastofur, einnig á grunni, þó ekki þau sem eru í nr. 
3002 eða 3006; staðfest viðmiðunarefni .......................... 0   

3823   Einbasískar karboxyfitusýrur frá iðnaði; sýruolía frá 
hreinsun; feitialkóhól frá iðnaði: 

 --- Einbasískar karboxyfitusýrur frá iðnaði; sýruolía frá 
hreinsun: 

 3823.1100 --- --- Sterínsýra .................................................................... 0   
 3823.1200 --- --- Olíusýra ...................................................................... 0   
 3823.1300 --- --- Fitusýrur tallolíu ......................................................... 0   
 3823.1900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 3823.7000 --- Feitialkóhól frá iðnaði .................................................... 0   

3824  Tilbúin bindiefni fyrir málmsteypumót eða málm-
steypukjarna; kemískar vörur og framleiðsla kemísks 
eða skylds iðnaðar (þar með taldar blöndur úr náttúr-
legum efnum), ót.a.: 

 3824.1000 --- Tilbúin bindiefni fyrir málmsteypumót eða málm-
steypukjarna ................................................................... 0   

 3824.2000 --- Naftansýrur, sölt þeirra óuppleysanleg í vatni og esterar 
þeirra .............................................................................. 0   
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 3824.3000 --- Ómótuð málmkarbít sem blandað hefur verið saman 
eða eru með málmbindiefni ........................................... 0   

 3824.4000 --- Tilbúin íblöndunarefni fyrir sement, steinlím eða 
steinsteypu ..................................................................... 5  0 

 3824.5000 --- Óeldfast steinlím og steinsteypa .................................... 5  0 
 3824.6000 --- Sorbitól, annað en í nr. 2905.44 ..................................... 0   
 ---  Blöndur með perhalógenafleiðum raðtengdra kolvatns-

efna með tveimur eða fleiri mismunandi halógenum: 
 3824.7100 --- ---  Blöndur með perhalógenafleiðum raðtengdra 
   kolvatnsefna, einungis með flúor eða klór ................. 0   
 3824.7900 --- ---  Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Annað: 
 3824.9001 --- --- Hráefni eða hjálparefni til iðnaðarvöruframleiðslu .... 0   
 3824.9002 --- --- Herðir ......................................................................... 0   
 3824.9003 --- --- Ólífræn upplausnarefni og þynnar............................... 0   
 3824.9004 --- --- Ryðvarnarefni ............................................................. 5  0 
 3824.9005 --- --- Kælimiðlablöndur sem innihalda klórtetraflúoretan, 

klórflúoretan eða kórdíflúormetan .............................. 0   
 3824.9006 --- --- Aðrir kælimiðlar ......................................................... 0   
 3824.9007 --- --- Úrgangsefni kemísks eða skylds iðnaðar..................... 0   
 3824.9008 --- --- Blanda úr sakkaríni eða söltum þess og kemískum 

efnum, svo sem natríumbíkarbónati og vínsýru, í 
smásöluumbúðum 1 kg eða minna ............................. 0   

 3824.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

3825  Úrgangsefni kemísks eða skylds iðnaðar, ót.a.; sorp 
bæjar- og sveitarfélaga; skolpdreggjar; annar úrgang-
ur sem tilgreindur er í 6. athugasemd við þennan 
kafla: 

 3825.1000 --- Sorp bæjar- og sveitarfélaga ........................................... 0   
 3825.2000 --- Skolpdreggjar.................................................................. 0   
  --- Klínískur úrgangur: 
 3825.3001 --- --- Úrgangur af vörum sem flokkast í vörulið nr. 3005 .... 5  0 
 3825.3009 --- --- Annar ........................................................................... 0   
 --- Úrgangur lífrænna upplausnarefna: 
 3825.4100 --- --- Halógenúrgangur ......................................................... 0   
 3825.4900 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 3825.5000 --- Úrgangur af sýrubaði málma, vökvum fyrir vökva-

búnað, hemlavökva og frostlegi...................................... 0   
 --- Annar úrgangur frá kemískum eða skyldum iðnaði: 
 3825.6100 --- --- Sem aðallega inniheldur lífræna efnisþætti ................. 0   
 3825.6900 --- --- Annars ......................................................................... 0   
 3825.9000 --- Annað ............................................................................. 0  
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FLOKKUR VII 
Plast og vörur úr því; gúmmí og vörur úr því 

 
Athugasemdir: 

1. Vörusamstæður úr tveimur eða fleiri aðskildum efnisþáttum, sem sumir eða allir teljast til 
þessa flokks og ætlast er til að blandað sé saman svo að úr verði framleiðsluvara í flokki VI 
eða VII, skulu flokkast í þann vörulið sem sú vara fellur undir, enda uppfylli efnisþættirnir 
eftirtalin skilyrði: 

 a. Að augljóst sé af frágangi þeirra að nota eigi þá saman án undanfarandi endurpökkunar. 
 b. Að þeim sé framvísað saman. 
 c. Að ljóst sé, annaðhvort vegna eðlis þeirra eða magnhlutfalls innbyrðis, að þeir eigi fyllilega 

saman. 
2. Að undanskildum vörum sem flokkast í nr. 3918 eða 3919, flokkast í 49. kafla plast, gúmmí og 

vörur úr því með áprentuðu mynstri, táknum eða myndum sem ekki eru aðeins aukaatriði með 
tilliti til meginnotkunar varanna. 

39. KAFLI 
Plast og vörur úr því 

 
Athugasemdir: 

1. Hvarvetna í tollskránni tekur plast til þeirra efna í nr. 3901-3914 sem hægt er eða hefur verið, 
annað hvort við fjölliðun (polymerisation) eða á síðari stigum, að forma við ytri áhrif 
(venjulega hita og þrýsting, með upplausnarefnum eða mýkiefnum sé það nauðsynlegt) með 
mótun, steypusmíði, útdrætti, völsun eða annarri aðferð í þá lögun sem helst þegar ytri áhrifum 
léttir. 
 Hvarvetna í tollskránni tekur plast  einnig til vúlkaníseraðra trefja. Hugtakið tekur þó 
ekki til efna sem teljast spunaefni í flokki XI. 

2. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Vax í nr. 2712 eða 3404. 
 b. Aðgreind kemískt skýrgreind lífræn sambönd (29. kafli). 
 c. Heparín eða sölt þess (nr. 3001). 
 d. Lausnir (þó ekki kollodíum) þeirra efna sem tilgreind eru í nr. 3901-3913 í rokgjörnum 

upplausnarefnum , enda sé upplausnarefnið meira en 50% lausnarinnar miðað við þunga 
(nr. 3208); prentþynnur í nr. 3212. 

 e. Lífræn yfirborðsvirk efni eða framleiðsla í nr. 3402. 
 f. Uppleysanleg gúmkvoða eða estergúmkvoða (nr. 3806). 
 g. Prófefni á plastgrunni til greininga eða fyrir rannsóknastofur (nr. 3822)  
 h. Syntetískt gúmmí eins og það er skýrgreint í 40. kafla eða vörur úr því. 
 ij. Reiðtygi eða aktygi (nr. 4201) eða koffort, ferðatöskur, handtöskur eða aðrar hirslur í nr. 

4202. 
 k. Fléttur, tágasmíði eða aðrar vörur í 46. kafla. 
 l. Veggfóður í nr. 4814. 
 m. Vörur í flokki XI (spunaefni og spunavörur). 
 n. Vörur í flokki XII (t.d. skófatnaður, höfuðfatnaður, regnhlífar, sólhlífar, göngustafir, 

svipur, keyri eða hlutar til þeirra).
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 o. Glysvarningur í nr. 7117. 
 p.  Vörur í flokki XVI (vélar og vélræn eða rafknúin tæki). 
 q. Hlutar til loftfara eða ökutækja í flokki XVII. 
 r. Vörur í 90. kafla (t.d. optískar vörur, gleraugnaumgjarðir, teikniáhöld). 
 s. Vörur í 91. kafla (t.d. klukku- eða úrkassar). 
 t. Vörur í 92. kafla (t.d. hljóðfæri eða hlutar til þeirra). 
 u. Vörur í 94. kafla (t.d. húsgögn, lampar og ljósabúnaður, ljósaskilti, forsmíðaðar bygg-

ingar). 
 v. Vörur í 95. kafla (t.d. leikföng, leikspil, íþróttabúnaður). 
 w. Vörur í 96. kafla (t.d. burstar, hnappar, rennilásar, greiður, pípumunnstykki, vindlinga-

munnstykki eða þess háttar, hlutar til hitabrúsa eða þess háttar, pennar, skrúfblýantar). 
3. Til nr. 3901-3911 teljast einungis vörur sem framleiddar hafa verið með kemískri samsetningu 

og falla undir neðangreinda flokka: 
 a. Fljótandi syntetísk pólyólefín sem minna en 60% miðað við rúmmál þéttist við 300 °C eftir 

breytingu í 1013 millibör þegar þétt er við lækkaðan þrýsting (nr. 3901 og 3902). 
 b. Resín, ekki háfjölliðuð, af kúmaronindengerð (nr. 3911). 
 c. Aðrar syntetískar fjölliður með a.m.k. 5 einliðum að meðaltali. 
 d. Silíkon (nr. 3910). 
 e. Resól (nr. 3909) og aðrar forfjölliður. 
4.  Sem samfjölliður teljast allar fjölliður ef engin ein einliðaeining í þeim er 95% eða meira af 

heildarfjölliðuinnihaldinu miðað við þyngd. 
 Leiði ekki annað af orðalagi í þessum kafla skulu samfjölliður (þ.m.t. samfjölþéttur, sam-
fjölaukar, blokksamfjölliður og grósamfjölliður) og fjölliðublendi flokkast í þann vörulið sem 
tekur til fjölliða þeirrar sameinliðueiningar sem mest er af miðað við þyngd sérhverrar annarrar 
einstakrar sameinliðueiningar. Grunnsameinliðueiningar samfjölliða sem teljast til sama 
vöruliðar skulu samkvæmt þessari athugasemd teknar saman. 
 Ef engin ein sameinliðueining ríkir skulu samfjölliður eða fjölliðublendi, eftir því sem við 
á, flokkast í þann vörulið sem síðastur er í röð þeirra sem að jöfnu koma til greina.  

5. Kemískt umbreyttar fjölliður, þ.e. þær sem aðeins eru liður í aðalfjölliðukeðjunni og hefur 
verið breytt með kemísku hvarfi, skulu flokkast í þann vörulið sem á við óumbreyttu fjöl-
liðuna. Þetta ákvæði tekur ekki til grósamfjölliða. 

6. Sem frumgerðir í nr. 3901-3914 telst aðeins eftirfarandi: 
 a. Vökvar og deig, þ.m.t. dreifur (þeytur og sviflausnir) og lausnir. 
 b. Blokkir óreglulegrar lögunar, klumpar, duft (þ.m.t. mótaduft), korn, flögur og í áþekku 

lausu formi. 
7. Til nr. 3915 telst ekki úrgangur, afklippur og rusl úr einu hitadeigu (thermoplastic) efni sem 

breytt hefur verið í frumgerðir (nr. 3901-3914). 
8. Sem slöngur, pípur og hosur í nr. 3917 teljast holar vörur, einnig hálfunnar eða fullunnar, 

sem almennt eru notaðar til að flytja, leiða eða dreifa lofttegundum eða vökva (t.d. rifflaðar 
garðslöngur, gataðar slöngur). Þessi skýrgreining tekur einnig til pylsuhólka og flathólka. Þær 
sem hafa annað innra þversnið en hringlaga, sporöskjulaga, rétthyrningslaga (þar sem lengdin 
er ekki meiri en 1,5 föld breiddin) eða eru í lögun sem reglulegir fjölhliðungar, aðrar en 
síðastnefndir hólkar, skulu þó ekki teljast slöngur, pípur og hosur heldur prófílar. 

9. Sem veggfóður úr plasti í nr. 3918 teljast vörur í rúllum, ekki minna en 45 cm að breidd, til 
vegg- eða loftskreytinga, úr plasti sem fest er varanlega á bakgrunn úr hvers konar efni öðru
 en pappír, enda sé plastlagið (á yfirborði) æðótt, upphleypt, litað, mynsturprentað eða 
skreytt á annan hátt. 
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10. Sem plötur, blöð, himnur, þynnur og ræmur í nr. 3920 og 3921 teljast einungis plötur, blöð, 
himnur, þynnur og ræmur (þó ekki í 54. kafla) og blokkir reglulegrar rúmfræðilegrar lögunar, 
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einnig prentað eða yfirborðsunnið á annan hátt, ósniðið eða sniðið í rétthyrnda lögun (þar með 
talið ferningar) en ekki frekar unnið (einnig þótt vörurnar þannig sniðnar verði að vörum sem 
tilbúnar eru til notkunar). 

11. Nr. 3925 tekur einungis til neðangreindra vara sem ekki eru vörur í einhverjum fyrri vörulið í 
undirkafla II: 

 a. Geymar, tankar (þar með taldar rotþrær), ker og áþekk ílát, með meira en 300 l rúmtaki. 
 b. Mannvirkjahlutar til nota t.d. í gólf, veggi, þil, loft eða þök. 
 c. Rennur og hlutar til þeirra. 
 d. Hurðir, gluggar og karmar til þeirra og þröskuldar í dyr. 
 e. Svalir, brjóstrið, girðingar, hlið og áþekkir tálmar. 
 f. Hlerar, gluggahlerar (þar með talin rimlagluggatjöld) og áþekkar vörur og hlutar og tengi 

til þeirra. 
 g. Stórhillur til samsetningar og varanlegrar uppsetningar, t.d. í verslanir, verkstæði, vöru-

geymslur. 
 h. Byggingahlutar til skreytingar, t.d. rifflasúlur, þakhjálmar, fuglaskjól. 
 ij. Tengihlutir og undirstöður ætlað til varanlegrar uppsetningar í eða á dyr, glugga, tröppur, 

veggi eða aðra byggingarhluta, t.d. hnúðar, handföng, krókar, knegti, handklæðaslár, 
rofaplötur og aðrar plötur til verndar. 

 
Athugasemdir við undirliði:  

1. Í sérhverju númeri þessa kafla skulu fjölliður (þar með taldar samfjölliður) og kemískt 
umbreyttar fjölliður flokkast samkvæmt eftirfarandi ákvæðum: 

a. Þegar fyrir hendi er undirliður nefndur “Annað” í sömu röð: 
 1. Skráning fjölliðu í undirlið með forskeytinu “póly” (t.d. pólyetylen og pólyamíd-6,6) þýðir 

að grunneinliðueining eða einliðueiningar hinnar nefndu fjölliðu teknar saman verða að 
leggja til 95% eða meira af heildarfjölliðuinnihaldinu miðað við þyngd. 

 2. Samfjölliður nefndar í undirliðum nr. 3901.30, 3903.20, 3903.30 og 3904.30 flokkast í 
þessa undirliði að því tilskildu að sameinliðueiningar hinna nefndu samfjölliða leggi til 
95% eða meira af heildarfjölliðuinnihaldi miðað við þyngd. 

 3. Kemískt umbreyttar fjölliður flokkast í undirlið sem nefndur er “Annað” að því tilskildu að 
hinar kemískt umbreyttu fjölliður séu ekki tilgreindar nánar í öðrum undirlið. 

 4. Fjölliður sem ekki falla undir 1., 2. eða 3. hér að framan flokkast í þann undirlið, af þeim 
undirliðum sem eftir eru í röðinni, sem tekur til fjölliða þeirrar einliðueiningar sem mest er 
af miðað við þyngd sérhverrar annarrar einstakrar sameinliðueiningar. Í þessu skyni skulu 
grunneinliðueiningar fjölliða sem teljast til sama undirliðar teknar saman. Aðeins skulu 
bornar saman grunnsameinliðueiningar fjölliða í þeirri röð undirliða sem til athugunar er. 

b. Þegar ekki er fyrir hendi undirliður nefndur “Annað” í sömu röð: 
 1. Fjölliður flokkast í þann undirlið sem tekur til fjölliða þeirrar einliðueiningar sem mest er 

af miðað við þyngd sérhverrar annarrar einstakrar sameinliðueiningar. Í þessu skyni skulu 
grunneinliðueiningar fjölliða sem teljast til sama undirliðar teknar saman. Aðeins skulu 
bornar saman grunnsameinliðueiningar fjölliða í þeirri röð undirliða sem til athugunar er. 

 2. Kemískt umbreyttar fjölliður flokkast í þann undirlið sem tekur til óumbreyttu fjölliðunnar. 
 Fjölliðublendi flokkast í sama undirlið og fjölliður úr sömu einliðueiningum í sama mæli. 
2. Sem mýkiefni í nr. 3920.43 teljast einnig endurunnin mýkiefni.
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I Frumgerðir 

3901  Fjölliður etylens, í frumgerðum: 
 --- Pólyetylen að eðlisþyngd minna en 0,94: 
 3901.1001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3901.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Pólyetylen að eðlisþyngd 0,94 eða meira: 
 3901.2001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3901.2009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Samfjölliður etylen-vinylacetats: 
 3901.3001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3901.3009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Aðrar: 
 3901.9001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3901.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

3902  Fjölliður própylens eða annarra ólefína, í frum-
gerðum: 

 --- Pólyprópylen: 
 3902.1001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3902.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Pólyísóbútylen: 
 3902.2001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3902.2009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Samfjölliður própylens: 
 3902.3001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3902.3009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Aðrar: 
 3902.9001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3902.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

3903  Fjölliður styrens, í frumgerðum: 
 --- Pólystyren: 
 3903.1100 --- --- Þenjanleg .................................................................... 0   
 --- --- Önnur: 
 3903.1901 --- --- --- Upplausnir, þeytur og deig ..................................... 0   
 3903.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Samfjölliður styren-akrylonítril (SAN): 
 3903.2001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3903.2009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Samfjölliður akrylonítril-bútadíenstyrens (ABS): 
 3903.3001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3903.3009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
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 --- Aðrar: 
 3903.9001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3903.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

3904  Fjölliður vinylklóríðs eða önnur halógenólefín, í frum-
gerðum: 

 --- Póly (vinyl klóríð), ekki blönduð öðrum efnum: 
 3904.1001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3904.1009 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Önnur póly(vinyl klóríð): 
 --- --- Óplestin: 
 3904.2101 --- --- --- Upplausnir, þeytur og deig ..................................... 0   
 3904.2109 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Plestin: 
 3904.2201 --- --- --- Upplausnir, þeytur og deig ..................................... 0   
 3904.2209 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- Samfjölliður vinylklóríðvinylacetats: 
 3904.3001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3904.3009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Aðrar samfjölliður vinylklóríðs: 
 3904.4001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3904.4009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Fjölliður vinylídenklóríðs: 
 3904.5001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3904.5009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Flúorfjölliður: 
 --- --- Pólytetraflúoretylen: 
 3904.6101 --- --- --- Upplausnir, þeytur og deig ..................................... 0   
 3904.6109 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Aðrar: 
 3904.6901 --- --- --- Upplausnir, þeytur og deig ..................................... 0   
 3904.6909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Aðrar: 
 3904.9001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3904.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

3905  Fjölliður vinylacetats eða annarra vinylestera, í frum-
gerðum; aðrar fjölliður vinyls í frumgerðum: 

 --- Póly (vinyl acetat): 
 3905.1200 --- --- Í vatnsdreifum ............................................................. 0   
 --- --- Annað:  
 3905.1901 --- --- --- Upplausnir, dreifur og deig .................................... 0   
 3905.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Samfjölliður vinylacetats:  
 3905.2100 --- --- Í vatnsdreifum ............................................................. 0   
 --- --- Annað:  
 3905.2901 --- --- --- Upplausnir, þeytur og deig ..................................... 0   
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 3905.2909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Póly (vinyl alkóhól), einnig með óvatnsrofnum acetat-

flokkum: 
 3905.3001 --- --- Upplausnir, dreifur og deig ........................................ 0   
 3905.3009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Annað:  
 --- --- Samfjölliður:  
 3905.9101 --- --- --- Upplausnir, þeytur og deig ..................................... 0   
 3905.9109 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annað:  
 3905.9901 --- --- --- Upplausnir, þeytur og deig ..................................... 0   
 3905.9909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   

3906  Fjölliður akryls í frumgerðum: 
 --- Póly (metyl metakrylat): 
 3906.1001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3906.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Aðrar: 
 3906.9001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3906.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

3907  Pólyacetöl, aðrir pólyeterar og epoxíðresín, í frum-
gerðum; pólykarbónöt, alkyðresín, pólyallylesterar og 
aðrir pólyesterar, í frumgerðum: 

 --- Pólyacetöl: 
 3907.1001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3907.1009 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Aðrir pólyeterar: 
 3907.2001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3907.2009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Epoxíðresín: 
 3907.3001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3907.3009 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Pólykarbónöt: 
 3907.4001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3907.4009 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Alkyðresín: 
 3907.5001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3907.5009 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --  Póly(etylen terefþalat): 
 3907.6001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3907.6009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Aðrir pólyesterar: 
 3907.9100 --- --- Ómettaðir .................................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 3907.9901 --- --- --- Upplausnir, þeytur og deig ..................................... 0   
 3907.9909 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
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3908  Pólyamíð í frumgerðum: 
 --- Pólyamíd-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 eða -6,12: 
 3908.1001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3908.1009 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Önnur: 
 3908.9001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3908.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

3909  Amínóresín, fenólresín og pólyúretön, í frumgerðum: 
 --- Úrearesín; tíóúrearesín: 
 3909.1001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3909.1009 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Melamínresín: 
 3909.2001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3909.2009 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Önnur aminóresín: 
 3909.3001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3909.3009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Fenólresín: 
 3909.4001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3909.4009 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Pólyúretön: 
 3909.5001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3909.5002 --- --- Blokkir, blásnar og óskornar ...................................... 0   
 3909.5009 --- --- Önnur .......................................................................... 0   

3910  Sílikon í frumgerðum: 
 3910.0001 --- Upplausnir, þeytur og deig ............................................ 0   
 3910.0009 --- Önnur ............................................................................. 0   

3911  Jarðolíuresín, kúmarónindenresín, pólyterpen, póly-
súlfíð, pólysúlfón og aðrar vörur tilgreindar í 3. 
athugasemd við þennan kafla, í frumgerðum, ót.a.: 

 --- Jarðolíuresín, kúmarón-, inden- eða kúmarónindenresín 
og pólyterpen: 

 3911.1001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3911.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Annað: 
 3911.9001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3911.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

3912  Sellulósi og kemískar afleiður hans, ót.a., í frum-
gerðum: 

 --- Sellulósaacetöt: 
 --- --- Óplestin: 
 3912.1101 --- --- --- Upplausnir, þeytur og deig ..................................... 0   
 3912.1109 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Plestin: 
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 3912.1201 --- --- --- Upplausnir, þeytur og deig ..................................... 0   
 3912.1209 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- Sellulósanítröt (þar með talin kollodíum): 
 3912.2001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3912.2002 --- --- Kollódium, kollodiumull og skotbómull .................... 0   
 3912.2009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Sellulósaeterar: 
 --- --- Karboxymetylsellulósi og sölt hans: 
 3912.3101 --- --- --- Upplausnir, þeytur og deig ..................................... 0   
 3912.3109 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Aðrir: 
 3912.3901 --- --- --- Upplausnir, þeytur og deig ..................................... 0   
 3912.3909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Annað: 
 3912.9001 --- --- Upplausnir, þeytur og deig ......................................... 0   
 3912.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

3913  Náttúrlegar fjölliður (t.d. algínsýra) og umbreyttar 
náttúrlegar fjölliður (t.d. hert próteín, kemískar af-
leiður náttúrlegs gúmmís), ót.a., í frumgerðum: 

 3913.1000 --- Algínsýra, sölt hennar og esterar ................................... 0   
 3913.9000 --- Aðrar .............................................................................. 0   

3914 3914.0000 Jónskiptar að meginstofni úr fjölliðum í nr. 3901-
3913, í frumgerðum: ......................................................... 0   

 

II Úrgangur; afklippur og rusl; 
hálfunnar vörur; vörur 

3915  Úrgangur, afklippur og rusl, úr plasti: 
 3915.1000 --- Úr etylenfjölliðum ......................................................... 0   
 3915.2000 --- Úr styrenfjölliðum ......................................................... 0   
 3915.3000 --- Úr vinylklóríðfjölliðum ................................................. 0   
 3915.9000 --- Úr öðru plasti ................................................................. 0   

3916  Einþáttungar sem hvarvetna eru yfir 1 mm í þvermál, 
stengur, stafir og prófílar, einnig yfirborðsunnið en 
ekki unnið á annan hátt, úr plasti: 

 --- Úr etylenfjölliðum: 
 3916.1001 --- --- Til einangrunar ........................................................... 0   
 3916.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Úr vinylklóríðfjölliðum: 
 3916.2001 --- --- Til einangrunar ........................................................... 0   
 3916.2009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Úr öðru plasti: 
 3916.9001 --- --- Til einangrunar ........................................................... 0   
 3916.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
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3917  Slöngur, pípur og hosur og tengihlutar til þeirra (t.d. 
tengi, hné, flansar), úr plasti: 

 3917.1000 --- Gervigarnir (pylsuhólkar) úr hertu próteíni eða sellu-
lósaefnum ....................................................................... 0   

 --- Slöngur, pípur og hosur, stíft: 
 --- --- Úr etylenfjölliðum: 
 3917.2101 --- --- --- Til einangrunar ....................................................... 0   
 3917.2109 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Úr própylenfjölliðum: 
 3917.2201 --- --- --- Til einangrunar ....................................................... 0   
 3917.2209 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Úr vinylklóríðfjölliðum: 
 3917.2301 --- --- --- Til einangrunar ....................................................... 0   
 3917.2309 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Úr öðru plasti: 
 3917.2901 --- --- --- Til einangrunar ....................................................... 0    
 3917.2909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Aðrar slöngur, pípur og hosur: 
 3917.3100 --- --- Sveigjanlegar slöngur, pípur og hosur, með lágmarks 

sprengiþrýsting við 27,6 MPa .................................... 0   
 --- --- Aðrar, ekki styrktar eða á annan hátt í sambandi við 

önnur efni, án tengihluta: 
 3917.3201 --- --- --- Til einangrunar ....................................................... 0   
 3917.3209 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 3917.3300 --- --- Aðrar, ekki styrkt eða á annan hátt í sambandi við 

önnur efni, með tengihlutum ...................................... 0   
 3917.3900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 3917.4000 --- Tengihlutar ..................................................................... 0   

3918  Gólfefni úr plasti, einnig sjálflímandi, í rúllum eða 
sem flísar; veggfóður úr plasti, eins og það er skýr-
greint í 9. athugasemd við þennan kafla: 

 --- Úr vinylklóríðfjölliðum: 
 3918.1001 --- --- Gólfefni ...................................................................... 5  0 
 3918.1002 --- --- Veggfóður ................................................................... 5  0 
 --- Úr öðru plasti: 
 --- --- Gólfefni: 
 3918.9011 --- --- --- Úr vúlkanfíber, rétthyrnt eða ferningslaga ............. 0   
 3918.9019 --- --- --- Annað ..................................................................... 5  0 
 --- --- Veggfóður: 
 3918.9021 --- --- --- Úr vúlkanfíber, rétthyrnt eða ferningslaga ............. 0   
 3918.9029 --- --- --- Annað ..................................................................... 5  0 

3919  Sjálflímandi plötur, blöð, filmur, himnur, bönd, ræm-
ur og annað flatt, úr plasti, einnig í rúllum: 

 3919.1000 --- Í rúllum ekki yfir 20 cm að breidd ................................. 5  0 
 --- Annað: 
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 3919.9010 --- --- Vegg- og loftklæðning ................................................ 5  0 
 --- --- Annað: 
 3919.9021 --- --- --- Úr vúlkanfíber ........................................................ 0   
 3919.9022 --- --- --- Með auglýsingatexta á erlendu máli ....................... 0   
 3919.9029 --- --- --- Annars .................................................................... 5  0 

3920  Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr 
plasti, ekki með holrúmi, styrkingu, lagskiptingu, 
bakgrunn eða á hliðstæðan hátt í sambandi við önnur 
efni: 

 --- Úr etylenfjölliðum: 
 3920.1001 --- --- Áprentað umbúðaplast fyrir matvæli .......................... 4  0 
 3920.1002 --- --- 0,2 mm á þykkt eða meira .......................................... 5  0 
 3920.1003 --- --- Marglaga, kóextrúderuð, lituð filma (heyrúlluplast) .. 5  0 
 3920.1009 --- --- Annars ........................................................................ 5  0 
 --- Úr  própylenfjölliðum: 
 3920.2001 --- --- 0,2 mm á þykkt eða meira, ót.a.................................... 5  0 
 3920.2002 --- --- Bindiborðar til umbúða um vörur, 0,50 til 1 mm á 

þykkt og 7 til 15 mm á breidd ..................................... 0   
 3920.2009 --- --- Annars ........................................................................ 5  0 
 --- Úr styrenfjölliðum: 
 3920.3001 --- --- 0,2 mm á þykkt eða meira .......................................... 5  0 
 3920.3009 --- --- Annars ........................................................................ 5  0 
 --- Úr vinylklóríðfjölliðum: 
 --- --- Sem ekki inniheldur minna en 6 % af mýkiefnum 

miðað við þyngd: 
 3920.4301 --- --- --- Efni í færibönd ........................................................ 0   
 3920.4302 --- --- --- 0,2 mm á þykkt eða meira ...................................... 5  0 
 3920.4303 --- --- --- Plötur til myndamótagerðar .................................... 0   
 3920.4309 --- --- --- Annars .................................................................... 5  0 
 --- --- Annað: 
 3920.4901 --- --- --- Efni í færibönd ........................................................ 0   
 3920.4902 --- --- --- 0,2 mm á þykkt eða meira ...................................... 5  0 
 3920.4903 --- --- --- Plötur til myndamótagerðar .................................... 0   
 3920.4909 --- --- --- Annars .................................................................... 5  0 
 --- Úr akrylfjölliðum: 
 --- --- Úr póly(metyl metakrylati): 
 3920.5101 --- --- --- 0,2 mm á þykkt eða meira ...................................... 5  0 
 3920.5109 --- --- --- Annars .................................................................... 5  0 
 --- --- Annað: 
 3920.5901 --- --- --- 0,2 mm á þykkt eða meira ...................................... 5  0 
 3920.5909 --- --- --- Annars .................................................................... 5  0 
 --- Úr pólykarbónötum, alkydresínum, pólyallyesterum 

eða öðrum pólyesterum:  
 --- --- Úr pólykarbónötum: 
 3920.6101 --- --- --- 0,2 mm á þykkt eða meira ...................................... 5  0 
 3920.6109 --- --- --- Annars .................................................................... 5  0 
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 --- --- Úr póly (etylen terefþalati): 
 3920.6201 --- --- --- 0,2 mm á þykkt eða meira ...................................... 5  0 
 3920.6209 --- --- --- Annars .................................................................... 5  0 
 --- --- Úr ómettuðum pólyesterum: 
 3920.6301 --- --- --- 0,2 mm á þykkt eða meira ...................................... 5  0 
 3920.6309 --- --- --- Annars .................................................................... 5  0 
 --- --- Úr öðrum pólyesterum: 
 3920.6901 --- --- --- 0,2 mm á þykkt eða meira ...................................... 5  0 
 3920.6909 --- --- --- Annars .................................................................... 5  0 
 --- Úr sellulósa eða kemískum afleiðum hans:  
 --- --- Úr endurunnum sellulósa: 
 3920.7101 --- --- --- 0,2 mm á þykkt eða meira ...................................... 5  0 
 3920.7109 --- --- --- Annars .................................................................... 5  0 
 3920.7200 --- --- Úr vúlkanfíber ............................................................ 0   
 --- --- Úr sellulósaacetati: 
 3920.7301 --- --- --- 0,2 mm á þykkt eða meira ....................................... 5  0 
 3920.7309 --- --- --- Annars .................................................................... 5  0 
 --- --- Úr öðrum afleiðum sellulósa: 
 3920.7901 --- --- --- 0,2 mm á þykkt eða meira ....................................... 5  0 
 3920.7909 --- --- --- Annars .................................................................... 5  0 
 --- Úr öðru plasti: 
 --- --- Úr póly(vinyl bútyrali): 
 3920.9101 --- --- --- 0,2 mm á þykkt eða meira ....................................... 5  0 
 3920.9109 --- --- --- Annars ..................................................................... 5  0 
 --- --- Úr pólyamíðum: 
 3920.9201 --- --- --- 0,2 mm á þykkt eða meira ...................................... 5  0 
 3920.9209 --- --- --- Annars .................................................................... 5  0 
 --- --- Úr amínóresínum: 
 3920.9301 --- --- --- 0,2 mm á þykkt eða meira ...................................... 5  0 
 3920.9309 --- --- --- Annars .................................................................... 5  0 
 --- --- Úr fenólresínum: 
 3920.9401 --- --- --- 0,2 mm á þykkt eða meira ...................................... 5  0 
 3920.9409 --- --- --- Annars .................................................................... 5  0 
 --- --- Úr öðru plasti: 
 3920.9901 --- --- --- Efni í færibönd ........................................................ 0   
 3920.9902 --- --- --- 0,2 mm á þykkt eða meira ...................................... 5  0 
 3920.9909 --- --- --- Annars .................................................................... 5  0 

3921  Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr 
plasti: 

 --- Með holrúmi: 
 --- --- Úr styrenfjölliðum: 
 3921.1101 --- --- --- Til hitaeinangrunar ................................................. 5  0 
 3921.1109 --- --- --- Annars .................................................................... 5  0 
 --- --- Úr vinylklóríðfjölliðum: 
 3921.1201 --- --- --- Til klæðningar eða hitaeinangrunar ........................ 5  0 
 3921.1209 --- --- --- Annað ..................................................................... 5  0 
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 3921.1300 --- --- Úr pólyúretönum ........................................................ 5  0 
 3921.1400 --- --- Úr endurunnum sellulósa ............................................ 5  0 
 --- --- Úr öðru plasti: 
 3921.1901 --- --- --- Þéttilistar úr blásnu pólyester ................................. 5  0 
 3921.1902 --- --- --- Til klæðningar eða hitaeinangrunar ........................ 5  0 
 3921.1909 --- --- --- Annað ..................................................................... 5  0 
 --- Annars: 
 3921.9001 --- --- Efni í færibönd ............................................................ 0   
 3921.9002 --- --- 0,2 mm á þykkt eða meira .......................................... 5  0 
 3921.9003 --- --- Plötur til myndamótagerðar ........................................ 0   
 3921.9004 --- --- Úr vúlkanfíber ............................................................. 0   
 3921.9009 --- --- Annað ......................................................................... 5  0 

3922  Baðker, sturtubaðker, vaskar, handlaugar, skolskálar, 
salernisskálar, -setur og -lok, vatnsgeymar til að skola 
niður og áþekk hreinlætistæki, úr plasti: 

 3922.1000 --- Baðker, sturtubaðker, vaskar og handlaugar .................. 10  0 
 3922.2000 --- Salerni og salernislok ..................................................... 10  0 
 --- Annað: 
 3922.9001 --- --- Plasthylki fyrir handþurrkupappír í rúllum, salernis-

pappír og sápulög ....................................................... 10  0 
 3922.9009 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 

3923  Varningur til flutnings eða pökkunar á vörum, úr 
plasti; tappar, lok, hettur og annar lokunarbúnaður, 
úr plasti: 

 --- Box, kassar, öskjur, grindur og áþekkur varningur: 
 3923.1001 --- --- Fiskkassar ................................................................... 4  0 
 3923.1009 --- --- Annað ......................................................................... 5  0 
 --- Sekkir og pokar (þ.m.t. kramarhús): 
 --- --- Úr etylenfjölliðum: 
 3923.2101 --- --- --- Með viðeigandi áletrun til útflutnings .................... 0   
 3923.2109 --- --- --- Annað ..................................................................... 5  0 
 --- --- Úr öðru plasti: 
 3923.2901 --- --- --- Með viðeigandi áletrun til útflutnings .................... 0   
 3923.2909 --- --- --- Annað ..................................................................... 5  0 
 3923.3000 --- Körfukútar, flöskur, pelar og áþekkur varningur ........... 5  0 
 3923.4000 --- Spólur, snældur, kefli og áþekkar uppistöður ................ 5  0 
 3923.5000 --- Tappar, lok, hettur og annar lokunarbúnaður ................ 5  0 
 --- Annað: 
 3923.9001 --- --- Fiskikörfur og línubalar .............................................. 4  0 
 3923.9002 --- --- Vörubretti ................................................................... 4  0 
 3923.9009 --- --- Annars ........................................................................ 5  0 

3924  Borðbúnaður, eldhúsbúnaður, önnur búsáhöld og 
baðbúnaður, úr plasti: 

 3924.1000 --- Borðbúnaður og eldhúsbúnaður ..................................... 10  0 
 3924.9000 --- Annað ............................................................................ 10  0 
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3925  Smíðavörur til bygginga úr plasti, ót.a.: 
 3925.1000 --- Geymar, tankar, ker og áþekk ílát með meira en 300 l 

rúmtaki ........................................................................... 5  0 
 --- Hurðir, gluggar og karmar til þeirra og þröskuldar í 

dyr: 
 --- --- Hurðir: 
 3925.2011 --- --- --- Með tilheyrandi glerrúðum, einnig ísettum ............. 5  0 
 3925.2019 --- --- --- Annars .................................................................... 5  0 
 --- ---  Gluggar og gluggakarmar: 
 3925.2021 --- --- ---  Með tilheyrandi glerrúðum, einnig ísettum ............. 5  0 
 3925.2029 --- --- ---  Annars .................................................................... 5  0 
 3925.2030 --- ---  Annað ......................................................................... 5  0 
 3925.3000 --- Hlerar, gluggahlerar (þar með talin rimlagluggatjöld) 

og áþekkar vörur og hlutar til þeirra .............................. 5  0 
 --- Annað: 
 3925.9001 --- --- Vörur sem lýst er í ij-lið 11. athugasemdar við 39. 

kafla ............................................................................ 5  0 
 3925.9002 --- ---  Tilsniðnir eða mótaðir byggingarhlutar til klæðningar 

eða hitaeinangrunar .................................................... 5  0 
 3925.9009 --- --- Annars ........................................................................ 5  0 

3926  Aðrar vörur úr plasti og vörur úr efnum í nr. 3901-
3914: 

 --- Skrifstofu- eða skólavarningur: 
 3926.1001 --- --- Stenslar o.þ.h. ............................................................. 0   
 3926.1009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 3926.2000 --- Fatnaður og hlutar til hans (þar með taldir hanskar, 

belgvettlingar og vettlingar) .......................................... 15  0 

 --- Smávarningur til að búa, slá og leggja með ýmsa hluti 
svo sem húsgögn, vagna o.þ.h.: 

 3926.3001 --- ---  Til ökutækja ................................................................ 7,5  0 
 3926.3009 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 3926.4000 --- Styttur og aðrar vörur til skreytinga ............................... 10  0 
 --- Annars: 
 3926.9011 --- --- Spennur, rammar, sylgjur, krókar, lykkjur, hringir 

o.þ.h. almennt notað til fatnaðar, ferðabúnaðar, 
handtaskna eða annarra vara úr leðri eða spunavöru; 
perlur og pallíettur ...................................................... 0   

 3926.9012 --- --- Naglar, stifti, heftur, lykkjur, kengir, kassakrækjur, 
spíkarar og teiknibólur ................................................ 0   

 3926.9013 --- --- Boltar og rær, hnoð, fleinar, splitti og áþekkar vörur; 
skífur ........................................................................... 0   

 3926.9014 --- --- Þéttingar, listar og áþekkar vörur ............................... 0   
 3926.9015 --- --- Vörur sem almennt eru notaðar í vélbúnaði eða 

verksmiðjum ............................................................... 0   
 3926.9016 --- --- Belti eða reimar fyrir vélbúnað, færibönd eða lyftur .. 0   
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 3926.9017 --- --- Verkfæri, verkfærahlutar, verkfærahandföng, leistar 
og blokkir fyrir stígvél og skó; burstabök .................. 0   

 3926.9018 --- --- Búnaður fyrir rannsóknarstofur, einnig með rúm-
málsmerkjum eða rúmmálsréttingum ......................... 0   

 3926.9019 --- --- Vörur, sérstaklega hannaðar til smíði skipa og báta ... 0   
 3926.9021 --- --- Netahringir .................................................................. 0   
 3926.9022 --- --- Neta- og trollkúlur ...................................................... 0   
 3926.9023 --- --- Vörur til veiðarfæra, ót.a. ........................................... 0   
 3926.9024 --- --- Tengikassar og tengidósir fyrir raflagnir, þó ekki 

vörur sem teljast til nr. 8538 ....................................... 5  0 
 3926.9025 --- --- Björgunar- og slysavarnatæki ..................................... 0   
 3926.9029 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 
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40. KAFLI 
Gúmmí og vörur úr því 

 
Athugasemdir: 

1. Leiði ekki annað af orðalagi tollskrárinnar er með gúmmíi átt við eftirtaldar vörur, einnig 
vúlkaníseraðar eða hertar: Náttúrlegt gúmmí, balata, gúttaperka, guayule, chicle og áþekkar 
náttúrlegar gúmkvoður, syntetískt gúmmí, faktis unnið úr olíum, og þessi efni endurunninn. 

2. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Vörur í flokki XI (spunaefni og spunavörur). 
 b. Skófatnaður og hlutar til hans í 64. kafla. 
 c. Höfuðfatnaður og hlutar til hans (þar með taldar baðhettur) í 65. kafla. 
 d. Vélræn eða rafknúin tæki eða hlutar til þeirra í flokki XVI (þar með taldar hvers konar 

rafmagnsvörur) úr harðgúmmíi. 
 e. Vörur í 90., 92., 94. eða 96. kafla. 
 f. Vörur í 95. kafla (þó ekki íþróttahanskar, belgvettlingar og vettlingar og vörur í nr. 4011-

4013). 
3. Sem frumgerðir í nr. 4001-4003 og 4005 teljast eingöngu vörur í neðangreindu ástandi: 
 a. Vökvar og deig (þar með talið latex, einnig forvúlkaníserað og aðrar dreifur og upplausnir). 
 b. Blokkir óreglulegrar lögunar, klumpar, ballar, duft, grjón, mylsna og í áþekkri lausri mynd. 
4. Sem syntetískt gúmmí í 1. athugasemd við þennan kafla og í nr. 4002 telst: 
 a. Ómettuð syntetísk efni sem með vúlkaníseringu með brennisteini má óumvendanlega 

breyta í ósveigjanleg efni sem við 18-29 °C má teygja í þrefalda upprunalega lengd sína án 
þess að þau slitni og eftir að þau hafa verið teygð í tvöfalda upprunalega lengd sína, dragast 
saman innan fimm mínútna þannig að þau verði ekki yfir ein og hálf upphafleg lengd sín. 
Vegna prófana þessara má bæta í efnum sem nauðsynleg eru til þverbindingar, eins og vaka 
til vúlkaníseringar eða hvata. Einnig mega vera til staðar efni eins og kveðið er á um í 2. og 
3. tölulið b-liðar 5. athugasemdar. Þó mega ekki vera til staðar nein efni sem ekki eru 
nauðsynleg til þverbindingar, eins og þynnir, mýkiefni og fylliefni. 

 b. Tíóplast (TM). 
 c. Náttúrlegt gúmmí ummyndað með ágræðslu eða blöndun við plastefni, affjölliðað 

náttúrlegt gúmmí og blöndur af ómettuðum syntetískum efnum með mettuðum syntetískum 
háfjölliðum, enda uppfylli allar framangreindar vörur þau skilyrði varðandi vúlkaníseringu, 
teygjanleika og samdráttarhæfni sem um getur í a-lið að ofan. 

5. a. Til nr. 4001 og 4002 telst ekki gúmmí eða gúmmíblöndur sem hafa verið blandaðar, fyrir 
eða eftir storknun, með: 
1. vúlkaníserandi efnum, hvötum, lötum eða vökum (þó ekki íblöndunarefnum til 

framleiðslu á forvúlkaníseruðu gúmmílatexi); 
2. dreifulitum eða öðrum litarefnum, þó ekki efnum sem eingöngu er bætt í til 

auðkenningar; 
3. mýkiefnum eða þynnum (nema jarðolíu þegar um er að ræða olíuþynnt gúmmí), fyllum, 

styrkingarefnum, lífrænum leysiefnum eða hvaða öðrum efnum en þeim sem leyfð eru 
samkvæmt b-lið. 

 b. Þrátt fyrir að neðangreind efni sé að finna í gúmmíi eða gúmmíblöndum hefur það ekki 
áhrif á flokkun þess í nr. 4001 eða 4002, eftir því sem við á, enda haldi slíkt gúmmí eða 
gúmmíblöndur megineinkennum sínum sem hráefni: 

1. Ýruefni (emulsifiers) eða hrindiefni (anti-tack agents). 
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2. Smáskammtar af leysiefnum úr ýruefnum. 
3. Mjög litlir skammtar af eftirfarandi: Hitanæm efni (venjulega til að fá hitanæmt 

gúmmílatex), bakskauts-yfirborðsvirkt efni (venjulega til að fá raf-jákvætt gúmmílatex), 
mótoxari (anti-oxidant), hleypiefni, myljuefni, frostvari, mettiefni, varnarefni, 
varðveisluefni, seigjustýriefni eða áþekk íbætiefni til sérstakra nota. 

6. Sem úrgangur, afskurður og rusl í nr. 4004 telst gúmmíúrgangur, -fráskurður og -rusl frá 
framleiðslu eða vinnslu úr gúmmíi og gúmmívörum sem öldungis er ónothæft sem slíkt vegna 
skurðar, slits eða af öðrum ástæðum. 

7. Þráður að öllu leyti úr vúlkaníseruðu gúmmíi með hvers konar þverskurðarmáli yfir 5 mm 
flokkast sem ræma, stöng eða prófíll sem telst til nr. 4008. 

8. Til nr. 4010 teljast belti eða reimar fyrir færibönd eða drifbúnað úr spunadúk sem er gegn-
dreyptur, húðaður, hjúpaður eða lagskipaður með gúmmíi, eða úr spunagarni eða spunasnúru, 
gegndreypt, húðað, hjúpað eða klætt gúmmíi. 

9. Sem plötur, blöð og ræmur í nr. 4001, 4002, 4003, 4005 og 4008 teljast einungis plötur, blöð 
og ræmur og blokkir reglulegt að lögun, óskorið eða aðeins skorið í rétthyrnda lögun (þar með 
talið ferningslaga), einnig að gerð sem tilbúnar vörur, og einnig áprentað eða yfirborðsunnið á 
annan hátt, en ekki skorið í aðra lögun eða frekar unnið. 
 Sem stengur og prófílar í nr. 4008 teljast einungis slíkar vörur, einnig skornar í lengdir 
eða yfirborðsunnar en ekki unnar á annan hátt. 

 A E 
 %  % 

4001  Náttúrlegt gúmmí, balata, gúttaperka, guayule, chicle 
og áþekkar náttúrlegar gúmkvoður, í frumgerðum 
eða í plötum, blöðum eða ræmum: 

 4001.1000 --- Náttúrlegt gúmmílatex, einnig forvúlkaníserað ............. 0   
 --- Náttúrlegt gúmmí í annarri mynd: 
 4001.2100 --- --- Skyggð blöð ................................................................ 0   
 4001.2200 --- --- Tæknilega skilgreint náttúrlegt gúmmí (TSNR) ......... 0   
 4001.2900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 4001.3000 --- Balata, gúttaperka, guayule, chicle og áþekkar náttúr-

legar gúmkvoður ............................................................ 0   

4002  Syntetískt gúmmí og faktis fengið úr olíum, í frum-
gerðum eða í plötum, blöðum eða ræmum; hvers 
konar blöndur vara í nr. 4001 við hvaða vöru sem er í 
þessum vörulið, í frumgerðum eða í plötum, blöðum 
eða ræmum: 

 --- Styren-bútadíen gúmmí (SBR); karboxyl styren-
bútadíen gúmmí (XSBR): 

 4002.1100 --- --- Latex ........................................................................... 0   
 4002.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 4002.2000 --- Bútadíen gúmmí (BR) .................................................... 0   
 --- Ísóbúten-ísópren (bútyl) gúmmí (IIR); haló-ísóbúten-

ísópren gúmmí (CIIR eða BIIR): 
 4002.3100 --- --- Ísóbúten-ísópren (bútyl) gúmmí (IIR) ........................ 0   
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 4002.3900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Klórópren (klóróbútadíen) gúmmí (CR): 
 4002.4100 --- --- Latex ........................................................................... 0   
 4002.4900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Akrylónítríl-bútadíen gúmmí (NBR): 
 4002.5100 --- --- Latex ........................................................................... 0   
 4002.5900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 4002.6000 --- Ísópren gúmmí (IR) ....................................................... 0   
 4002.7000 --- Etylen-própylen-ótengtdíen gúmmí (EPDM) ................ 0   
 4002.8000 --- Hvers konar blöndur vara í nr. 4001 við hvaða vöru 

sem er í þessum vörulið ................................................. 0   
 --- Annað: 
 4002.9100 --- --- Latex ........................................................................... 0   
 4002.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

4003  Endurunnið gúmmí, í frumgerðum eða í plötum, 
blöðum eða ræmum: 

 4003.0001 --- Gólfefni og veggfóður ................................................... 0   
 4003.0009 --- Annað ............................................................................ 0   

4004 4004.0000 Úrgangur, afskurður og rusl úr gúmmíi (þó ekki 
harðgúmmí) og duft og korn úr því ............................... 0   

4005  Blandað (compounded) gúmmí, óvúlkaníserað, í frum-
gerðum eða í plötum, blöðum eða ræmum: 

 4005.1000 --- Blandað með kolefnissvertu eða kísil ............................ 0   
 4005.2000 --- Lausnir; dreifur, þó ekki í nr. 4005.1000 ....................... 0   
 --- Annað: 
 4005.9100 --- --- Plötur, blöð og ræmur ................................................. 0   
 4005.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

4006  Annað form (t.d. stengur, pípur og prófílar) og vörur 
(t.d. skífur og hringir), úr óvúlkaníseruðu gúmmíi: 

 4006.1000 --- ,,Camel-back“ ræmur til sólunar á gúmmíhjólbörðum .. 0   
 4006.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

4007 4007.0000 Þræðir og snúrur úr vúlkaníseruðu gúmmíi ................. 0   

4008  Plötur, blöð, ræmur, stengur og prófílar, úr vúlkaní-
seruðu gúmmíi, þó ekki harðgúmmíi: 

 --- Úr holgúmmíi: 
 --- --- Plötur, blöð og ræmur: 
 4008.1101 --- --- --- Gólfefni og veggfóður ............................................ 5  0 
 4008.1109 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 4008.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Úr öðru en holgúmmíi: 
 --- --- Plötur, blöð og ræmur: 
 4008.2101 --- --- --- Gólfefni og veggfóður ............................................ 5  0 
 4008.2109 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
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 4008.2900 --- --- Annað ......................................................................... 0   

4009  Slöngur, pípur og hosur, úr vúlkaníseruðu gúmmíi, þó 
ekki harðgúmmíi, með eða án tengihluta (t.d. tengi, 
hné, múffur): 

 --- Ekki styrkt eða á annan hátt í sambandi við önnur efni: 
 4009.1100 --- --- Án tengihluta .............................................................. 0   
 4009.1200 --- --- Með tengihlutum ........................................................ 0   
 --- Styrkt eða á annan hátt í sambandi við málm eingöngu: 
 --- --- Án tengihluta: 
 4009.2101 --- --- --- Með sprengiþoli 50 kg/cm2 eða meira ..................... 0   
 4009.2109 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 4009.2200 --- --- Með tengihlutum ......................................................... 0   
 --- Styrkt eða á annan hátt í sambandi við spunaefni 

eingöngu: 
 --- --- Án tengihluta: 
 4009.3101 --- --- --- Með sprengiþoli 50 kg/cm2 eða meira ..................... 0   
 4009.3109 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 4009.3200 --- --- Með tengihlutum ......................................................... 0   
 --- Styrkt eða á annan hátt í sambandi við önnur efni: 
 4009.4100 --- --- Án tengihluta ............................................................... 0   
 4009.4200 --- --- Með tengihlutum ......................................................... 0   

4010  Belti eða reimar fyrir færibönd eða drifbúnað, úr 
vúlkaníseruðu gúmmíi: 

 --- Belti eða reimar fyrir færibönd:  
 4010.1100 --- --- Einungis styrkt með málmi ......................................... 0   
 4010.1200 --- --- Einungis styrkt með spunaefnum ............................... 0   
 4010.1300 --- --- Einungis styrkt með plasti .......................................... 0   
 4010.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Belti eða reimar fyrir drifbúnað:  
 4010.3100 --- --- Endalaus belti fyrir drifbúnað með trapisulaga 

þverskurði (V-belti), V-riffluð, að ytra hringferli 
meira en 60 cm en ekki meira en 180 cm ................... 0   

 4010.3200 --- --- Endalaus belti fyrir drifbúnað með trapisulaga 
þverskurði (V-belti), þó ekki V-riffluð, að ytra 
hringferli meira en 60 cm en ekki meira en 180 cm ... 0   

 4010.3300 --- --- Endalaus belti fyrir drifbúnað með trapisulaga 
þverskurði (V-belti), V-riffluð, að ytra hringferli 
meira en 180 cm en ekki meira en 240 cm .................. 0   

 4010.3400 --- --- Endalaus belti fyrir drifbúnað með trapisulaga 
þverskurði (V-belti), þó ekki V-riffluð, að ytra hring-
ferli meira en 180 cm en ekki meira en 240 cm .......... 0   

 4010.3500 --- --- Endalaus samstillt belti, að ytra hringferli meira en 
60 cm en ekki meira en 150 cm................................... 0   

 4010.3600 --- --- Endalaus samstillt belti, að ytra hringferli meira en 
150 cm en ekki meira en 198 cm................................. 0   
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 4010.3900 --- --- Annað ......................................................................... 0   

4011  Nýir lofthjólbarðar, úr gúmmíi: 
 4011.1000 --- Fyrir bifreiðar (þar með taldir skutbílar og kapp-

akstursbílar) ................................................................... 10  0 
 4011.2000 --- Fyrir almenningsvagna og vörubifreiðar ....................... 10  0 
 4011.3000 --- Fyrir flugvélar ................................................................ 0   
 4011.4000 --- Fyrir bifhjól .................................................................... 10  0 
 4011.5000 --- Fyrir reiðhjól .................................................................. 10  0 
 --- Aðrir, beinteinóttir eða með áþekku mynstri: 
 4011.6100 --- --- Fyrir ökutæki og vélbúnað til landbúnaðar- eða 

skógræktarnota ............................................................ 10  0 
 4011.6200 --- --- Fyrir ökutæki og vélbúnað til byggingar- eða 

iðnaðarnota, með felgustærð ekki meira en 61 cm...... 10  0 
 4011.6300 --- --- Fyrir ökutæki og vélbúnað til byggingar- eða 

iðnaðarnota, með felgustærð meira en 61 cm.............. 10  0 
 4011.6900 --- --- Annars ......................................................................... 10  0 
 --- Aðrir: 
 4011.9200 --- --- Fyrir ökutæki og vélbúnað til landbúnaðar- eða 

skógræktarnota ............................................................ 10  0 
 4011.9300 --- --- Fyrir ökutæki og vélbúnað til byggingar- eða 

iðnaðarnota, með felgustærð ekki meira en 61 cm...... 10  0 
 4011.9400 --- --- Fyrir ökutæki og vélbúnað til byggingar- eða 

iðnaðarnota, með felgustærð meira en 61 cm.............. 10  0 
 4011.9900 --- --- Annars ......................................................................... 10  0 

4012  Sólaðir eða notaðir lofthjólbarðar úr gúmmíi; gegn-
heilir eða púðahjólbarðar, hjólbarðaslitfletir og 
 :felgubönd, úr gúmmíiـ

 --- Sólaðir hjólbarðar: 
 4012.1100 --- ---  Fyrir bifreiðar (þar með taldir skutbílar og kapp-

akstursbílar) ................................................................. 10  0 
 4012.1200 --- ---  Fyrir almenningsvagna eða vörubifreiðar.................... 10  0 
 4012.1300 --- ---  Fyrir flugvélar.............................................................. 10  0 
 4012.1900 --- ---  Aðrir ........................................................................... 10  0 
 4012.2000 --- Notaðir lofthjólbarðar ..................................................... 10  0 
 4012.9000 --- Annað ............................................................................. 10  0 

4013  Hjólbarðaslöngur, úr gúmmíi: 
 4013.1000 --- Fyrir bifreiðar (þar með talda skutbíla og kapp-

akstursbíla), almenningsvagna eða vörubifreiðar .......... 10  0 
 4013.2000 --- Fyrir reiðhjól .................................................................. 10  0 
 4013.9000 --- Aðrar .............................................................................. 10  0 

4014  Vörur til heilsuverndar eða lækninga (þar með taldar 
túttur) úr vúlkaníseruðu gúmmíi, þó ekki harð-
gúmmíi, einnig með tengihlutum úr harðgúmmíi: 

 --- Getnaðarverjur: 
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 4014.1001 --- ---  Smokkar ...................................................................... 0   
 4014.1009 --- ---  Aðrar getnaðarverjur .................................................. 0   
 4014.9000 --- Aðrar .............................................................................. 10  0 

4015  Fatnaður og hlutar til hans (þar með taldir hanskar, 
belgvettlingar og vettlingar), til hvers konar nota, úr 
vúlkaníseruðu gúmmíi, þó ekki harðgúmmíi: 

 --- Hanskar, belgvettlingar og vettlingar: 
 4015.1100 --- --- Til skurðlækninga ....................................................... 0   
 --- --- Aðrir: 
 4015.1901 --- --- --- Öryggishanskar, viðurkenndir af Vinnueftirliti 

ríkisins samkvæmt reglum nr. 501 31. ágúst 1994 .. 0   
 4015.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 15  0 
 4015.9000 --- Annað ............................................................................ 15  0 

4016  Aðrar vörur úr vúlkaníseruðu gúmmíi, þó ekki harð-
gúmmíi: 

 --- Úr holgúmmíi: 
 4016.1001 --- --- Þéttingar og mótaðir þéttilistar ................................... 0   
 4016.1002 --- --- Til tækninota ............................................................... 0   
 4016.1009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 --- Aðrar: 
 4016.9100 --- --- Gólfábreiður og mottur ............................................... 10  0 
 4016.9200 --- --- Strokleður ................................................................... 10  0 
 4016.9300 --- --- Þéttingar, skinnur og annað þétti ................................ 0   
 4016.9400 --- --- Báta- eða bryggjufríholt, einnig uppblásanleg ........... 5  0 
 --- --- Aðrar uppblásanlegar vörur: 
 4016.9501 --- --- --- Björgunar- og slysavarnartæki ............................... 0   
 4016.9509 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
 --- --- Annars: 
 4016.9911 --- --- --- Vörur sem almennt eru notaðar í vélbúnaði eða 

verksmiðjum ........................................................... 0   
 4016.9912 --- --- --- Kefli, spólur, snældur og áþekkar vörur ................. 0   
 4016.9913 --- --- --- Verkfæri, verkfærahlutar, verkfærahandföng og 

burstabök ................................................................ 0   
 4016.9914 --- --- --- Búnaður fyrir rannsóknastofur, einnig með rúm-

málsmerkingum eða rúmtaksréttingum .................. 0   
 4016.9915 --- --- --- Vörur sérstaklega hannaðar til smíði skipa og báta . 0   
 4016.9916 --- --- --- Björgunar- og slysavarnatæki ................................. 0   
 4016.9917 --- --- --- Vörur til veiðarfæra (t.d. botnrúllur, trollpoka-

hlífar, flotholt og lóðabelgir) .................................. 0   
 4016.9918 --- --- --- Plötur, ræmur, stengur, prófílar, leiðslur, hlutar 

o.þ.h., tilsniðið til notkunar í mannvirki ................. 5  0 
 4016.9919 --- --- --- Plötur, flísar o.þ.h., m.a. úr mótuðu gúmmíi .......... 5  0 
 4016.9921 --- --- --- Búsáhöld og hlutar til þeirra ................................... 10  0 
 4016.9922 --- --- --- Mottur ..................................................................... 15  0 
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 4016.9923 --- --- --- Hlutar og fylgihlutir til tækja í nr. 8601 til 8606, 
8608 og 8713 .......................................................... 0   

 4016.9924 --- --- --- Hlutar og fylgihlutir til ökutækja í nr. 8716.2000 
og 8716.3100 .......................................................... 0   

 4016.9925 --- --- ---  Til ökutækja............................................................. 7,5  0 
 4016.9929 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 

4017  Harðgúmmí (t.d. ebónít) í öllum myndum, einnig úr-
gangur og rusl; vörur úr harðgúmmíi: 

 4017.0001 --- Vörur úr harðgúmmíi, fullunnar .................................... 10  0 
 4017.0009 --- Annað ............................................................................ 0   



215 

FLOKKUR VIII 
Óunnar húðir og skinn, leður, loðskinn og vörur úr þeim; reiðtygi og 

aktygi; ferðabúnaður, handtöskur og áþekkar hirslur; vörur úr 
dýraþörmum (þó ekki silkiormaþörmum) 

41. KAFLI 
Óunnar húðir og skinn (þó ekki loðskinn) og leður 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Afklippur eða áþekkur úrgangur úr óunnum húðum eða skinnum (nr. 0511). 
 b. Fulgshamir eða hlutar af fuglshömum með tilheyrandi fjöðrum eða dún í nr. 0505 eða 

6701. 
 c. Húðir eða skinn, með hárum eða ull, óunnið, sútað eða verkað (43. kafli). Til 41. kafla 

teljast þó óunnar húðir og skinn, með hárum eða ull, af nautgripum (þar með taldir 
vísundar), af dýrum af hrossaætt, af sauðfé (þó ekki astrakan, breiðdindla, karakúl, persían 
og áþekk lambaskinn, indversk, kínversk, móngólsk eða tíbesk lambaskinn), af geitum og 
kiðlingum (þó ekki yemensk, mongólsk, og tíbesk geita- og kiðlingaskinn), af svínum (þar 
með talin moskussvín), gemsum, gasellum, hreindýrum, elgum, dádýrum, krónhjörtum og 
hundum. 

2. A. Til nr. 4104-4106 teljast ekki húðir og skinn sem fengið hafa sútunarmeðferð (þar með 
talið forsútunarmeðferð) sem snúa má við (nr. 4101-4103 eftir atvikum). 
B. Með orðinu krust í nr. 4104-4106 er átt við húðir og skinn sem hafa verið eftirsútuð, 
lituð eða fituvætt (fyllt) fyrir þurrkun. 

3. Hvarvetna í tollskránni er með samsettu leðri einungis átt við vörur þær sem nefndar eru í nr. 
4115. 

 A E 
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4101  Óunnar húðir og skinn af dýrum nautgripa- (þar með 
taldir vísundar) eða hrossaættar (nýtt, eða saltað, 
þurrkað, kalkað, pæklað eða varið skemmdum á 
annan hátt til geymslu, en ekki sútað, verkað sem 
bókfell eða frekar unnið), einnig afhárað eða klofið: 

  --- Heilar húðir og skinn, hvert skinn ekki yfir 8 kg að 
þyngd eftir einfalda þurrkun, 10 kg þurrsaltað eða 16 
kg nýtt, blautsaltað eða varið skemmdum á annan hátt: 

 4101.2001 --- --- Nautshúðir í botnvörpur, hvert skinn yfir 14 kg en 
ekki yfir 16 kg, nýjar eða blautsaltaðar, eða óunnar 
en saltaðar og blásteinslitaðar...................................... 0   

 4101.2002 --- --- Húðir og skinn, annað en kálfsleður, sem fengið hafa 
sútunarmeðferð (þar með talið forsútunarmeðferð) 
sem snúa má við .......................................................... 0   

 4101.2003 --- --- Aðrar hrosshúðir ......................................................... 5  0 
 4101.2009 --- --- Aðrar ........................................................................... 5  0 
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 --- Heilar húðir og skinn, að þyngd meira en 16 kg: 
 4101.5001 --- --- Nautshúðir í botnvörpur nýjar eða blautsaltaðar, eða 

óunnar en saltaðar og blásteinslitaðar.......................... 0   
 4101.5002 --- --- Húðir og skinn, annað en kálfsleður, sem fengið hafa 

sútunarmeðferð (þar með talið forsútunarmeðferð) 
sem snúa má við .......................................................... 0   

 4101.5003 --- --- Aðrar hrosshúðir ......................................................... 5  0 
 4101.5009 --- --- Annað .......................................................................... 5  0 
 --- Annað, þar með talin bak-, lenda- og kviðstykki: 
 4101.9001 --- --- Nautshúðir í botnvörpur, óunnar en saltaðar og 

blásteinslitaðar ............................................................ 0   
 4101.9002 --- --- Húðir og skinn, annað en kálfsleður, sem fengið hafa 

sútunarmeðferð (þar með talið forsútunarmeðferð) 
sem snúa má við .......................................................... 0   

 4101.9003 --- --- Aðrar hrosshúðir ......................................................... 5  0 
 4101.9009 --- --- Annars ........................................................................ 5  0 

4102  Óunnin skinn af sauðfé (nýtt, eða saltað, þurrkað, 
kalkað, pæklað eða varið skemmdum á annan hátt, en 
ekki sútað, verkað sem bókfell eða frekar unnið), 
einnig með ull eða klofið, þó ekki það sem undan er 
skilið samkvæmt c-lið 1. athugasemdar við þennan 
kafla: 

 --- Með ull: 
 4102.1001 --- --- Gærur, saltaðar ........................................................... 5  0 
 4102.1002 --- --- Gærusneplar, saltaðir .................................................. 5  0 
 4102.1003 --- --- Gærusneplar, þurrkaðir ............................................... 5  0 
 4102.1009 --- --- Annað ......................................................................... 5  0 
 --- Án ullar: 
 4102.2100 --- --- Pæklað ........................................................................ 5  0 
 --- --- Annað: 
 4102.2901 --- --- --- Gærur, afullaðar og saltaðar ................................... 5  0 
 4102.2909 --- --- --- Annars .................................................................... 5  0 

4103  Aðrar óunnar húðir og skinn (nýtt, eða saltað, 
þurrkað, kalkað, pæklað eða varið skemmdum á 
annan hátt, en ekki sútað, verkað sem bókfell eða 
frekar unnið), einnig afhárað eða klofið, þó ekki það 
sem undan er skilið samkvæmt b- eða c-lið 1. athuga-
semdar við þennan kafla: 

 --- Af geitum eða kiðlingum: 
 4103.1001 --- --- Geitaskinn, söltuð ....................................................... 5  0 
 4103.1002 --- --- Geitaskinn, hert .......................................................... 5  0 
 4103.1009 --- --- Annað ......................................................................... 5  0 
 4103.2000 --- Af skriðdýrum ................................................................ 5  0 
 4103.3000 --- Af svínum ....................................................................... 5  0 
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 --- Annars: 
 4103.9001 --- --- Úrgangsgærur ............................................................. 5  0 
 4103.9002 --- --- Hreindýrahúðir, saltaðar ............................................. 5  0 
 4103.9003 --- --- Hreindýraskinn, hert ................................................... 5  0 
 4103.9004 --- --- Selskinn, söltuð .......................................................... 5  0 
 4103.9005 --- --- Selskinn, hert .............................................................. 5  0 
 4103.9009 --- --- Annað ......................................................................... 5  0 

4104  Húðir og skinn af dýrum nautgripa- (þar með taldir 
vísundar) eða hrossaættar, sútað eða krustað, hár-
laust, einnig klofið, en ekki frekar unnið: 

 --- Í blautu formi (þar með talið blautblámi (wet-blue)): 
 --- --- Óklofið; ysta klofningslag: 
 4104.1101 --- --- --- Kálfsleður ............................................................... 5  0 
 4104.1109 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annað: 
 4104.1901 --- --- --- Kálfsleður ............................................................... 5  0 
 4104.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Í þurru formi (krust): 
 --- --- Óklofið; ysta klofningslag: 
 4104.4101 --- --- --- Kálfsleður ............................................................... 5  0 
 4104.4109 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annað: 
 4104.4901 --- --- --- Kálfsleður ............................................................... 5  0 
 4104.9909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   

4105  Skinn af kindum eða lömbum, sútuð eða krustuð, án 
ullar, einnig klofin en ekki frekar unnin: 

 4105.1000 --- Í blautu formi (þar með talið blautblámi (wet-blue))...... 5  0 
 4105.3000 --- Í þurru formi (krust) ....................................................... 5  0 

4106  Húðir og skinn af öðrum dýrum, sútuð eða krustuð, 
án ullar eða hára, einnig klofin, en ekki frekar unnin: 

 --- Af geitum eða kiðlingum: 
 4106.2100 --- --- Í blautu formi (þar með talið blautblámi (wet-blue))... 5  0 
 4106.2200 --- --- Í þurru formi (krust) .................................................... 5  0 
 --- Af svínum: 
 4106.3100 --- --- Í blautu formi (þar með talið blautblámi (wet-blue))... 5  0 
 4106.3200 --- --- Í þurru formi (krust) .................................................... 5  0 
 4106.4000 --- Af skriðdýrum................................................................. 5  0 
 --- Annað: 
 4106.9100 --- --- Í blautu formi (þar með talið blautblámi (wet-blue))... 5  0 
 --- --- Í þurru formi (krust): 
 4106.9201 --- --- --- Fiskroð, fryst ........................................................... 5  0 
 4106.9202 --- --- --- Fiskroð, söltuð ......................................................... 5  0 
 4106.9203 --- --- --- Fiskroð, sútuð .......................................................... 5  0 
 4106.9209 --- --- --- Annað ...................................................................... 5  0 
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4107  Leður frekar unnið eftir sútun eða krustun, þar með 
talið leður verkað sem bókfell, af dýrum nautgripa- 
(þar með taldir vísundar) eða hrossaættar, án hára, 
einnig klofið, þó ekki leður í nr. 4114: 

 --- Heilar húðir og skinn: 
 --- --- Óklofið: 
 4107.1101 --- --- --- Kálfsleður ............................................................... 5  0 
 4107.1109 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Ysta klofningslag: 
 4107.1201 --- --- --- Kálfsleður ................................................................ 5  0 
 4107.1209 --- --- --- Annars ..................................................................... 0   
 --- --- Annað: 
 4107.1901 --- --- --- Kálfsleður ................................................................ 5  0 
 4107.1909 --- --- --- Annars ..................................................................... 0   
 --- Annað: 
 --- --- Óklofið: 
 4107.9101 --- --- --- Kálfsleður ............................................................... 5  0 
 4107.9109 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Ysta klofningslag: 
 4107.9201 --- --- --- Kálfsleður ................................................................ 5  0 
 4107.9209 --- --- --- Annars ..................................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 4107.9901 --- --- --- Kálfsleður ................................................................ 5  0 
 4107.9909 --- --- --- Annað ...................................................................... 0   

4112 4112.0000 Leður frekar unnið eftir sútun eða krustun, þar með 
talið leður verkað sem bókfell, af kindum eða 
lömbum, án ullar, einnig klofið, þó ekki leður í nr. 
4114 .................................................................................... 5  0 

4113  Leður frekar unnið eftir sútun eða krustun, þar með 
talið leður verkað sem bókfell, af öðrum dýrum, án 
ullar eða hára, einnig klofið, þó ekki leður í nr. 4114: 

 4113.1000 --- Af geitum eða kiðlingum ................................................ 5  0 
 4113.2000 --- Af svínum ....................................................................... 5  0 
 4113.3000 --- Af skriðdýrum................................................................. 5  0 
  --- Annað: 
 4113.9001 --- --- Fiskroð, sútuð .............................................................. 5  0 
 4113.9009 --- --- Annars ......................................................................... 5  0 

4114  Þvottaskinn (þar með talið hvítt þvottaskinn); 
lakkleður og lagskipað lakkleður; málmhúðað leður: 

 4114.1000 --- Þvottaskinn (þar með talið hvítt þvottaskinn)................. 5  0 
 4114.2000 --- Lakkleður og lagskipað lakkleður; málmhúðað leður .... 0   
 

4115 Samsett leður að meginstofni úr leðri eða 
leðurtrefjum, í spjöldum, blöðum eða ræmum, einnig í 
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rúllum; afklippur og annar úrgangur leðurs eða 
samsetts leðurs, óhæft til framleiðslu á leðurvörum; 
leðurdust, leðurduft og leðurmjöl: 

 4115.1000 --- Samsett leður að meginstofni úr leðri eða leðurtrefjum, 
í spjöldum, blöðum eða ræmum, einnig í rúllum............ 0   

 4115.2000 --- Afklippur og annar úrgangur leðurs eða samsetts 
leðurs, óhæft til framleiðslu á leðurvörum; leðurdust, 
leðurduft og leðurmjöl .................................................... 5  0 
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42. KAFLI 
Vörur úr leðri; reiðtygi og aktygi; ferðabúnaður, handtöskur og áþekkar hirslur; 

vörur úr dýraþörmum (þó ekki silkiormaþörmum) 
 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Dauðhreinsað girni til læknisaðgerða eða áþekkt dauðhreinsað seymi (nr. 3006). 
 b. Fatnaður og hlutir sem honum heyra til (þó ekki hanskar, belgvettlingar og vettlingar), 

fóðrað með loðskinni eða loðskinnsgervi eða með loðskinni eða loðskinnsgervi á ytra 
byrði, þó ekki aðeins sem leggingar til skrauts (nr. 4303 eða 4304). 

 c. Uppsettar vörur úr neti (nr. 5608). 
 d. Vörur í 64. kafla. 
 e. Höfuðfatnaður eða hlutar til hans í 65. kafla. 
 f. Svipur, keyri eða aðrar vörur í nr. 6602. 
 g. Ermahnappar, armbönd eða glysvarningur (nr. 7117). 
 h. Búnaður eða leggingar til skrauts á aktygi, eins og ístað, mél, skildir og sylgjur, framvísað 

aðskildu (venjulega flokkur XV). 
 ij. Strengir, skinn fyrir trumbur eða þess háttar eða aðrir hljóðfærahlutar (nr. 9209). 
 k. Vörur í 94. kafla (t.d. húsgögn, lampar og ljósabúnaður). 
 l. Vörur í 95. kafla (t.d. leikföng, leikspil, íþróttabúnaður). 
 m. Hnappar, þrýstitölur, smellur, smelluhnappar, hnappamót eða önnur efni og hlutar til 

þessara vara, hnappaefni, í nr. 9606. 
2. A. Auk þess sem leiðir af 1. athugasemd hér að framan tekur nr. 4202 ekki til eftirfarandi:  

a. Skjóður úr þynnum úr plasti, einnig áprentaðar, með höldum, ekki hannaðar til lengri 
nota (nr. 3923). 

b. Vörur úr fléttiefnum (nr. 4602). 
 B. Vörur í nr. 4202 og 4203 sem í eru hlutar úr góðmálmi, málmi klæddum góðmálmi, 

náttúrlegum eða ræktuðum perlum eða eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, 
syntetískum eða endurgerðum) flokkast í þessa vöruliði jafnvel þótt slíkir hlutar feli í sér 
meira en minni háttar búnað eða skreytingar, enda séu þessir hlutar ekki einkennandi fyrir 
vörurnar. Ef hlutarnir eru hins vegar einkennandi fyrir vörurnar flokkast þær í 71. kafla.  

3. Sem fatnaður og fylgihlutir í nr. 4203 teljast m.a. hanskar, belgvettlingar og vettlingar (þar 
með talið til íþrótta eða hlífðar), svuntur og önnur hlífðarföt, axlabönd, belti, axlarólar og 
armbönd, þó ekki úrarmbönd (nr. 9113). 

 A E 
 %  % 

4201  Reiðtygi og aktygi fyrir hvers konar dýr (þar með 
talið dráttarólar, ólar, hnéhlífar, mýli, söðulklæði, 
hnakktöskur, hundaklæði og þess háttar), úr hvers 
konar efni: 

 --- Reiðtygi og aktygi: 
 4201.0011 --- ---  Ný ................................................................................ 10  0 
 4201.0012 --- ---  Notuð........................................................................... 10  0 
 --- Annað: 
 4201.0091 --- ---  Nýtt.............................................................................. 10  0 
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 4201.0092 --- ---  Notað ........................................................................... 10  0 

4202  Ferðakoffort, ferðatöskur, snyrtitöskur, skjalatöskur, 
skjalaveski, skólatöskur, gleraugnahulstur, sjónauka-
hylki, myndavélatöskur, hljóðfæratöskur, byssuhylki, 
byssuhulstur og áþekkar vörur; ferðaskjóður, 
einangraðar matar- eða drykkjartöskur, snyrtiveski, 
bakpokar, handtöskur, innkaupatöskur, veski, 
pyngjur, kortaveski, vindlingaveski, tóbakspungar, 
verkfæratöskur, íþróttatöskur, flöskuhylki, skart-
gripaskrín, púðurdósir, hnífaparaöskjur og áþekkar 
vörur, úr leðri eða samsettu leðri, úr þynnum úr 
plasti, spunaefni, vúlkaníseruðum trefjum eða pappa 
eða að öllu leyti eða aðallega hjúpað slíkum efnum eða 
pappír: 

 --- Ferðakoffort, ferðatöskur, snyrtitöskur, skjalatöskur, 
skjalaveski, skólatöskur, og áþekkar vörur: 

 4202.1100 --- --- Með ytra byrði úr leðri, samsettu leðri eða lakkleðri .. 10  0 
 4202.1200 --- --- Með ytra byrði úr plasti eða spunaefni ....................... 10  0 
 4202.1900 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 --- Handtöskur, einnig með axlaról, þar með taldar 

höldulausar: 
 4202.2100 --- --- Með ytra byrði úr leðri, samsettu leðri eða lakkleðri .. 10  0 
 4202.2200 --- --- Með ytra byrði úr plastþynnu eða spunaefni .............. 10  0 
 4202.2900 --- --- Aðrar ........................................................................... 10  0 
 --- Vörur sem venjulega eru bornar í vasa eða handtösku: 
 4202.3100 --- --- Með ytra byrði úr leðri, samsettu leðri eða lakkleðri .. 10  0 
 4202.3200 --- --- Með ytra byrði úr plastþynnu eða spunaefni .............. 10  0 
 4202.3900 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 --- Annað: 
 4202.9100 --- --- Með ytra byrði úr leðri, samsettu leðri eða lakkleðri .. 10  0 
 4202.9200 --- --- Með ytra byrði úr plastþynnu eða spunefni ................ 10  0 
 4202.9900 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 

4203  Fatnaður og fylgihlutir, úr leðri eða samsettu leðri: 
 --- Fatnaður: 
 4203.1001 --- --- Hlífðarsvuntur og hlífðarermar ................................... 0   
 4203.1009 --- --- Annar .......................................................................... 15  0 
 --- Hanskar, belgvettlingar og vettlingar: 
 4203.2100 --- --- Sérstaklega hannaðir til nota í íþróttum ...................... 15  0 
 --- --- Aðrir: 
 4203.2901 --- --- --- Röntgen- og rafsuðuhanskar ................................... 0   
 4203.2909 --- --- --- Annars .................................................................... 15  0 
 4203.3000 --- Belti og axlarólar ........................................................... 15  0 
 4203.4000 --- Aðrir hlutar til fatnaðar .................................................. 15  0 
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4204 4204.0000 Vörur úr leðri eða samsettu leðri til notkunar í vél-
búnaði eða vélrænum tækjum eða til annarra 
tækninota .......................................................................... 0   

4205  Aðrar vörur úr leðri eða samsettu leðri: 
 4205.0001 --- Til skógerðar .................................................................. 0   
 4205.0002 --- Handföng ....................................................................... 0   
 4205.0009 --- Annars ............................................................................ 10  0 

4206  Vörur úr þörmum (þó ekki silkiormaþörmum), gull-
sláttarhimnum, blöðrum eða sinum: 

 4206.1000 --- Girni úr þörmum ............................................................ 0   
 4206.9000 --- Aðrar .............................................................................. 10  0 
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43. KAFLI 
Loðskinn og loðskinnsgervi; framleiðsla úr þeim 

 
Athugasemdir: 

1. Hvarvetna í tollskránni er með loðskinnum, þó ekki óunnum loðskinnum í nr. 4301, átt við 
hvers konar dýrahúðir eða dýraskinn sem hafa verið sútuð eða verkuð með hárum eða ull á.  

2. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Fuglshamir eða hlutar af fuglshömum með tilheyrandi fjöðrum eða dún (nr. 0505 eða 

6701). 
 b. Óunnar húðir eða skinn, með hárum eða ull á, í 41. kafla (sbr. c-lið 1. athugasemdar við 

þann kafla). 
 c. Hanskar, belgvettlingar og vettlingar úr leðri og loðskinni eða úr leðri og loðskinnsgervi 

(nr. 4203). 
 d. Vörur í 64. kafla. 
 e. Höfuðfatnaður eða hlutar til hans í 65. kafla. 
 f. Vörur í 95. kafla (t.d. leikföng, leikspil, íþróttabúnaður). 
3. Nr. 4303 tekur til loðskinna og hluta af þeim, samsettra með viðbót annarra efna, og loðskinna 

og hluta af þeim, sem saumuð hafa verið saman sem fatnaður eða hlutar eða fylgihlutir 
fatnaðar eða í formi annarra vara. 

4. Fatnaður og fylgihlutir (þó ekki það sem frávísað er í 2. athugasemd), fóðrað með loðskinni 
eða loðskinnsgervi, eða með loðskinni eða loðskinnsgervi á ytra byrði, þó ekki aðeins sem 
leggingar til skrauts, skal flokkað í nr. 4303 eða 4304 eftir atvikum. 

5. Hvarvetna í tollskránni er með loðskinnsgervi átt við sérhverja eftirlíkingu loðskinns úr ull, 
hári eða öðrum trefjum sem eru límdar eða saumaðar á leður, ofinn dúk eða annað efni, en 
tekur ekki til loðskinnslíkis sem framleitt er með vefnaði eða prjóni (venjulega nr. 5801 eða 
6001). 

 A E 
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4301  Óunnin loðskinn (þar með talið hausar, skott, skæklar 
og aðrir hlutar eða afskurður, nothæft til feld-
skurðar), þó ekki óunnar húðir eða skinn í nr. 4101, 
4102 eða 4103: 

 4301.1000 --- Minkaskinn, heil, einnig með haus, skotti eða skæklum 
........................................................................................ 5  0 

 4301.3000 --- Eftirtalin lambaskinn: astrakan, breiðdindil, karakúl, 
persían og áþekk lambaskinn, skinn af indverskum, 
kínverskum, mongólskum eða tíbeskum lömbum, heil, 
einnig með haus, dindli eða skæklum ............................ 5  0 

 4301.6000 --- Refaskinn, heil, einnig með haus, skotti eða skæklum ... 5  0 
 4301.7000 --- Selaskinn, heil, einnig með haus, dindli eða hreyfum ... 5  0 
 4301.8000 --- Önnur loðskinn, heil, einnig með haus, skotti eða 

skæklum ......................................................................... 5  0 
 --- Hausar, skott, skæklar og aðrir hlutar eða afskurður, 

nothæft til feldskurðar: 
 4301.9001 --- --- Minkaskinn ................................................................. 5  0 
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 4301.9009 --- --- Annað ......................................................................... 5  0 

4302  Sútuð eða verkuð loðskinn (þar með talið hausar, 
skott, skæklar og aðrir hlutar eða afskurður), 
ósamansett eða samansett (án annarra viðbótarefna), 
þó ekki vörur í nr. 4303: 

 --- Heil skinn, einnig með haus, skotti eða skæklum, 
ósamansett: 

 4302.1100 --- --- Minkaskinn ................................................................. 5  0 
 4302.1300 --- --- Eftirtalin lambaskinn: astrakan, breiðdindil, karakúl, 

persían og áþekk lambaskinn, skinn af indverskum, 
kínverskum, mongólskum eða tíbeskum lömbum ...... 5  0 

 --- --- Önnur: 
 4302.1901 --- --- --- Gærur, forsútaðar (hálfsútaðar) .............................. 5  0 
 4302.1902 --- --- --- Gærur, fullsútaðar ................................................... 5  0 
 4302.1903 --- --- --- Pelsgærur (mokkaskinnsgærur) .............................. 5  0 
 4302.1904 --- --- --- Kálfaskinn .............................................................. 5  0 
 4302.1905 --- --- --- Nautgripahúðir ........................................................ 5  0 
 4302.1906 --- --- --- Hrosshúðir .............................................................. 5  0 
 4302.1907 --- --- --- Geitaskinn ............................................................... 5  0 
 4302.1908 --- --- --- Hreindýraskinn ....................................................... 5  0 
 4302.1909 --- --- --- Annað ..................................................................... 5  0 
 --- Hausar, skott, skæklar og aðrir hlutar eða afskurður, 

ósamansett: 
 4302.2001 --- --- Minkaskinn ................................................................. 5  0 
 4302.2002 --- --- Gærusneplar, sútaðir ................................................... 5  0 
 4302.2009 --- --- Annað ......................................................................... 5  0 
 --- Heil skinn og hlutar eða afskurður af því, samansett: 
 4302.3001 --- --- Minkaskinn ................................................................. 5  0 
 4302.3009 --- --- Annað ......................................................................... 5  0 

4303  Fatnaður, fylgihlutir og aðrar vörur úr loðskinni: 
 4303.1000 --- Fatnaður og fylgihlutir ................................................... 15  0 
 4303.9000 --- Annað ............................................................................ 15  0 

4304  Loðskinnsgervi og vörur úr því: 
 4304.0001 --- Loðskinnsgervi .............................................................. 0   
 4304.0009 --- Annað ............................................................................ 15  0 
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FLOKKUR IX 
Viður og vörur úr viði; viðarkol; korkur og vörur úr korki; framleiðsla  

úr strái, úr espartó eða öðrum fléttiefnum; 
 körfugerðarvörur og tágasmíði 

44. KAFLI 
Viður og vörur úr viði; viðarkol 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Viður, sem spænir eða flísar, malaður, mulinn eða í duftformi, sem aðallega er notaður til 

framleiðslu á ilmvörum, lyfjum eða efnum til varnar gegn eða útrýmingar á skordýrum, 
sveppum o.þ.h. (nr. 1211). 

 b. Bambus eða önnur efni viðarkyns sem aðallega eru notuð til fléttunar, óunnið, einnig 
klofið, sagað eftir endilöngu eða í lengdir (nr. 1401).  

 c. Viður, sem spænir eða flísar, malaður, mulinn eða í duftformi, sem aðallega er notaður til 
litunar eða sútunar (nr. 1404). 

 d. Ávirk viðarkol (nr. 3802). 
 e. Vörur í nr. 4202. 
 f. Vörur í 46. kafla. 
 g. Skófatnaður eða hlutar til hans í 64. kafla. 
 h. Vörur í 66. kafla (t.d. regnhlífar og göngustafir og hlutar til þeirra). 
 ij. Vörur í nr. 6808. 
 k. Glysvarningur í nr. 7117. 
 l. Vörur í flokki XVI eða flokki XVII (t.d. vélahlutar, kassar, hlífar, hús fyrir vélar og tæki og 

vagnasmíði). 
 m. Vörur í flokki XVIII (t.d. klukkukassar og hljóðfæri og hlutar til þeirra). 
 n. Hlutar til skotvopna (nr. 9305). 
 o. Vörur í 94. kafla (t.d. húsgögn, lampar og ljósabúnaður, forsmíðaðar byggingar). 
 p. Vörur í 95. kafla (t.d. leikföng, leikspil, íþróttabúnaður). 
 q. Vörur í 96. kafla (t.d. reykjapípur og hlutar til þeirra, hnappar, blýantar), þó ekki burstatré 

og burstasköft, úr viði, til vara í nr. 9603. 
 r. Vörur í 97. kafla (t.d. listaverk). 
2. Sem hertur viður (densified wood) í þessum kafla telst trjáviður sem fyrir tilstilli kemískrar 

meðferðar, vinnslu með vélum eða öðrum tækjum hefur fengið aukinn þéttleika eða hörku 
ásamt auknum styrkleika eða að hann stenst betur kemísk áhrif eða áhrif frá rafmagni (sé um 
að ræða samanlímd lög verður vinnslan að vera önnur og meiri en traust líming). 

3. Til nr. 4414-4421 teljast vörur sem þar eru tilgreindar, úr spónaplötum eða áþekkum plötum, 
trefjaplötum, lagskipuðum viði, eða hertum viði, eftir því sem við á. 

4. Vörur í nr. 4410, 4411 eða 4412 geta verið unnar í þá lögun sem á við um vörur í nr. 4409, 
sveigðar, báraðar, gataðar, skornar eða gefin önnur lögun en ferningslaga eða rétthyrnd eða 
unnar á einhvern annan hátt, enda fái þær ekki við það svipmót vara í öðrum vöruliðum. 

5. Nr. 4417 tekur ekki til verkfæra ef blöð þeirra, brúnir, yfirborð eða aðrir vinnandi hlutir er gert 
úr einhverju þeirra efna sem tilgreind eru í 1. athugasemd við 82. kafla. 
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6. Leiði ekki annað af 1. athugasemd hér að framan eða af orðalagi er með orðinu viður 
hvarvetna í vöruliðum þessa kafla jafnframt átt við bambus og önnur efni viðarkyns.  

 
Athugasemd við undirliði:  

 Sem hitabeltisviður í nr. 4403.41-4403.49, 4407.24-4407.29, 4408.31-4408.39 og 
4412.13-4412.99 teljast eftirfarandi viðartegundir: Abura, Acajou d’Afrique, Afrormosia, Ako, 
Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, 
Dabema, Dark Red Meranti, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, 
Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, 
Kosipo, Kotibé, Koto, Light Red Meranti, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré, 
Mandioqueria, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, 
Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Okoumé, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, 
Palissandre de Guatemala, Palissandre de Para, Palissandre de Rio, Palissandre de Rose, Pau 
Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Sapelli, Saqui-Saqui, Sepetir, Sipo, 
Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya, 
Yellow Meranti. 

 A E 
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4401  Eldiviður í bolum, bútum, greinum, hrísknippum eða 
áþekkri mynd; viður sem spænir eða agnir; sag og 
viðarúrgangur og viðarrusl, einnig mótað í boli, 
kubba, köggla eða áþekka mynd: 

 4401.1000 --- Eldiviður í bolum, bútum, greinum, hrísknippum eða 
áþekkri mynd ................................................................. 0   

 --- Viður sem spænir eða agnir: 
 4401.2100 --- --- Barrviður ..................................................................... 0   
 4401.2200 --- --- Annar viður ................................................................ 0   
 4401.3000 --- Sag og viðarúrgangur og viðarrusl, einnig mótað í boli, 

köggla, kubba eða áþekka mynd .................................... 0   

4402 4402.0000 Viðarkol (þar með talin viðarkol úr skurn eða 
hnetum), einnig mótuð ..................................................... 0   

4403  Trjábolir óunnir, einnig birktir eða safaviður fjar-
lægður, eða gróflega tilhöggnir: 

 4403.1000 --- Málaðir, steindir, bornir kreósóti eða öðrum fúavara .... 0   
 4403.2000 --- Aðrir, úr barrviði ............................................................ 0   
 --- Aðrir, úr hitabeltisviði sem tilgreindur er í athugasemd 

við undirliði í þessum kafla: 
 4403.4100 --- --- Dökkrauður Meranti, ljósrauður Meranti og Meranti 

Bakau .......................................................................... 0   
 4403.4900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
 --- Aðrir: 
 4403.9100 --- --- Úr eik (Quercus spp.) ................................................. 0   
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 4403.9200 --- --- Úr beyki (Fagus spp.) ................................................. 0   
 4403.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

4404  Viður í tunnubönd; klofnir staurar; stólpar, rimlar og 
stikur úr viði, yddað en ekki sagað eftir endilöngu; 
stafir úr viði, grófunnir en ekki renndir, sveigðir eða 
unnir á annan hátt, nothæfir til framleiðslu á göngu-
stöfum, regnhlífahandföngum, verkfærahandföngum 
og þess háttar; flöguviður (chipwood) og þess háttar: 

 4404.1000 --- Úr barrviði ..................................................................... 0   
 4404.2000 --- Úr öðrum viði ................................................................ 0   

4405 4405.0000 Viðarull; viðarmjöl .......................................................... 0   

4406  Brautarbitar fyrir járnbrautir eða sporbrautir 
(þvertré) úr viði: 

 4406.1000 --- Ekki gegndreyptir .......................................................... 0   
 4406.9000 --- Aðrir .............................................................................. 0   

4407  Viður sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður 
eða birktur, einnig heflaður, slípaður eða enda-
skeyttur, yfir 6 mm að þykkt: 

 --- Úr barrviði: 
 4407.1001 --- --- Gólfklæðning .............................................................. 0   
 4407.1009 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Úr hitabeltisviði sem tilgreindur er í athugasemd við 

undirliði í þessum kafla:  
 --- --- Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia og Balsa:  
 4407.2401 --- --- --- Gólfklæðning .......................................................... 0   
 4407.2409 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Dökkrauðum Meranti, ljósrauðum Meranti og 

Meranti Bakau:  
 4407.2501 --- --- --- Gólfklæðning .......................................................... 0   
 4407.2509 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Hvítum Lauan, hvítum Meranti, hvítum Seraya, 

gulum Meranti og Alan:  
 4407.2601 --- --- --- Gólfklæðning .......................................................... 0   
 4407.2609 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Öðrum:  
 4407.2901 --- --- --- Gólfklæðning .......................................................... 0   
 4407.2909 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- Annars:  
 --- --- Úr eik (Quercus spp.): 
 4407.9101 --- --- --- Gólfklæðning .......................................................... 0   
 4407.9109 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Úr beyki (Fagus spp.): 
 4407.9201 --- --- --- Gólfklæðning .......................................................... 0   
 4407.9209 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
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 --- --- Annars: 
 4407.9901 --- --- --- Gólfklæðning .......................................................... 0   
 4407.9909 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   

4408  Þynnur í spónaplötur (þar með taldar þynnur fengnar 
með því að flaga lagskipaðan við), í krossvið eða 
annan áþekkan lagskipaðan við og annar viður, 
sagaður eftir endilöngu, flagaður eða birktur, einnig 
heflaður, slípaður, splæstur eða endaskeyttur, ekki 
yfir 6 mm á þykkt: 

 4408.1000 --- Úr barrviði ..................................................................... 0   
 --- Úr hitabeltisviði sem tilgreindur er í athugasemd við 

undirliði í þessum kafla:  
 4408.3100 --- --- Dökkrauðum Meranti, ljósrauðum Meranti og 

Meranti Bakau ............................................................ 0   
 4408.3900 --- --- Öðrum ......................................................................... 0   
 4408.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

4409  Viður (þar með taldar lengjur og myndræmur í par-
ketgólf, ósamsett) unninn til samfellu (plægður, 
grópaður, fasaður, sniðheflaður, v-skeyttur, skraut-
heflaður, mótaður, rúnnaður eða þess háttar) á hvaða 
brún, enda eða hlið sem er, einnig heflaður, slípaður 
eða endaskeyttur: 

 --- Úr barrviði: 
 4409.1001 --- --- Gólfklæðning unnin til samfellu ................................. 0   
 4409.1002 --- --- Veggklæðning unnin til samfellu ............................... 0   
 4409.1003 --- --- Listar hvers konar ....................................................... 5  0 
 4409.1009 --- --- Annað ......................................................................... 5  0 
 --- Úr öðrum viði: 
 4409.2001 --- --- Gólfklæðning unnin til samfellu ................................. 0   
 4409.2002 --- --- Veggklæðning unnin til samfellu ............................... 0   
 4409.2003 --- --- Listar hvers konar ....................................................... 5  0 
 4409.2009 --- --- Annað ......................................................................... 5  0 

4410  Spónaplötur og áþekkar plötur (t.d. plötur með 
réttuðum flögum (oriented strand board) og flögu-
plötur (waferboard)) úr viði eða öðrum viðarkenndum 
efnum, einnig mótaðar með resínum eða öðrum líf-
rænum bindiefnum: 

 --- Plötur með réttuðum flögum og flöguplötur, úr viði: 
 4410.2100 --- --- Óunnar eða ekki frekar unnar en slípaðar.................... 0   
 --- --- Aðrar: 
  4410.2901 --- --- --- Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni ............. 0   
 4410.2902 --- --- --- Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni ......... 0   
 4410.2903 --- --- --- Listar hvers konar ................................................... 5  0 
 4410.2909 --- --- --- Annars ..................................................................... 0   
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 --- Aðrar, úr viði: 
 4410.3100 --- --- Óunnar eða ekki frekar unnar en slípaðar.................... 0   
  --- --- Hjúpaðar melamín-gegndreyptum pappír: 
 4410.3201 --- --- --- Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni ............. 0   
 4410.3202 --- --- --- Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni ......... 0   
 4410.3203 --- --- --- Listar hvers konar .................................................... 5  0 
 4410.3209 --- --- --- Aðrar........................................................................ 0   
  --- --- Hjúpaðar plastlagi til skreytingar: 
 4410.3301 --- --- --- Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni ............. 0   
 4410.3302 --- --- --- Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni ......... 0   
 4410.3303 --- --- --- Listar hvers konar .................................................... 5  0 
 4410.3309 --- --- --- Aðrar........................................................................ 0   
 --- --- Annars: 
 4410.3901 --- --- --- Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni ............. 0   
 4410.3902 --- --- --- Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni ......... 0   
 4410.3903 --- --- --- Listar hvers konar .................................................... 5  0 
 4410.3909 --- --- --- Aðrar........................................................................ 0   
 --- Aðrar: 
 4410.9001 --- --- Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni ................. 0   
 4410.9002 --- --- Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni ............. 0   
 4410.9003 --- --- Listar hvers konar........................................................ 5  0 
 4410.9009 --- --- Annars ......................................................................... 0   

4411  Trefjaplötur og áþekkar plötur úr viði eða öðrum 
viðarkenndum efnum, einnig límdar saman með 
resínum eða öðrum lífrænum efnum: 

 --- Trefjaplötur yfir 0,8 g/cm3 að þéttleika: 
 --- --- Ekki unnar vélrænt eða hjúpaðar: 
 4411.1101 --- --- --- Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni ............. 0   
 4411.1102 --- --- --- Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni ........ 0   
 4411.1103 --- --- --- Listar hvers konar ................................................... 5  0 
 4411.1109 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 0   
 --- --- Aðrar: 
 4411.1901 --- --- --- Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni ............ 0   
 4411.1902 --- --- --- Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni ........ 0   
 4411.1903 --- --- --- Listar hvers konar ................................................... 5  0 
 4411.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Trefjaplötur yfir 0,5 g/cm3 að þéttleika en ekki yfir 0,8 

g/cm3: 
 --- --- Ekki unnar vélrænt eða hjúpaðar: 
 4411.2101 --- --- --- Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni ............ 0   
 4411.2102 --- --- --- Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni ......... 0   
 4411.2103 --- --- --- Listar hvers konar ................................................... 5  0 
 4411.2109 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 0   
 --- --- Aðrar: 
 4411.2901 --- --- --- Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni ............. 0   
 4411.2902 --- --- --- Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni ........ 0   
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 4411.2903 --- --- --- Listar hvers konar ................................................... 5  0 
 4411.2909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Trefjaplötur yfir 0,35 g/cm3 að þéttleika en ekki yfir 

0,5 g/cm3: 
 --- --- Ekki unnar vélrænt eða hjúpaðar: 
 4411.3101 --- --- --- Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni ............ 0   
 4411.3102 --- --- --- Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni ......... 0   
 4411.3103 --- --- --- Listar hvers konar ................................................... 5  0 
 4411.3109 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 0   
 --- --- Aðrar: 
 4411.3901 --- --- --- Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni ............. 0   
 4411.3902 --- --- --- Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni ........ 0   
 4411.3903 --- --- --- Listar hvers konar ................................................... 5  0 
 4411.3909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Aðrar: 
 --- --- Ekki unnar vélrænt eða hjúpaðar: 
 4411.9101 --- --- --- Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni ............. 0   
 4411.9102 --- --- --- Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni ........ 0   
 4411.9103 --- --- --- Listar hvers konar ................................................... 5  0 
 4411.9109 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Aðrar: 
 4411.9901 --- --- --- Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni ............ 0   
 4411.9902 --- --- --- Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni ........ 0   
 4411.9903 --- --- --- Listar hvers konar ................................................... 5  0 
 4411.9909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   

4412  Krossviður, spónlagðar plötur og áþekkur lagskiptur 
viður: 

 --- Krossviður eingöngu úr viðarþynnum, hvert lag ekki 
yfir 6 mm að þykkt: 

 --- --- Með að minnsta kosti einu ytra lagi úr hitabeltisviði 
sem tilgreindur er í athugasemd við undirliði í 
þessum kafla: 

  4412.1301 --- --- --- Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni ............ 0   
 4412.1302 --- --- --- Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni ........ 0   
 4412.1303 --- --- --- Listar hvers konar ................................................... 5  0 
 4412.1309 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar, með að minnsta kosti einu ytra lagi úr öðru en 

barrviði:  
 4412.1401 --- --- --- Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni ............ 0   
 4412.1402 --- --- --- Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni ........ 0   
 4412.1403 --- --- --- Listar hvers konar ................................................... 5  0 
 4412.1409 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annar : 
 4412.1901 --- --- --- Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni ............ 0   
 4412.1902 --- --- --- Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni ........ 0   
 4412.1903 --- --- --- Listar hvers konar ................................................... 5  0 
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 4412.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Annar, með að minnsta kosti einu ytra lagi úr öðru en 

barrviði: 
 --- --- Með að minnsta kosti einu lagi af hitabeltisviði sem 

tilgreindur er í athugasemd við undirliði í þessum 
kafla: 

 4412.2201 --- --- --- Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni ............ 0   
 4412.2202 --- --- --- Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni ........ 0   
 4412.2203 --- --- --- Listar hvers konar ................................................... 5  0 
 4412.2209 --- --- --- Annarsr ................................................................... 0   
 --- --- Annar, með að minnsta kosti einu lagi úr spónaplötu: 
 4412.2301 --- --- --- Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni ............ 0   
 4412.2302 --- --- --- Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni ........ 0   
 4412.2303 --- --- --- Listar hvers konar ................................................... 5  0 
 4412.2309 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
  --- --- Annars: 
 4412.2901 --- --- --- Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni ............ 0   
 4412.2902 --- --- --- Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni ........ 0   
 4412.2903 --- --- --- Listar hvers konar ................................................... 5  0 
 4412.2909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Annar: 
 --- --- Með að minnsta kosti einu lagi úr hitabeltisviði sem 

tilgreindur er í athugasemd við undirliði í þessum 
kafla:  

 4412.9201 --- --- --- Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni ............ 0   
 4412.9202 --- --- --- Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni ........ 0   
 4412.9203 --- --- --- Listar hvers konar ................................................... 5  0 
 4412.9209 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annar, með að minnsta kosti einu lagi úr spónaplötu:  
 4412.9301 --- --- --- Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni ............ 0   
 4412.9302 --- --- --- Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni ........ 0   
 4412.9303 --- --- --- Listar hvers konar ................................................... 5  0 
 4412.9309 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annars:  
 4412.9901 --- --- --- Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni ............ 0   
 4412.9902 --- --- --- Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni ........ 0   
 4412.9903 --- --- --- Listar hvers konar ................................................... 5  0 
 4412.9909 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   

4413  Hertur viður, í blokkum, plötum, ræmum eða prófíl-
laga: 

 4413.0001 --- Unnar til samfellu sem gólfklæðningarefni ................... 0   
 4413.0002 --- Unnar til samfellu sem annað klæðningarefni ............... 0   
 4413.0003 --- Listar hvers konar .......................................................... 5  0 
 4413.0009 --- Annar ............................................................................. 0   
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4414 4414.0000 Viðarrammar fyrir málverk, ljósmyndir, spegla eða 
áþekka hluti ...................................................................... 10  0 

4415  Umbúðakassar, öskjur, grindur, hylki og áþekkar 
umbúðir, úr viði; kapalkefli úr viði; vörubretti, 
kassabretti og önnur farmbretti, úr viði; skjólborð 
fyrir vörubretti, úr viði:  

 4415.1000 --- Kassar, öskjur, grindur, hylki og áþekkar umbúðir; 
kapalkefli ....................................................................... 5  0 

 4415.2000 --- Vörubretti, kassabretti og önnur farmbretti; skjólborð 
fyrir vörubretti, úr viði ................................................... 5  0 

4416  Ámur, tunnur, ker, balar og aðrar beykisvörur og 
hlutar til þeirra, úr viði, þar með taldir tunnustafir: 

 4416.0001 --- Tunnur og hlutar til þeirra .............................................. 0   
 4416.0009 --- Annað ............................................................................ 5  0 

4417  Verkfæri, verkfærahlutar, verkfærahandföng, bursta-
tré og handföng fyrir sópa og bursta, úr viði; leistar 
og blokkir fyrir stígvél og skó, úr viði: 

 4417.0001 --- Burstatré ......................................................................... 0   
 4417.0002 --- Skósmíðaleistar .............................................................. 0   
 4417.0003 --- Sköft og handföng ......................................................... 0   
 4417.0009 --- Annað ............................................................................ 0   

4418  Trésmíðavörur til bygginga, þar með talið holviðar-
þiljur, samsett parketgólfborð og þakspónn: 

 --- Gluggar, dyragluggar og karmar til þeirra: 
 4418.1001 --- ---  Með tilheyrandi glerrúðum, einnig ísettum ................ 5  0 
 4418.1009 --- ---  Annars ........................................................................ 5  0 
 --- Hurðir, karmar og þröskuldar til þeirra:  
 --- ---  Innihurðir: 
 4418.2011 --- --- --- Með tilheyrandi glerrúðum, einnig ísettum ............. 5  0 
 4418.2019 --- --- ---  Annars .................................................................... 5  0 
 --- ---  Útihurðir: 
 4418.2021 --- --- ---  Með tilheyrandi glerrúðum, einnig ísettum ............ 5  0 
 4418.2029 --- --- ---  Annars .................................................................... 5  0 
 4418.2030 --- ---  Annað ......................................................................... 5  0 
 4418.3000 --- Parketgólfborð ............................................................... 0   
 4418.4000 --- Steinsteypumót .............................................................. 5  0 
 4418.5000 --- Þakspónn ........................................................................ 5  0 
 --- Annað: 
 4418.9001 --- --- Þök, veggir, gólf, sperrur og tilbúnir hlutar, til bygg-

inga í nr. 9406 ............................................................. 5  0 
 4418.9002 --- --- Holplötur, einnig lagðar ódýrum málmum ................. 0   
 4418.9009 --- --- Annars ........................................................................ 5  0 

4419 4419.0000 Borðbúnaður og eldhúsbúnaður, úr viði ....................... 10  0 
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4420  Myndfelldur viður og innlagður viður; skrín og kassar 
undir skartgripi eða hnífapör og áþekkar vörur, úr 
viði; styttur og annað skraut, úr viði; viðarhúsgögn 
sem teljast ekki til 94. kafla: 

 4420.1000 --- Styttur og annað skraut, úr viði ...................................... 10  0 
 --- Annað: 
 4420.9001 --- --- Myndfelldur viður og innlagður viður ........................ 0   
 4420.9009 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 

4421  Aðrar vörur úr viði: 
 4421.1000 --- Herðatré ......................................................................... 10  0 
 --- Annars: 
 4421.9011 --- --- Tappar og annar lokunarbúnaður ............................... 0   
 4421.9012 --- --- Vörur sem almennt eru notaðar í vélbúnaði eða 

verksmiðjum ............................................................... 0   
 4421.9013 --- --- Spólur, snældur, kefli og áþekkar uppistöður ............. 0   
 4421.9014 --- --- Vörur sérstaklega hannaðar til skipa og báta .............. 0   
 4421.9015 --- --- Björgunar- og slysavarnatæki ..................................... 0   
 4421.9016 --- --- Hefilbekkir o.þ.h. búnaður ......................................... 0   
 4421.9017 --- --- Vörur til veiðarfæra .................................................... 0   
 4421.9018 --- --- Smávarningur og útbúnaður fyrir húsgögn, hurðir, 

stiga, glugga, ferðabúnað og aðrar vörur úr leðri eða 
spunavörum o.þ.h. ...................................................... 0   

 4421.9019 --- --- Pípur og pípuhlutar ót.a. ............................................. 0   
 4421.9021 --- --- Bað- og hreinlætisbúnaður ......................................... 10  0 
 4421.9022 --- --- Hnakkvirki og klafar .................................................. 0   
 4421.9029 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
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45. KAFLI 
Korkur og vörur úr korki 

 
Athugasemd: 

Til þessa kafla telst ekki: 
a. Skófatnaður eða hlutar til skófatnaðar í 64. kafla. 
b. Höfuðfatnaður eða hlutar til höfuðfatnaðar í 65. kafla. 
c. Vörur í 95. kafla (t.d. leikföng, leikspil, íþróttabúnaður). 
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4501  Náttúrlegur korkur, óunninn eða aðeins forunninn; 
korkúrgangur; brotinn, kurlaður eða malaður 
korkur: 

 4501.1000 --- Náttúrlegur korkur, óunninn eða aðeins forunninn ........ 0   
 4501.9000 --- Annar ............................................................................. 0   

4502 4502.0000 Náttúrlegur korkur, birktur eða gróflega tilhöggvinn, 
eða í rétthyrndum (þar með talið ferningslaga) blokk-
um, plötum, þynnum eða ræmum (þar með talið 
tilsniðið efni í tappa eða lok) ........................................... 0   

4503  Vörur úr náttúrlegum korki: 
 4503.1000 --- Tappar og lok ................................................................. 0   
 --- Aðrar: 
 4503.9001 --- --- Netja- og nótakorkur .................................................. 0   
 4503.9002 --- --- Björgunar- og slysavarnaáhöld ................................... 0   
 4503.9009 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 

4504  Mótaður korkur (með eða án bindiefna) og vörur úr 
mótuðum korki: 

 --- Blokkir, plötur, þynnur og ræmur; flísar að hvaða 
lögun sem er; gegnheilir sívalningar, þar með taldir 
diskar: 

 4504.1001 --- --- Þéttingar og þess háttar vörur ..................................... 0   
 4504.1002 --- --- Klæðning á gólf eða veggi .......................................... 5  0 
 4504.1003 --- --- Korkvörur til skógerðar, ót.a. ..................................... 0   
 4504.1004 --- --- Þynnur í flöskuhettur .................................................. 0   
 4504.1005 --- --- Einangrunarefni .......................................................... 0   
 4504.1006 --- --- Vörur sem almennt eru notaðar í vélbúnaði eða 

verksmiðjum ............................................................... 0   
 4504.1009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 --- Annað: 
 4504.9001 --- --- Stengur, prófílar, pípur o.þ.h., ót.a. ............................ 0   
 4504.9002 --- --- Þéttingar ...................................................................... 0   
 4504.9003 --- --- Einangrunarefni .......................................................... 0   



235 

 A E 
 %  % 

 

 4504.9004 --- --- Vörur sem almennt eru notaðar í vélbúnaði eða 
verksmiðjum ............................................................... 0   

 4504.9009 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 
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46. KAFLI 
Framleiðsla úr strái, úr espartó eða öðrum fléttiefnum; 

körfugerðarvörur og tágasmíði 
 
Athugasemdir: 

1. Sem fléttiefni í þessum kafla telst efni í ástandi eða mynd sem hentar til að flétta, bregða eða 
áþekkrar vinnslu. Til þeirra telst strá, viðja eða tágar, bambus, sef, reyr, viðarræmur, ræmur úr 
öðrum jurtaefnum (t.d. barkarræmur, mjó lauf og raffia eða aðrar ræmur unnar úr breiðu laufi), 
óspunnar náttúrlegar spunatrefjar, einþáttungar og ræmur og þess háttar úr plasti og ræmur úr 
pappír, en ekki ræmur úr leðri eða samsettu leðri eða flóka eða vefleysum, mannshár, hrosshár, 
spunaþráður eða spunagarn, eða einþáttungar og ræmur og þess háttar í 54. kafla. 

2. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Veggklæðning í nr. 4814.   
 b. Seglgarn, snæri, reipi eða kaðlar, einnig fléttað (nr. 5607). 
 c. Skófatnaður eða höfuðfatnaður eða hlutar til hans í 64. eða 65. kafla. 
 d. Ökutæki eða yfirbyggingar fyrir ökutæki úr körfugerðarvörum (87. kafli). 
 e. Vörur í 94. kafla (t.d. húsgögn, lampar og ljósabúnaður). 
3. Sem fléttiefni, fléttur og áþekk framleiðsla úr fléttiefnum, bundnum saman í samhliða 

þætti í nr. 4601 telst fléttiefni, fléttur og áþekk framleiðsla úr fléttiefnum, lögð hlið við hlið og 
bundin saman, í plötum, einnig þótt bindiefnin séu úr spunnu spunaefni. 

 A E 
 %  % 

4601  Fléttur og áþekk framleiðsla úr fléttiefnum, einnig sett 
saman í ræmur; fléttiefni, fléttur og áþekk framleiðsla 
úr fléttiefnum, bundin saman í samhliða þætti eða 
ofin, í plötum, einnig sem fullgerðar vörur (t.d. 
mottur, ábreiður, skermar): 

 4601.2000 --- Mottur, ábreiður og skermar úr jurtaefnum ................... 10  0 
 --- Annað: 
 4601.9100 --- --- Úr jurtaefnum ............................................................. 10  0 
 4601.9900 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 

4602  Körfugerðarvörur, tágasmíði og aðrar vörur, unnið 
beint í endanlega lögun úr fléttiefnum eða gerðar úr 
vörum í nr. 4601; vörur úr lúffu (loofah): 

 --- Úr jurtaefnum: 
 4602.1001 --- --- Varningur til flutnings eða pökkunar á vörum ........... 0   
 4602.1002 --- --- Handföng og höldur úr jurtaefnum ............................. 0   
 4602.1009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 --- Annað: 
 4602.9001 --- --- Varningur til flutnings eða pökkunar á vörum ........... 0   
 4602.9002 --- --- Handföng og höldur, ót.a. ........................................... 0   
 4602.9009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
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FLOKKUR X 
Deig úr viði eða öðru trefjakenndu sellulósaefni; endurheimtur pappír eða pappi 

(úrgangur og rusl); pappír og pappi og vörur úr honum 

47. KAFLI 
Deig úr viði eða öðru trefjakenndu sellulósaefni; endurheimtur pappír og pappi 

(úrgangur og rusl)  
 
Athugasemd: 

 Sem kemískt viðardeig, í upplausnarstigum í nr. 4702 telst kemískt viðardeig sem 
hefur miðað við þyngd óuppleysanlegan þátt sem er 92% eða meira að því er varðar sóta eða 
súlfatviðardeig eða 88% eða meira að því er varðar súlfítviðardeig eftir eina klukkustund í 
vítissótaupplausn sem inniheldur 18% natríumhydroxíð (NaOH) við 20 °C, og að því er varðar 
súlfítviðardeig öskuinnihald sem ekki fer yfir 0,15% miðað við þyngd. 

 A E 
 %  % 

4701 4701.0000 Vélunnið viðardeig ........................................................... 0   

4702 4702.0000 Kemískt viðardeig, í upplausnarstigum ......................... 0   

4703  Kemískt viðardeig, sóta eða súlfat, þó ekki í upp-
lausnarstigum: 

 --- Óbleikt: 
 4703.1100 --- --- Úr barrviði ................................................................... 0   
 4703.1900 --- --- Úr öðrum viði ............................................................. 0   
 --- Hálfbleikt eða bleikt: 
 4703.2100 --- --- Úr barrviði .................................................................. 0   
 4703.2900 --- --- Úr öðrum viði ............................................................. 0   

4704  Kemískt viðardeig, súlfít, þó ekki í upplausnarstigum: 
 --- Óbleikt: 
 4704.1100 --- --- Úr barrviði .................................................................. 0   
 4704.1900 --- --- Úr öðrum viði ............................................................. 0   
 --- Hálfbleikt eða bleikt: 
 4704.2100 --- --- Úr barrviði .................................................................. 0   
 4704.2900 --- --- Úr öðrum viði ............................................................. 0   

4705 4705.0000 Viðardeig fengið með blöndu af vélrænum og 
kemískum framleiðsluaðferðum ...................................... 0   

4706  Deig úr trefjum unnum úr endurheimtum pappír eða 
pappa (úrgangi og rusli) eða úr öðrum trefjakenndum 
sellulósaefnum:  

 4706.1000 --- Deig úr baðmullardún .................................................... 0   
 4706.2000 --- Deig úr trefjum unnum úr endurheimtum pappír eða 

pappa (úrgangi og rusli) ................................................. 0   
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 A E 
 %  % 

 

 --- Annað: 
 4706.9100 --- --- Vélunnið ..................................................................... 0   
 4706.9200 --- --- Kemískt ...................................................................... 0   
 4706.9300 --- --- Hálfkemískt ................................................................ 0   

4707  Endurheimtur pappír eða pappi (úrgangur og rusl):  
 4707.1000 --- Óbleiktur kraftpappír eða kraftpappi eða bylgjupappír 

eða bylgjupappi............................................................... 0   
 4707.2000 --- Annar pappír eða pappi sem aðallega er gerður úr 

bleiktu kemísku deigi, ekki gegnlituðu .......................... 0   
 4707.3000 --- Pappír eða pappi sem aðallega er gerður úr kemísku 

deigi (t.d. fréttablöð, dagblöð og áþekkar prentvörur).... 0   
 4707.9000 --- Annað, þar með talið óflokkaður úrgangur og rusl ........ 0   
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48. KAFLI 
Pappír og pappi; vörur úr pappírsdeigi, pappír eða pappa 

 
Athugasemdir: 

1. Leiði ekki annað af orðalagi er með orðinu pappír í þessum kafla einnig átt við pappa (án tillits 
til þykktar eða þyngdar á m2). 

2. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Vörur í 30. kafla. 
 b. Prentþynnur í nr. 3212. 
 c. Ilmpappír eða pappír gegndreyptur eða húðaður með snyrtivörum (33. kafli). 
 d. Pappír eða sellulósavatt gegndreypt, húðað eða hjúpað sápu eða hreinsiefni (nr. 3401), eða 

fægiefnum, áburði eða áþekkri framleiðslu (nr. 3405). 
 e. Ljósnæmur pappír eða pappi í nr. 3701-3704. 
 f. Pappír gegndreyptur með prófefnum til greininga eða fyrir rannsóknastofur (nr. 3822).  
 g.  Pappírsstyrktar, lagfelldar þynnur úr plasti, eða eitt lag af pappír eða pappa húðað eða 

hjúpað með lagi úr plasti, enda sé síðarnefnda lagið meira en helmingur heildarþykkta-
rinnar, eða vörur úr slíkum efnum, þó ekki veggfóður í nr. 4814 (39. kafli). 

 h.  Vörur í nr. 4202 (t.d. ferðabúnaður). 
 ij.  Vörur í 46. kafla (framleiðsla úr fléttiefnum). 
 k.  Pappírsgarn eða spunavörur úr pappírsgarni (flokkur XI). 
 l.  Vörur í 64. eða 65. kafla. 
 m.  Slípipappír eða slípipappi (nr. 6805) eða gljásteinsflögur á pappírs- eða pappaundirlagi (nr. 

6814) (pappír og pappi húðaður gljásteinsdufti flokkast þó í þennan kafla). 
 n.  Málmþynnur á pappírs- eða pappaundirlagi (flokkur XV). 
 o.  Vörur í nr. 9209. 
 p.  Vörur í 95. kafla (t.d. leikföng, leikspil, íþróttabúnaður) eða 96. kafla (t.d. hnappar). 
3. Leiði ekki annað af 7. athugasemd taka nr. 4801-4805 til pappírs og pappa sem við vinnslu 

hefur verið sléttaður, gljásléttaður, gljápressaður eða þess háttar, búinn óekta vatnsmerki eða 
þakinn límvatni á yfirborði, og einnig til pappírs, pappa, sellulósavatts og vefs úr sellu-
lósatrefjum sem er litað eða marmararákað í gegn með hvers konar aðferð. Þessir vöruliðir taka 
ekki til pappírs, pappa, sellulósavatts eða vefs úr sellulósatrefjum sem hefur verið unnið á 
annan hátt, nema annað leiði af nr. 4803.  

4. Sem dagblaðapappír í þessum kafla telst óhúðaður pappír sem notaður er til dagblaða-
prentunar og í er ekki minna en 65% af viðartrefjum, miðað við þyngd trefjainnihaldsins í 
heild, unninn með vélrænum eða kemísk-vélrænum hætti, ólitaður eða mjög lítið litaður, með 
yfirborðsáferð af grófleika Parker Print Surf (1 MPa) á hvorri hlið meira en 2,5 míkrómetrar 
(míkron), vegur ekki minna en 40 g/m2 og ekki meira en 65 g/m2. 

5. Sem pappír og pappi, notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota og 
gataspjaldaefni og gataræmupappír í nr. 4802 telst pappír og pappi sem aðallega er gerður 
úr bleiktu degi eða deigi sem búið er til á vélrænan eða kemískt-vélrænan hátt og uppfyllir 
einhver neðangreindra skilyrða: 

Að því er varðar pappír eða pappa sem ekki er meira en 150 g/m2 að þyngd:
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 a. Inniheldur 10% eða meira af trefjum sem gerðar eru með vélrænum eða kemískt vélrænum 
hætti, og 

1. vegur ekki meira en 80 g/m2, eða 
2. er gegnlitaður. 

 b. Inniheldur meira en 8% af ösku, og 
1. vegur ekki meira en 80 g/m2, eða 
2. er gegnlitaður. 

 c. Inniheldur meira en 3% af ösku og hefur 60% skærleika eða meira.  
 d. Inniheldur meira en 3% en ekki yfir 8% af ösku og er með minna en 60% skærleika, og 

rifstuðul sem er jafn eða minni en 2,5 kPa m2/g.  
 e. Inniheldur 3% eða minna af ösku og hefur 60% skærleika eða meira og rifstuðul sem er 

jafn eða minni en 2,5 kPa m2/g.  
Að því er varðar pappír eða pappa sem er meira en 150 g/m2 að þyngd: 

 a. Er gegnlitaður, eða 
 b. er með 60 % skærleika eða meira, og  

1. er 225 míkrómetrar (míkron) eða minna að þykkt, eða 
2. er meira en 225 míkrómetrar (míkron) að þykkt en ekki meira en 508 míkrómetrar 

(míkron) og með meira en 3% öskuinnihald. 
 c. er með minna en 60% skærleika, er 254 míkrómetrar (míkron) eða minna að þykkt og með 

meira en 8% öskuinnihald.  
 Til nr. 4802 telst þó ekki síupappír eða -pappi (þ.m.t. tepokapappír) eða filtpappír eða 
 .pappiـ

6. Sem kraftpappír og kraftpappi í þessum kafla telst pappír og pappi sem í eru ekki minna 
miðað við þyngd en 80% af trefjum sem fengnar eru með kemískri vinnslu súlfats eða sóta 
miðað við trefjainnihald í heild. 

7. Leiði ekki annað af orðalagi vöruliða flokkast pappír, pappi, sellulósavatt og vefir úr 
sellulósatrefjum sem svara til vörulýsingar í tveimur eða fleiri af nr. 4801-4811 í þann vörulið 
sem síðastur er í töluröð í tollskránni.  

8. Til nr. 4801 og 4803-4809 telst aðeins pappír, pappi, sellulósavatt og vefir úr sellulósatrefjum: 
 a. Í ræmum eða rúllum yfir 36 cm að breidd. 
 b. Í rétthyrndum örkum (einnig ferningslaga) með einni hlið yfir 36 cm og annarri yfir 15 cm 

ósamanbrotnum. 
9. Sem veggfóður og áþekk veggklæðning  í nr. 4814 telst einungis: 
 a. Pappír í rúllum, að minnsta kosti 45 cm að breidd en ekki yfir 160 cm, hæfur til vegg- eða 

lofskreytinga, og er: 
1. æðóttur, upphleyptur, yfirborðslitaður, mynsturprentaður eða yfirborðsskreyttur á 

annan hátt (t.d. með spunaflóka), einnig húðaður eða hjúpaður glæru plasti til hlífðar; 
2. með ójöfnu yfirborði sem stafar af ísettum ögnum úr viði, stráum o.s.frv.; 

3. húðaður eða hjúpaður á framhlið með plasti, plastlagið æðótt, upphleypt, litað, 
mynsturprentað eða skreytt á annan hátt; eða 

4. hjúpaður á framhlið með fléttiefnum, einnig sett saman úr samsíða þáttum eða ofinn. 
 b. Bryddingar og skrautræmur, úr pappír, unnar eins og lýst er hér að framan, einnig í rúllum, 

til vegg- eða loftskreytinga. 
 c. Veggklæðning úr pappír gerð úr nokkrum reitum, í rúllum eða örkum, prentuð þannig að 

útbúa má sviðsmynd, mynstur eða mótíf þegar hún er sett á vegg. 
 Vörur á undirlagi úr pappír eða pappa, nothæfar bæði sem gólf- og veggklæðning, skulu 
flokkaðar í nr. 4815. 
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10. Til nr. 4820 telst ekki arkir eða spjöld í lausu, tilskorið, einnig áprentað, upphleypt eða gatað. 
11. Til nr. 4823 telst m.a. götuð pappírs- eða pappaspjöld í Jaquardvélar eða áþekkar vélar og 

pappírsblúndur. 
12. Pappír, pappi, sellulósavatt og vörur úr þeim, með áprentuðum mótífum, táknum eða mynd-

rænni framsetningu, sem ekki er hreint aukaatriði með tilliti til meginnotkunar varanna, falla 
undir 49. kafla, nema vörur í nr. 4814 eða 4821. 

 
Athugasemdir við undirliði: 

1. Sem kraftpappír í nr. 4804.11 og 4804.19 telst pappír eða pappi sem fengið hefur glans- eða 
gljááferð í vélum, sem í er ekki minna miðað við þyngd en 80% af trefjum, sem fengnar eru 
með kemískri vinnslu súlfats eða sóta, miðað við trefjainnihald í heild, í rúllum, meira en 115 
g/m2 að þyngd og lágmarks Mullen-rifstuðul eins og um ræðir í eftirfarandi töflu eða línulega 
innreiknað eða framreiknað jafngildi annarrar þyngdar: 

_____________________________________________________________ 
 Þyngd Lágmarks Mullen-rifstuðull 
 g/m2 kPa 
_____________________________________________________________ 

 115 393 
 125 417 
 200 637 
 300 824 
 400 961 
_____________________________________________________________ 

 
2. Sem sekkjakraftpappír í nr. 4804.21 og 4804.29 telst pappír sem fengið hefur glansáferð í 

vélum og í er ekki minna miðað við þyngd en 80% af trefjum, sem fengnar eru með kemískri 
vinnslu súlfats eða sóta, miðað við trefjainnihald í heild, í rúllum, ekki minna en 60 g/m2 að 
þyngd en ekki yfir 115 g/m2 og svarar til annarrar hvorrar neðangreindrar lýsingar: 

 a. Með Mullen-rifstuðul ekki innan við 3,5 kPa. m2/g og teygni sem er meiri en 4,5% þversum 
og meira en 2% langsum.  

 b. Með lágmarks slit- og þanþol eins og greinir í eftirfarandi töflu eða línulega innreiknað 
jafngildi annarra þyngda 

_____________________________________________________________ 
 
 
 Lágmaks slitþol  Lágmarks þanþol 
 mN kN/m 
_____________________________________________________________ 

 Langsum  Langsum 
 Þyngd + + 
 g/m2  Langsum  Þversum  Þversum  Þversum 
_____________________________________________________________ 

 60  700  1.510  1,9  6 
 70  830  1.790  2,3  7,2 
 80  965  2.070  2,8  8,3 
 100  1.230  2.635  3,7 10,6 
 115  1.425  3.060  4,4  12,3 
_____________________________________________________________
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3. Sem hálfkemískur bylgjupappír í nr. 4805.11 telst pappír í rúllum sem í er ekki minna en 
65%, miðað við þyngd trefjainnihaldsins í heild, af óbleiktum harðviðartrefjum sem fengnar 
eru með hálfkemískri deigvinnslu, með CMT 30 brotviðnám (báruð miðilsprófun með 30 
mínútna aðlögun) yfir 1,8 njúton/g/m2 við 50% rakastig og 23 °C. 

4. Til nr. 4805.12 telst pappír í rúllum, aðallega gerður úr hálmdeigi fengnu með hálfkemískri 
aðferð, sem er að þyngd 130g/m2 eða meira og með CMT 30 brotviðnám (báruð miðilsprófun 
með 30 mínútna aðlögun) yfir 1,4 njúton/g/m2 við 50% rakastig og 23 °C. 

5 Til nr. 4805.24 og 4805.25 telst pappír og pappi gerður að öllu leyti eða aðallega úr deigi úr 
endurheimtum pappír eða pappa (úrgangi og rusli). Prófunarpappír (testliner) getur einnig haft 
yfirborðslag úr lituðum pappír eða úr pappír gerðum úr bleiktu eða óbleiktu óendurunnu deigi. 
Þessar vörur eru með lágmarks Mullen-rifstuðul 2,5 kPa m2/g. 

6. Sem súlfítumbúðapappír í nr. 4805.30 telst pappír sem fengið hefur gljááferð í vélum og í er 
meira en 40%, miðað við þyngd trefjainnihaldsins í heild, af viðartrefjum sem fengnar eru með 
kemískri súlfítaðferð, ekki meira en 8% öskuinnihald og Mullen-slitþol ekki minna en 1,47 
kPa. m2/g.  

7. Sem létthúðaður pappír í nr. 4810.22 telst pappír, húðaður á báðum hliðum, að heildarþyngd 
ekki yfir 72 g/m2, með húð sem að þyngd er ekki yfir 15 g/m2, á undirlagi sem í er ekki minna 
en 50%, miðað við þyngd trefjainnihaldsins í heild, af viðartrefjum sem fengnar eru með 
vélrænum hætti. 

 

 A E 
 %  % 

4801 4801.0000 Dagblaðapappír, í rúllum eða örkum ............................. 0   

4802  Óhúðaður pappír og pappi, notaður til að skrifa á, 
prenta á eða til annarra grafískra nota, og gata-
spjaldaefni og gataræmupappír, í rúllum eða rétt-
hyrndum (einnig ferningslaga) örkum, af hvaða stærð 
sem er, þó ekki pappír í nr. 4801 eða 4803; hand-
gerður pappír og pappi: 

 4802.1000 --- Handgerður pappír og pappi .......................................... 0   
 4802.2000 --- Pappír og pappi notaður í ljósnæman, hitanæman eða 

rafnæman pappír eða pappa ........................................... 0   
 4802.3000 --- Kalkipappírsefni ............................................................ 0   
 4802.4000 --- Veggfóðursefni .............................................................. 0   
 --- Annar pappír og pappi sem ekki eru í trefjar fengnar á 

vélrænan eða kemískt-vélrænan hátt eða ekki er í meira 
en 10% miðað við þunga af slíkum trefjum miðað við 
trefjainnihald í heild: 

 4802.5400 --- --- Minna en 40 g/m2 að þyngd ........................................ 0   
 4802.5500 --- --- 40 g/m2 að þyngd eða meira, þó ekki meira en 150 

g/m2, í rúllum .............................................................. 0   
 4802.5600 --- --- 40 g/m2 að þyngd eða meira, þó ekki meira en 150 

g/m2, í örkum með einni hlið ekki yfir 435 mm og 
annarri ekki yfir 297 mm ósamanbrotnum .................. 0   
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 4802.5700 --- --- Annar, 40 g/m2 að þyngd eða meira, þó ekki meira en 
150g/m2. ...................................................................... 0   

 4802.5800 --- --- Að þyngd meira en 150 g/m2....................................... 0   
  --- Annar pappír og pappi sem í er, miðað við trefja-

innihald í heild, meira en 10 % miðað við þunga af 
trefjum fengnum á vélrænan eða kemískt-vélrænan 
hátt: 

 4802.6100 --- --- Í rúllum........................................................................ 0   
 4802.6200 --- --- Í örkum með einni hlið ekki yfir 435 mm og annarri 

ekki yfir 297 mm ósamanbrotnum............................... 0   
 4802.6900 -- --- Annars ......................................................................... 0   

4803 4803.0000 Hreinlætis- eða andlitsþurrkuefni, handþurrku- eða 
bleiuefni og áþekkur pappír til heimilis- eða hrein-
lætisnota, sellulósavatt og vefir úr sellulosatrefjum, 
einnig krepað, fellt, upphleypt, gatað, yfirborðslitað, 
yfirborðsskreytt eða áprentað, í rúllum eða örkum ..... 0   

4804  Óhúðaður kraftpappír og kraftpappi, í rúllum eða 
örkum, þó ekki vörur í nr. 4802 eða 4803: 

 --- Kraftpappír (kraftliner): 
 4804.1100 --- --- Óbleiktur ..................................................................... 0   
 4804.1900 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Sekkjakraftpappír: 
 4804.2100 --- --- Óbleiktur ..................................................................... 0   
 4804.2900 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Annar kraftpappír og kraftpappi 150 g/m2 að þyngd eða 

minna: 
 4804.3100 --- --- Óbleiktur ..................................................................... 0   
 4804.3900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Annar kraftpappír og kraftpappi meira en 150 g/m2 að 

þyngd en minna en 225 g/m2: 
 4804.4100 --- --- Óbleiktur ..................................................................... 0   
 4804.4200 --- --- Jafnbleiktur í gegn og í er meira en 95% af viðar-

trefjum fengnum með kemískri aðferð miðað við 
þyngd trefjainnihaldsins í heild .................................. 0   

 4804.4900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Annar kraftpappír og kraftpappi meira en 225 g/m2 að 

þyngd: 
 4804.5100 --- --- Óbleiktur ..................................................................... 0   
 4804.5200 --- --- Jafnbleiktur í gegn og í er meira en 95% af viðar-

trefjum fengnum með kemískri aðferð miðað við 
þyngd trefjainnihaldsins í heild .................................. 0   

 4804.5900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

4805  Annar óhúðaður pappír og pappi, í rúllum eða örkum, 
ekki frekar unnið en tilgreint er í 3. athugasemd við 
þennan kafla:  
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  --- Bylgjupappír: 
 4805.1100 --- --- Hálfkemískur bylgjupappír ......................................... 0   
 4805.1200 --- --- Bylgjupappír unninn úr hálmi ..................................... 0   
 4805.1900 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Prófunarpappír (endurunnin prófunarspjöld): 
 4805.2400 --- --- 150 g/m2 að þyngd eða minna ..................................... 0   
 4805.2500 --- --- Að þyngd meira en 150 g/m2....................................... 0   
 4805.3000 --- Súlfítumbúðapappír ....................................................... 0   
 4805.4000 --- Síupappír og síupappi .................................................... 0   
 4805.5000 --- Filtpappír og filtpappi .................................................... 0   
 --- Annar: 
 4805.9100 --- --- 150 g/m2 að þyngd eða minna ..................................... 0   
 4805.9200 --- --- Að þyngd meira en 150 g/m2, en undir 225 g/m2 ........ 0   
 4805.9300 --- --- Að þyngd 225 g/m2 eða meira ..................................... 0   

4806  Jurtapergament, feitiheldur pappír, afritunarpappír 
(tracing papers) og vatnsheldur pappír og annar 
gljáður, gagnsær eða hálfgagnsær pappír í rúllum eða 
örkum: 

 4806.1000 --- Jurtapergament ............................................................... 0   
 4806.2000 --- Feitiheldur pappír .......................................................... 0   
 4806.3000 --- Afritunarpappír .............................................................. 0   
 4806.4000 --- Vatnsheldur pappír og annar gljáður, gagnsær eða 

hálfgagnsær pappír ........................................................ 0   

4807 4807.0000 Samsettur pappír og pappi (gerður með því að festa 
slétt lög úr pappír eða pappa saman með lími), ekki 
yfirborðshúðaður eða gegndreyptur, einnig með innri 
styrkingu, í rúllum eða örkum......................................... 0   

4808  Pappír og pappi, bylgjaður (einnig með álímdri sléttri 
yfirborðsörk), krepaður, felldur, upphleyptur eða 
gataður, í rúllum eða örkum, þó ekki vörur þeirrar 
gerðar sem lýst er í nr. 4803:  

 4808.1000 --- Bylgjaður pappír og pappi, einnig gataður .................... 0   
 4808.2000 --- Sekkjakraftpappír, krepaður eða felldur, einnig upp-

hleyptur eða gataður ...................................................... 0   
 4808.3000 --- Annar kraftpappír, krepaður eða felldur, einnig upp-

hleyptur eða gataður ...................................................... 0   
 4808.9000 --- Annar ............................................................................. 0   

4809  Kalkipappír, sjálfafritunarpappír og annar afritunar- 
eða færipappír (þar með talinn húðaður eða gegn-
dreyptur pappír í fjölritunarstensla eða offsetprent-
plötur), einnig prentaður, í rúllum eða örkum:  

 4809.1000 --- Kalkipappír eða áþekkur afritunarpappír ....................... 0   
 4809.2000 --- Sjálfafritunarpappír ........................................................ 0   
 4809.9000 --- Annar ............................................................................. 0   
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4810  Pappír og pappi, húðaður á annarri eða báðum hlið-
um með kaólíni (Kínaleir) eða öðru ólífrænu efni, með 
eða án bindiefnis, og með engri annarri húð, einnig 
yfirborðslitaður, yfirborðsskreyttur eða áprentaður, í 
rúllum eða rétthyrndum (einnig ferningslaga) örkum, 
af hvaða stærð sem er: 

 --- Pappír og pappi til að skrifa á, prenta á eða til annarra 
grafískra nota sem ekki eru í trefjar fengnar með 
vélrænum eða kemískt-vélrænum aðferðum eða í er 
ekki meira en 10% af slíkum trefjum miðað við þyngd 
trefjainnihaldsins í heild: 

 4810.1300 --- --- Í rúllum........................................................................ 0   
 4810.1400 --- --- Í örkum með einni hlið ekki yfir 435 mm og annarri 

ekki yfir 297 mm ósamanbrotnum............................... 0   
 4810.1900 --- --- Annar ........................................................................... 0   
 --- Pappír og pappi notaður til að skrifa á, prenta á eða til 

annarra grafískra nota sem í er meira en 10% af 
trefjum, fengnum með vélrænum eða kemískt vél-
rænum aðferðum, miðað við þyngd trefjainnihaldsins í 
heild: 

 4810.2200 --- --- Léttur húðaður pappír ................................................. 0   
 4810.2900 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Kraftpappír og kraftpappi, þó ekki til að skrifa á, prenta 

á eða til annarra grafískra nota: 
 4810.3100 --- --- Jafnbleiktur í gegn og í er meira en 95% af viðar-

trefjum fengnum með kemískum aðferðum, miðað 
við þyngd trefjainnihaldsins í heild og 150 g/m2 eða 
minna að þyngd .......................................................... 0   

 4810.3200 --- --- Jafnbleiktur í gegn og í er meira en 95% af viðar-
trefjum fengnum með kemískum aðferðum, miðað 
við þyngd trefjainnihaldsins í heild og meira en 150 
g/m2 að þyngd ............................................................. 0   

 4810.3900 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Annar pappír og pappi: 
 4810.9200 -- --- Marglaga ..................................................................... 0   
 4810.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

4811  Pappír, pappi, sellulósavatt og vefir úr sellulósatrefj-
um, húðað, gegndreypt, hjúpað, yfirborðslitað, yfir-
borðsskreytt eða áprentað, í rúllum eða rétthyrndum 
(einnig ferningslaga) örkum, af hvaða stærð sem er, 
þó ekki vörur þeirrar gerðar sem lýst er í nr. 4803, 
4809 eða 4810:  

 4811.1000 --- Tjöru-, bítúmen- eða asfaltborinn pappír og pappi ........ 0   
 --- Gúmmí- eða límborinn pappír og pappi: 
 4811.4100 --- --- Sjálflímandi ................................................................ 0   
 4811.4900 --- --- Annar .......................................................................... 0   
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 --- Pappír og pappi, húðaður, gegndreyptur eða hjúpaður 
plasti (þó ekki lími): 

 --- --- Bleiktur, meira en 150 g/m² að þyngd: 
 4811.5101 --- --- --- Áprentaður til nota sem samsettar pappaumbúðir 

fyrir drykkjarvörur .................................................. 0   
 4811.5109 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annar: 
 4811.5901 --- --- --- Áprentaður til nota sem samsettar pappaumbúðir 

fyrir drykkjarvörur .................................................. 0   
 4811.5909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 – Pappír og pappi, húðaður, gegndreyptur eða hjúpaður 

vaxi, parafínvaxi, steríni, olíu eða glýseróli: 
 4811.6001 --- --- Áprentaður til nota sem samsettar pappaumbúðir 

fyrir drykkjarvörur ...................................................... 0   
 4811.6009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 4811.9000 ---  Annar pappír, pappi, sellulósavatt og vefir úr sellu-

lósatrefjum ..................................................................... 0   

4812 4812.0000 Síublokkir, síustykki og síuplötur úr pappírsdeigi ....... 0   

4813  Vindlingapappír, einnig skorinn í stærðir eða sem 
hefti eða hólkar: 

 4813.1000 --- Sem hefti eða hólkar ...................................................... 0   
 4813.2000 --- Í rúllum ekki yfir 5 cm að breidd ................................... 0   
 4813.9000 --- Annar ............................................................................. 0   

4814  Veggfóður og áþekk veggklæðning; gluggaglærur úr 
pappír: 

 4814.1000 --- Ísettur pappír (ingrain paper) ......................................... 5  0 
 --- Veggfóður og áþekk veggklæðning, úr pappír húðuð-

um eða hjúpuðum á framhlið með æðóttu, upphleyptu, 
lituðu eða mynsturprentuðu plastlagi, eða skreyttu á 
annan hátt: 

 4814.2001 --- --- Húðað eða hjúpað með plasti, 60 til 160 cm á breidd . 0   
 4814.2009 --- --- Annað ......................................................................... 5  0 
 4814.3000 --- Veggfóður og áþekk veggklæðning úr pappír hjúpuð-

um á framhlið með fléttiefnum, einnig sett saman í 
samsíða þætti eða ofið ................................................... 5  0 

 --- Annað: 
 4814.9001 --- --- Upphleypt veggfóður, ekki áprentað eða skreytt, 60 

til 160 cm á breidd ...................................................... 0   
 4814.9002 --- --- Veggfóður gegndreypt plasti, 60 til 160 cm á breidd .. 0   
 4814.9009 --- --- Annars ........................................................................ 5  0 

4815 4815.0000 Gólfklæðning á undirlagi úr pappír eða pappa, einnig 
skorin í stærðir ................................................................. 5  0 

4816  Kalkipappír, sjálfafritunarpappír og annar afritun-
arpappír eða færipappír (þó ekki vörur í nr. 4809), 
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fjölritunarstenslar og offsetprentplötur, úr pappír, 
einnig í öskjum: 

 4816.1000 --- Kalki- eða áþekkur afritunarpappír ................................ 5  0 
 --- Sjálfafritunarpappír: 
 4816.2001 --- --- Óáprentaður ................................................................ 0   
 4816.2009 --- --- Annar .......................................................................... 5  0 
 4816.3000 --- Fjölritunarstenslar .......................................................... 0   
 4816.9000 --- Annað ............................................................................ 5  0 

4817  Umslög, bréfkort, póstkort án mynda og skrifkort, úr 
pappír eða pappa; öskjur, pokar, veski og skrif-
möppur, úr pappír eða pappa, sem innihalda ýmiss 
konar bréfsefni: 

  --- Umslög: 
 4817.1001 --- --- Óáprentuð ................................................................... 10  0 
 4817.1009 --- --- Önnur .......................................................................... 10  0 
 4817.2000 --- Bréfkort, póstkort án mynda og skrifkort ...................... 10  0 
 4817.3000 --- Öskjur, pokar, veski og skrifmöppur, úr pappír eða 

pappa, sem innihalda ýmiss konar bréfsefni .................. 10  0 

4818  Salernispappír og áþekkur pappír, sellulósavatt og 
vefir úr sellulósatrefjum til heimilis- eða hreinlætis-
nota, í rúllum ekki yfir 36 cm að breidd, eða skorið í 
stærðir eða lögun; vasaklútar, hreinsiklútar, hand-
þurrkur, borðdúkar, servíettur, bleiur fyrir börn, 
tíðatappar, lök og áþekkur húsbúnaður, hreinlætis- og 
sjúkravörur, fatnaður og hlutar til hans, úr pappírs-
deigi, pappír, sellulósavatti eða vef úr sellulósa-
trefjum: 

 4818.1000 --- Salernispappír ................................................................ 10  0 
 4818.2000 --- Vasaklútar, hreinsi- eða andlitsþurrkur og handþurrkur  10  0 
 4818.3000 --- Borðdúkar og servíettur ................................................. 10  0 
 --- Dömubindi og tíðatappar, barnableiur og bleiufóður og 

áþekkar hreinlætisvörur: 
 4818.4001 --- --- Barnableiur og laust bleiufóður .................................. 10  0 
 4818.4009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 4818.5000 --- Fatnaður og hlutar til hans ............................................. 15  0 
 4818.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

4819  Öskjur, box, kassar, pokar og önnur ílát til umbúða, 
úr pappír, pappa, sellulósavatti eða vef úr sellulósa-
trefjum; spjaldskrárkassar, bréfabakkar og áþekkar 
vörur, úr pappír eða pappa, sem eru notaðar á 
skrifstofum, í verslunum o.þ.h.: 

 --- Öskjur, box og kassar úr bylgjupappír eða bylgju-
pappa: 

 4819.1001 --- --- Með viðeigandi áletrun til útflutnings ........................ 0   
 4819.1009 --- --- Annað ......................................................................... 5  0 
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 --- Felliöskjur, fellibox og fellikassar, ekki úr bylgjupappír 
eða bylgjupappa: 

 --- --- Með viðeigandi áletrun til útflutnings: 
 4819.2011 --- --- --- Samsettar pappaumbúðir fyrir drykkjarvörur ......... 0   
 4819.2019 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annað: 
 4819.2091 --- --- --- Samsettar pappaumbúðir fyrir drykkjarvörur ......... 5  0 
 4819.2099 --- --- --- Annars .................................................................... 5  0 
 ---  Sekkir og pokar með 40 cm breiðum botni eða meira: 
 4819.3001 --- --- Með viðeigandi áletrun til útflutnings ........................ 0   
 4819.3009 --- --- Aðrir ........................................................................... 5  0 
 --- Aðrir sekkir og pokar, þar með taldar keilur: 
 4819.4001 --- --- Með viðeigandi áletrun til útflutnings ........................ 0   
 4819.4009 --- --- Annars ........................................................................ 5  0 
 --- Önnur ílát til umbúða, þar með talin plötuumslög: 
 4819.5001 --- --- Með viðeigandi áletrun til útflutnings ........................ 0   
 4819.5002 --- --- Eggjabakkar ................................................................ 10  0 
 4819.5009 --- --- Annars ........................................................................ 5  0 
 4819.6000 --- Spjaldskrárkassar, bréfabakkar, búðarkassar og 

áþekkar vörur, sem notaðar eru á skrifstofum, í vers-
lunum o.þ.h. .................................................................... 10  0 

4820  Skrár, reikningsskilabækur, minnisbækur, pöntunar-
bækur, kvittanabækur, skrifblokkir, minnisblokkir, 
dagbækur og áþekkar vörur, stílabækur, ritundirlög, 
skjalabindi (einnig lausblaða), bréfamöppur, skjala-
möppur, marglaga eyðublöð, samstæður með kalki-
pappír á milli og önnur skrifföng, úr pappír eða 
pappa; albúm fyrir sýnishorn og söfn og bókahlífar, 
úr pappír eða pappa: 

 --- Skrár, reikningsskilabækur, minnisbækur, pöntunar 
  bækur, kvittanabækur, skrifblokkir, minnisblokkir, 

dagbækur og áþekkar vörur: 
 4820.1001 --- --- Dagbækur með almanaki ............................................ 10  0 
 4820.1009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 4820.2000 --- Stílabækur ...................................................................... 10  0 
 4820.3000 --- Skjalabindi (þó ekki bókahlífar), bréfamöppur og 

skjalamöppur ................................................................. 10  0 
 4820.4000 --- Marglaga eyðublöð og samstæður með kalkipappír á 

milli ................................................................................ 10  0 
 4820.5000 --- Albúm fyrir sýnishorn eða söfn ..................................... 10  0 
 4820.9000 --- Annað ............................................................................ 10  0 

4821  Pappírs- eða pappamiðar alls konar, einnig áprent-
aðir: 

 --- Áprentaðir: 
 4821.1001 --- --- Með viðeigandi áprentun til útflutnings ..................... 0   
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 4821.1009 --- --- Aðrir ........................................................................... 5  0 
 4821.9000 --- Aðrir .............................................................................. 5  0 

4822  Kefli, spólur, snældur og áþekkar uppistöður úr 
pappírsdeigi, pappír eða pappa (einnig gatað eða 
hert): 

 4822.1000 --- Til að vinda á spunagarn ................................................ 0   
 4822.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

4823  Annar pappír, pappi, sellulósavatt eða vefur úr sellu-
lósatrefjum, skorið í stærðir eða lögun; aðrar vörur úr 
pappírsdeigi, pappír, pappa, sellulósavatti eða vef úr 
sellulósatrefjum: 

 --- Gúmmíborinn eða límborinn pappír, í ræmum eða 
rúllum: 

 4823.1200 --- --- Sjálflímandi ................................................................ 0   
 4823.1900 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 4823.2000 --- Síupappír og síupappi .................................................... 0   
 4823.4000 --- Í rúllum, örkum og skífum, áprentað fyrir sjálfrita ........ 0   
 4823.6000 --- Bakkar, diskar, föt, bollar og þess háttar úr pappír eða 

pappa .............................................................................. 10  0 
 --- Mótaðar eða þrykktar vörur úr pappírsdeigi: 
 4823.7001 --- --- Pípur og vélaþéttingar, vörur til tækninota og 

hliðstæðir smáhlutir .................................................... 0   
 4823.7009 --- --- Aðrar ........................................................................... 10  0 
 --- Annað: 
 4823.9001 --- --- Þéttingar, þéttilistar, skífur o.þ.h. ............................... 0   
 4823.9002 --- --- Plötur, ræmur, stengur, prófílar o.þ.h. ........................ 0   
 4823.9003 --- --- Vörur sem almennt eru notaðar í vélbúnaði eða 

verksmiðjum ............................................................... 0   
 4823.9004 --- --- Varningur til flutnings eða umbúða, ót.a. ................... 5  0 
 4823.9005 --- --- Til bygginga ............................................................... 5  0 
 4823.9006 --- --- Umbúðapappír, prentaður og skorinn í stærðir eða 

form ............................................................................ 5  0 
 4823.9007 --- --- Fatasnið ...................................................................... 0   
 4823.9008 --- --- Annar pappír og pappi, til að skrifa á, prenta á eða til 

annarra grafískra nota ................................................. 0   
 4823.9009 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 
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49. KAFLI 
Prentaðar bækur, blöð, myndir og aðrar vörur prentiðnaðar; handrit, vélrit og 

uppdrættir 
 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Ljósmyndanegatífur eða -pósitífur á glæru burðarefni (37. kafli). 
 b. Landakort, uppdrættir eða hnattlíkön, upphleypt, einnig prentað (nr. 9023). 
 c. Spil eða aðrar vörur í 95. kafla. 
 d. Frumverk af stungum, þrykki eða steinprenti (nr. 9702), frímerki eða stimpilmerki, 

póststimpilmerki, fyrstadagsumslög, póstbréfsefni eða þess háttar í nr. 9704, forngripir 
eldri en eitthundrað ára eða aðrar vörur í 97. kafla. 

2. Sem prentaðar í 49. kafla teljast einnig vörur endurgerðar í fjölritara, gerðar í sjálfvirkri 
gagnavinnsluvél, með upphleypingu, ljósmyndun, ljósritun, varmaafritun eða vélritun. 

3. Fréttablöð, dagblöð og tímarit sem heft eru í annað en pappír og samstæður tveggja eða fleiri 
eintaka fréttablaða, dagblaða eða tímarita sem bundin eru saman í eitt hefti skulu flokkast í nr. 
4901, einnig þótt í þeim sé auglýsingaefni. 

4. Til nr. 4901 telst einnig: 
 a. Safn eftirprentana, t.d. af listaverkum eða teikningum, með tilheyrandi texta, með 

tölusettum blaðsíðum sem binda má inn í eitt eða fleiri bindi. 
 b. Myndaviðaukar sem fylgja bundnum bókum. 
 c. Prentaðir hlutar bóka eða bæklinga í formi samsettra eða stakra blaða eða arka sem fela í 

sér heildarverk eða hluta þess og ætlað er til bókbands. 
 Prentaðar myndir eða skýringarmyndir (illustrations), án texta, í örkum eða stökum 
blöðum teljast hins vegar til nr. 4911. 

5. Leiði ekki annað af 3. athugasemd við þennan kafla tekur nr. 4901 ekki til prentaðs máls sem 
aðallega er gefið út í auglýsingaskyni (t.d. bæklingar, ritlingar, pésar, viðskiptaskrár, árbækur 
sem gefnar eru út af verslunarsamtökum, ferðaauglýsingar). Þess konar útgáfa skal flokkuð í 
nr. 4911. 

6. Sem myndabækur fyrir börn í nr. 4903 teljast barnabækur þar sem myndirnar eru aðalatriðið 
en ekki textinn. 

 A E 
 %  % 

4901  Prentaðar bækur, bæklingar, pésar og áþekkar prent-
vörur, einnig einblöðungar: 

 --- Stök blöð, einnig brotin: 
 4901.1001 --- --- Á íslensku ................................................................... 0   
 4901.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Annað: 
 --- --- Orðabækur og alfræðirit, og framhaldsviðaukar 

þeirra: 
 4901.9101 --- --- --- Á íslensku ............................................................... 0   
 4901.9109 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 4901.9901 --- --- --- Á íslensku ............................................................... 0   
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 4901.9909 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   

4902  Fréttablöð, dagblöð og tímarit, einnig með myndum 
eða með auglýsingaefni: 

 --- Útgefin a.m.k. fjórum sinnum í viku: 
 4902.1001 --- ---  Dagblöð, tímarit og landsmála- og héraðsfréttablöð ... 0   
 4902.1009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 ---  Önnur: 
 4902.9001 --- --- Dagblöð, tímarit og landsmála- og héraðsfréttablöð ... 0   
 4902.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

4903 4903.0000 Myndabækur, teiknibækur eða litabækur fyrir börn .. 0   

4904 4904.0000 Hljóðfæranótur, prentaðar eða í handriti, einnig inn-
bundnar eða með myndum ............................................. 0   

4905  Landakort, sjókort og hvers kyns þess konar kort, þar 
með talið kortabækur, veggkort, landslagsuppdrættir 
og hnattlíkön, prentað: 

 4905.1000 --- Hnattlíkön ...................................................................... 0   
 --- Annað: 
 --- --- Í bókarformi: 
 4905.9101 --- --- --- Kortabækur af Íslandi og landgrunninu .................. 0   
 4905.9109 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 4905.9901 --- --- --- Landabréf, sjókort og önnur þess konar kort af 

Íslandi og landgrunninu, einnig veggkort ............... 0   
 4905.9909 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   

4906 4906.0000 Uppdrættir og teikningar til notkunar í húsagerð, 
verkfræði, iðnaði, viðskiptum, landslagsfræði eða þess 
háttar handgerð frumverk; handskrifaður texti; ljós-
myndir á ljósnæmum pappír og kalkipappírsafrit af 
framannefndu ................................................................... 0   

4907  Ónotuð frímerki, stimpilmerki eða áþekk merki, sem 
eru gild eða verða gild í því landi þar sem þau hafa, 
eða munu hafa, viðurkennt nafnverð; pappír með 
slíkum merkjum; peningaseðlar; ávísanaeyðublöð; 
skuldabréf, hlutabréf eða skuldarviðurkenningar og 
þess konar verðbréf: 

 4907.0001 --- Frímerki, ónotuð ............................................................ 0   
 4907.0002 --- Peningaseðlar ................................................................. 0   
 4907.0009 --- Annað ............................................................................ 0   

4908  Færimyndir (decalcomanias): 
 4908.1000 --- Færimyndir, hæfar til glerbrennslu ................................ 0   
 4908.9000 --- Aðrar .............................................................................. 10  0 
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4909  Prentuð eða myndskreytt póstkort; prentuð kort með 
persónulegum óskum, skilaboðum eða tilkynningu, 
einnig með myndum, umslögum eða skrauti: 

 4909.0001 --- Prentuð eða myndskreytt póstkort ................................. 10  0 
 4909.0009 --- Annað ............................................................................ 10  0 

4910 4910.0000 Almanök alls konar, prentuð, þar með talin dagatöl .... 5  0 

4911  Aðrar prentvörur, þar með taldar prentaðar myndir 
og ljósmyndir: 

 --- Auglýsingavara, vöruskrár og þess háttar: 
 4911.1001 --- --- Á íslensku ................................................................... 0   
 4911.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Annars: 
 --- --- Myndir, snið og ljósmyndir: 
 4911.9101 --- --- --- Myndir til notkunar við kennslu; snið .................... 0   
 4911.9109 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
 4911.9900 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
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FLOKKUR XI 
Spunaefni og spunavörur 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa flokks telst ekki: 
 a. Burstir eða hár af dýrum til burstagerðar (nr. 0502); hrosshár eða hrosshársúrgangur (nr. 

0503). 
 b. Mannshár eða vörur úr mannshári (nr. 0501, 6703 eða 6704), þó ekki síudúkur venjulega 

notaður í olíupressur eða þess háttar (nr. 5911). 
 c. Baðmullardúnn eða önnur efni úr jurtaríkinu í 14. kafla. 
 d. Asbest í nr. 2524 eða vörur úr asbesti eða aðrar vörur í nr. 6812 eða 6813. 
 e. Vörur í nr. 3005 eða 3006 (t.d. vatt, grisjur eða bindi og áþekkar vörur til lyf-, skurð-, tann- 

eða dýralækninga, dauðhreinsað seymi til skurðlækninga); garn til nota við hreinsun milli 
tanna (tannþráður), í aðgreindum smásöluumbúðum, í nr. 3306.  

 f. Ljósnæm spunaefni í nr. 3701-3704. 
 g. Einþáttungar sem hvarvetna eru meira en 1 mm í þvermál eða ræmur eða þess háttar (t.d. 

gervistrá) sýnilega meira en 5 mm að breidd, úr plasti (39. kafli), eða fléttur eða dúkur eða 
aðrar körfugerðarvörur eða tágasmíði úr slíkum einþáttungum eða ræmum (46. kafli). 

 h. Ofinn, prjónaður eða heklaður dúkur, flóki eða vefleysa, gegndreypt, húðað, hjúpað eða 
lagskipað með plasti, eða vörur úr slíkum efnum, í 39. kafla. 

 ij. Ofinn, prjónaður eða heklaður dúkur, flóki eða vefleysur, gegndreypt, húðað, hjúpað eða 
lagskipað með gúmmíi, eða vörur úr slíkum efnum, í 40. kafla. 

 k. Húðir eða skinn með tilheyrandi hári eða ull (41. eða 43. kafli) eða vörur úr loðskinni, 
loðskinnsgervi eða vörur úr því í nr. 4303 eða 4304. 

 l. Vörur úr spunaefnum í nr. 4201 eða 4202. 
 m. Framleiðsla eða vörur í 48. kafla (t.d. sellulósavatt). 
 n. Skófatnaður eða hlutar til skófatnaðar, ökkla- eða legghlífar eða áþekkar vörur í 64. kafla. 
 o. Hárnet eða annar höfuðfatnaður eða hlutar til hans í 65. kafla. 
 p. Vörur í 67. kafla. 
 q. Spunaefni húðað slípiefni (nr. 6805) og einnig kolefnistrefjar eða vörur úr kolefnistrefjum í 

nr. 6815. 
 r. Glertrefjar eða vörur úr glertrefjum, þó ekki útsaumur gerður úr glerþráðum á sjáanlegum 

grunni úr dúk (70. kafli). 
 s. Vörur í 94. kafla (t.d. húsgögn, rekkjubúnaður, lampar og ljósabúnaður). 
 t. Vörur í 95. kafla (t.d. leikföng, leikspil, íþróttabúnaður og net). 
 u. Vörur í 96. kafla (t.d. burstar, saumasett til nota á ferðalögum, rennilásar og ritvélaborðar).  
 v. Vörur í 97. kafla.  
2. A. Vörur sem geta flokkast í 50.-55. kafla eða í nr. 5809 eða 5902 og eru úr tveimur eða 

fleiri spunaefnum skulu flokkast eins og þær væru eingöngu úr því spunaefni sem mest er 
af í vörunni miðað við þyngd. 

  Þegar ekki er meira af einu spunaefni en öðru í vöru miðað við þyngd skulu þær 
flokkaðar eins og þær væru eingöngu úr því spunaefni sem telst til þess vöruliðar sem 
síðastur er þeirra vöruliða sem að jöfnu koma til álita. 
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 B. Framangreindri reglu skal beita þannig: 
a. Garn úr yfirspunnu hrosshári (nr. 5110) og málmgarn (5605) skulu skoðast sem 

sérstakt spunaefni og þungi þess teljast sem samanlagður þungi efnisþáttanna. Við 
tollflokkun á ofnum dúk ber að telja málmþráð sem spunaefni. 

b. Réttur vöruliður skal fundinn með því að ákvarða fyrst kaflann og síðan viðeigandi 
vörulið í þeim kafla, án tillits til efna sem ekki flokkast í þann kafla. 

c. Þegar 54. og 55. kafli tengjast báðir einhverjum öðrum kafla skulu 54. og 55. kafli 
skoðast sem einn kafli. 

d. Þegar tilgreind er í kafla eða vöruliði vara úr mismunandi spunaefnum skulu slík efni 
skoðast sem eitt spunaefni. 

 C. Ákvæði í A- og B-liðum hér að ofan taka einnig til garns sem um getur í 3., 4., 5. eða 6. 
athugasemd hér á eftir. 

3. A. Sem seglgarn, snæri, reipi og kaðlar í þessum flokki, þó með þeim undantekningum 
sem greinir í B-lið hér á eftir, telst garn (einþráða, margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið) 
sem svarar til neðangreindra vörulýsinga: 
a. Úr silki eða silkiúrgangi og mælist meira en 20.000 decitex. 
b. Úr tilbúnum trefjum (þar með talið garn úr tveim eða fleiri einþáttungum í 54. kafla) 

og mælist meira en 10.000 decitex. 
c. Úr hampi eða hör: 

1. Fægt eða gljáð og mælist meira en 1.429 decitex. 
2. Hvorki fægt né gljáð og mælist meira en 20.000 decitex. 

d. Úr kókostrefjum úr þrem eða fleiri þáttum. 
e. Úr öðrum trefjum úr jurtaríkinu og mælist meira en 20.000 decitex. 
f. Styrkt með málmþræði. 

 B. Undantekningar: 
a. Garn úr ull eða öðru dýrahári og pappírsgarn, þó ekki garn styrkt með málmþræði. 
b. Tilbúnir vöndlar í 55. kafla og margþátta garn, ósnúið eða með minna en 5 snúningum 

á metra, í 54. kafla. 
c. Silkiormaþarmar í nr. 5006 og einþáttungar í 54. kafla. 
d. Málmgarn í nr. 5605. Garn styrkt með málmþræði fellur undir f-lið A-liðar hér að 

ofan. 
e. Chenillegarn, yfirspunnið garn og lykkjurifflað (loop wale) garn í nr. 5606. 

4. A. Sem garn umbúið til smásölu í 50., 51., 52., 54. og 55. kafla, með þeim undantekningum 
sem greinir í B-lið hér að neðan, telst garn (einþráða, margþráða (snúið) eða 
kaðalbrugðið) þannig umbúið: 
a. Á spjöldum, keflum, hólkum eða þess konar uppistöðum og vegur (að meðtalinni 

uppistöðu) ekki meira en: 
1. 85 g sé það úr silki, silkiúrgangi eða tilbúnum þáttum. 
2. 125 g sé það úr öðru efni. 

b. Í hnyklum, hönkum eða hespum og vegur ekki meira en: 
1. 85 g sé það úr tilbúnum þáttum sem eru minna en 3.000 decitex, silki eða 

silkiúrgangi. 
2. 125 g þegar um er að ræða annað garn sem er minna en 2.000 decitex. 
3. 500 g sé það úr öðru efni. 

c. Í hönkum eða hespum sem saman standa af smærri hönkum eða hespum aðskildum 
með skiptiþráðum í sjálfstæðar einingar sem eru jafnþungar og vega ekki meira en: 
1. 85 g sé það úr silki, silkiúrgangi eða tilbúnum þáttum. 
2. 125 g sé það úr öðru efni. 
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 B. Undantekningar: 
a. Einþráða garn úr hvers konar spunaefni, þó ekki: 

1. Einþráða garn úr ull eða fíngerðu dýrahári, óbleikt. 
2. Einþráða garn úr ull eða fíngerðu dýrahári, bleikt, litað eða þrykkt, meira en 5.000 

decitex. 
b. Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn, óbleikt: 

1. Úr silki eða silkiúrgangi, hvernig sem um það er búið. 
2. Úr öðru spunaefni en ull eða fíngerðu dýrahári, í hönkum eða hespum. 

c. Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr silki eða silkiúrgangi, bleikt, litað eða 
þrykkt, 133 decitex eða minna. 

d. Einþráða, margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr hvers konar spunaefni: 
1. Í krossbrugðnum hönkum eða hespum. 
2. Umbúið á uppistöður eða á einhvern annan hátt sem gefur til kynna notkun þess í 

spunaiðnaði (t.d. á snældum, snúðhólkum, skyttuspólum, spunakeilum eða teinum, 
eða undið á spólur í vefstóla til skrautvefnaðar). 

5. Sem saumþráður í nr. 5204, 5401 og 5508 telst margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn: 
 a. Umbúið á uppistöður (t.d. kefli eða hólka) sem vegur (að meðtalinni uppistöðu) ekki meira 

en 1.000 g. 
 b. Íborið til nota sem saumþráður.  
 c. Sem endar á Z-snúningi. 
6. Sem háþolið garn í þessum flokki telst garn sem hefur þol tilgreint í cN/tex (centinewton per 

tex) meira en: 
Einþráða garn úr nyloni eða öðru pólyamíði eða úr pólyesterum ....................  60 cN/tex 
Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr nyloni eða öðru pólyamíði 
eða úr pólyesterum ...........................................................................................  53 cN/tex 
Einþráða, margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr viskósarayon .............  27 cN/tex 

7. Sem fullgerðar í þessum flokki teljast eftirtaldar vörur: 
 a. Klipptar á annan hátt en í ferninga eða rétthyrninga. 
 b. Fullgerðar og tilbúnar til notkunar (eða aðeins þarf að skilja að með klippingu skiptiþráða) 

og ekki þarf að sauma eða vinna frekar (t.d. sumar tegundir af þurrkum, handklæðum, 
borðdúkum, hálsklútum, ábreiðum). 

 c. Faldaðar eða með innábroti, eða með hnýttu kögri við einn jaðar eða fleiri, þó ekki dúkur 
með klipptum jöðrum sem gengið er frá með grófum sporum eða öðrum einföldum 
frágangi til að hindra að hann trosni. 

 d. Sniðnar til og þráðdregnar. 
 e. Saumaðar, límdar eða settar saman á annan hátt (þó ekki metravara úr tveimur eða fleiri 

lengdum sama efnis sem hefur verið skeytt saman á endum, og metravara samsett úr 
tveimur eða fleiri lögum af spunavöru, einnig með millilagi). 

 f. Prjónaðar eða heklaðar í endanlega mynd, hvort sem framvísað er sem aðgreind stykki eða 
tiltekin stykkjatala í lengju.  

8. Varðandi 50.-60. kafla:  
 a. Til 50.-55. kafla og 60. kafla og einnig, leiði ekki annað af orðalagi, til 56.-59. kafla teljast 

ekki tilbúnar vörur í skilningi 7. athugasemdar hér að ofan.  
 b. Til 50.-55. kafla og 60. kafla teljast ekki vörur sem teljast til 56.-59. kafla. 
9. Sem ofinn dúkur í 50.-55. kafla telst einnig dúkur sem gerður er úr lögum samsíða spunagarns 

sem lögð eru í hvasst eða rétt horn hvert á annað. Lög þessi eru fest saman á mótum garnsins 
með límingu eða varmaaðferð. 

10. Teygjanlegar vörur úr spunaefnum sem í eru gúmmíþræðir teljast til þessa flokks. 
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11. Með orðinu gegndreyptur í þessum flokki er einnig átt við ídýfður. 
12. Með orðinu pólyamíð  í þessum flokki er einnig átt við aramíd. 
13. Leiði ekki annað af orðalagi skal spunafatnaður í mismunandi vöruliðum flokkast í sína 

vöruliði þótt hann sé umbúinn í samstæður til smásölu. Með orðinu spunafatnaður í þessari 
athugasemd er átt við fatnað sem telst til nr. 6101-6114 og 6201-6211.  

 
Athugasemdir við undirliði: 

1. Í þessum flokki og hvarvetna í tollskránni þar sem það á við hafa eftirfarandi hugtök þá 
merkingu sem þeim er hér með gefin: 

 a. Teygjugarn. 
Þráðgarn, þ.m.t. einþáttungar, úr syntetísku spunaefni, þó ekki vefkennt garn, sem slitnar 
ekki þótt það sé teygt þrefalda upprunalega lengd sína og, eftir að hafa verið teygt 
tvöfalda upprunalega lengd sína, dregur sig saman innan fimm mínútna þannig að það 
verður ekki yfir 11/2 upprunaleg lengd. 

 b. Óbleikt garn. 
Garn sem: 
1. hefur náttúrlegan lit frumtrefja sinna og hefur ekki verið bleikt, litað (einnig gegn-

litað) eða þrykkt, 
2. hefur óvissan lit (grátt garn) og unnið er úr tættu hráefni. 
  Slíkt garn má hafa hlotið aðvinnslu með litlausu efni eða óekta lit (sem hverfur 
eftir einfaldan sápuþvott) og, þegar um er að ræða tilbúnar trefjar, gegnunnin með efni til 
að eyða gljáa (t.d. títandíoxíð). 

 c. Bleikt garn. 
Garn sem: 
1. hlotið hefur aðvinnslu til bleikingar, er gert úr bleiktum trefjum eða, leiði ekki annað 

af orðalagi, hefur verið litað hvítt (einnig gegnlitað) eða fengið aðvinnslu með hvítri 
steiningu, 

2. gert er úr blöndu af óbleiktum og bleiktum trefjum, 
3. er margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið og gert úr óbleiktu og bleiktu garni. 

 d. Litað garn (með litunarefni eða þrykkt). 
Garn sem: 
1. er litað (einnig gegnlitað) þó ekki hvítt eða í óekta lit, eða þrykkt, eða gert úr lituðum 

eða þrykktum trefjum, 
2. gert er úr blöndu óbleiktra eða bleiktra trefja með lituðum trefjum (litblendi eða 

garnblöndu), eða þrykkt í einum eða fleiri litum með millibili sem gefur útlit punkta, 
3. gert er úr þrykktum flísum eða ræmum, 
4. er margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið og gert úr óbleiktu eða bleiktu garni og lituðu 

garni. 
 Framangreindar skýrgreiningar gilda einnig, að breyttu breytanda, um einþáttunga og 
ræmur eða þess háttar í 54. kafla. 

 e. Óbleiktur ofinn dúkur. 
Ofinn dúkur gerður úr óbleiktu garni sem hefur ekki verið bleiktur, litaður eða þrykktur. 
Slíkur dúkur má hafa hlotið aðvinnslu með litlausu efni eða óekta lit. 

 f. Bleiktur ofinn dúkur. 
Ofinn dúkur sem: 
1. hefur verið bleiktur eða, leiði ekki annað af orðalagi, hefur verið litaður hvítur eða 

fengið aðvinnslu með hvítu efni, sem metravara, 
2. er gerður úr bleiktu garni, 
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3. er gerður úr óbleiktu og bleiktu garni. 
 g. Litaður ofinn dúkur. 

Ofinn dúkur sem: 
1. litaður er í einn jafnan lit annan en hvítt (leiði ekki annað af orðalagi) eða hefur með 

aðvinnslu fengið litaráferð aðra en hvíta (leiði ekki annað af orðalagi), í metratali, 
2. er gerður úr lituðu garni í einum jöfnum lit. 

 h. Ofinn dúkur úr garni í mismunandi litum. 
Ofinn dúkur (þó ekki þrykktur ofinn dúkur) sem: 
1. er gerður úr garni í mismunandi litum eða úr garni í mismunandi tilbrigðum sama litar 

(þó ekki náttúrlegum lit frumtrefjanna), 
2. er gerður úr óbleiktu eða bleiktu garni og lituðu garni, 
3. er gerður úr litblendi eða garnblöndu. (Ekki skal í neinu tilviki tekið tillit til garns í 

frágangi jaðra eða enda). 
 ij. Þrykktur ofinn dúkur. 

Ofinn dúkur sem hefur verið þrykktur í metratali, einnig gerður úr garni í mismunandi 
litum. 
 (Eftirtalið telst einnig vera þrykktur ofinn dúkur: Ofinn dúkur með mynstri sem gert er 
t.d. með pensli eða úðabyssu, þrykkipappír, hnökri eða batikaðferð.) 

  Mersiaðvinnsla hefur ekki áhrif á flokkun garns eða dúks í framangreindum hugtökum. 
  Skýrgreiningar í e- og ij-lið hér að framan gilda, að breyttu breytanda, um prjónaðan eða 

heklaðan dúk. 
 k. Einfaldur vefnaður. 

Dúkur þar sem hver ívafsþráður fer til skiptis yfir eða undir uppistöðuþræði sem eru í röð 
og hver uppistöðuþráður fer til skiptis yfir eða undir ívafsþræði sem eru í röð. 

2. A. Vörur í 56.-63. kafla sem eru úr tveimur eða fleiri spunaefnum skulu teljast vera að öllu 
leyti úr því spunaefni sem fyrir valinu yrði samkvæmt 2. athugasemd við þennan flokk 
við flokkun á vöru í 50.-55. kafla eða í nr. 5809 úr sömu spunaefnum. 

 B. Þegar þessari reglu er beitt: 
a. skal aðeins taka tillit til þess hluta sem ákvarðar flokkunina samkvæmt túlkunarreglu 

3, eftir því sem við á, 
b. skal ekki taka tillit til grunndúksins, þegar um er að ræða spunavörur úr grunndúk 

með flos- eða lykkjuyfirborði, 
c. skal taka tillit til grunndúksins eingöngu, þegar um er að ræða útsaum og vörur úr 

honum í nr. 5810. Útsaumur án sýnilegs grunns og vörur úr honum skal þó flokkaður 
með tilvísun til útsaumsþráðanna eingöngu.  
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50. KAFLI 
Silki 

 A E 
 %  % 

5001 5001.0000 Silkiormahjúpar nothæfir til afvinnslu .......................... 0   

5002 5002.0000 Hrásilki (óspunnið) .......................................................... 0   

5003  Silkiúrgangur (þar með talið hjúpar, ónothæfir til 
afvinnslu, garnúrgangur og tætt hráefni): 

 5003.1000 --- Hvorki kembdur né greiddur ......................................... 0   
 5003.9000 --- Annar ............................................................................. 0   

5004 5004.0000 Silkigarn (þó ekki garn spunnið úr silkiúrgangi) ekki 
umbúið til smásölu ........................................................... 0   

5005 5005.0000 Garn spunnið úr silkiúrgangi, ekki umbúið til smásölu  0   

5006 5006.0000 Silkigarn og garn spunnið úr silkiúrgangi, umbúið til 
smásölu; silkiormaþarmar .............................................. 0   

5007  Ofinn dúkur úr silki eða silkiúrgangi: 
 --- Dúkur úr bourette-silki: 
 5007.1001 --- --- Með gúmmíþræði ....................................................... 0   
 5007.1009 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Annar dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af silki 

eða silkiúrgangi, þó ekki bourette-silki: 
 5007.2001 --- --- Með gúmmíþræði ....................................................... 0   
 5007.2009 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Annar dúkur: 
 5007.9001 --- --- Með gúmmíþræði ....................................................... 0   
 5007.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
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51. KAFLI 
Ull, fíngert eða grófgert dýrahár; hrosshársgarn og ofinn dúkur 

 
Athugasemd: 

Hvarvetna í tollskránni er með: 
a. Ull átt við náttúrlegar trefjar sem vaxa á sauðfé. 
b. Fíngerðu dýrahári átt við hár af alpaka, lama, vikuna, úlfalda, yakuxa, angórageit, tíbetgeit, 

kashmírgeit eða áþekkum geitum (þó ekki hinni venjulegu geit), kanínu (þ.m.t. angórakanínu), 
héra, bifur, bifurrottu og bísamrottu. 

c. Grófgerðu dýrahári átt við hár af dýrum sem ekki er getið um hér að ofan, þó ekki hár og 
burstir til burstagerðar (nr. 0502) og hrosshár (nr. 0503). 

 A E 
 %  % 

5101  Ull, hvorki kembd né greidd: 
 --- Óþvegin, þ.m.t. reyfisþvegin ull: 
 5101.1100 --- --- Reyfi ........................................................................... 0   
 5101.1900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Þvegin, ekki kolhreinsuð: 
 5101.2100 --- --- Reyfi ........................................................................... 0   
 5101.2900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 5101.3000 --- Kolhreinsuð ................................................................... 0   

5102  Fíngert eða grófgert dýrahár, hvorki kembt né greitt: 
 --- Fíngert dýrahár: 
 5102.1100 --- --- Af kashmírgeitum........................................................ 0   
 5102.1900 --- --- Annað .......................................................................... 0   
 5102.2000 --- Grófgert dýrahár ............................................................ 0   

5103  Úrgangur úr ull eða fíngerðu eða grófgerðu dýrahári, 
þ.m.t. garnúrgangur, þó ekki tætt hráefni: 

 5103.1000 --- Afkembur úr ull eða fíngerðu dýrahári .......................... 0   
 5103.2000 --- Annar úrgangur úr ull eða fíngerðu dýrahári ................. 0   
 5103.3000 --- Úrgangur úr grófgerðu dýrahári .................................... 0   

5104 5104.0000 Tætt hráefni úr ull eða fíngerðu eða grófgerðu 
dýrahári ............................................................................ 0   

5105  Ull og fíngert eða grófgert dýrahár, kembt eða greitt 
(þ.m.t. greidd ull í bútum): 

 5105.1000 --- Kembd ull ...................................................................... 0   
 --- Ullartoppar og önnur greidd ull: 
 5105.2100 --- --- Greidd ull í bútum ...................................................... 0   
 --- --- Annað: 
 5105.2901 --- --- --- Plötulopi ................................................................. 0   
 5105.2909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Fíngert dýrahár, kembt eða greitt: 
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 A E 
 %  % 

 

 5105.3100 --- --- Af kashmírgeitum........................................................ 0   
 5105.3900 --- --- Annað .......................................................................... 0   
 5105.4000 --- Grófgert dýrahár, kembt eða greitt ................................ 0   

5106  Garn úr kembdri ull, ekki umbúið til smásölu: 
 5106.1000 --- Sem í er 85% eða meira að þyngd af ull ........................ 0   
 5106.2000 --- Sem í er minna en 85% að þyngd af ull ......................... 0   

5107  Garn úr greiddri ull, ekki umbúið til smásölu: 
 5107.1000 --- Sem í er 85% eða meira að þyngd af ull ........................ 0   
 5107.2000 --- Sem í er minna en 85% að þyngd af ull ......................... 0   

5108  Garn úr fíngerðu dýrahári (kembdu eða greiddu), 
ekki umbúið til smásölu: 

 5108.1000 --- Kembdu ......................................................................... 0   
 5108.2000 --- Greiddu .......................................................................... 0   

5109  Garn úr ull eða fíngerðu dýrahári, umbúið til 
smásölu: 

 --- Sem í er 85% eða meira að þyngd af ull eða fíngerðu 
dýrahári: 

 5109.1001 --- --- Hespulopi ................................................................... 0   
 5109.1002 --- --- Ullarband .................................................................... 0   
 5109.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0  
 5109.9000 --- Annað ............................................................................ 0  

5110  Garn úr grófgerðu dýrahári eða hrosshári (þ.m.t. 
yfirspunnið hrosshársgarn), einnig umbúið til smá-
sölu: 

 5110.0001 --- Garn úr grófgerðu dýrahári eða úr hrosshári, umbúið til 
smásölu .......................................................................... 0   

 5110.0009 --- Annað ............................................................................ 0   

5111  Ofinn dúkur úr kembdri ull eða kembdu fíngerðu 
dýrahári: 

 --- Sem í er 85% eða meira að þyngd af ull eða fíngerðu 
dýrahári: 

 --- --- Að þyngd ekki yfir 300 g/m2: 
 5111.1101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5111.1109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar: 
 5111.1901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5111.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Annar, aðallega eða eingöngu blandaður tilbúnum 

þráðum: 
 5111.2001 --- --- Með gúmmíþræði ....................................................... 0   
 5111.2009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Annar, aðallega eða eingöngu blandaður tilbúnum 

stutttrefjum: 
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 A E 
 %  % 

 

 5111.3001 --- --- Með gúmmíþræði ....................................................... 0   
 5111.3009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Annar: 
 5111.9001 --- --- Með gúmmíþræði ....................................................... 0   
 5111.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

5112  Ofinn dúkur úr greiddri ull eða greiddu fíngerðu 
dýrahári: 

 --- Sem í er 85% eða meira að þyngd af ull eða fíngerðu 
dýrahári: 

 --- --- Að þyngd ekki yfir 200 g/m2: 
 5112.1101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5112.1109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar: 
 5112.1901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5112.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Annar, aðallega eða eingöngu blandaður tilbúnum 

þráðum: 
 5112.2001 --- --- Með gúmmíþræði ....................................................... 0   
 5112.2009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Annar, aðallega eða eingöngu blandaður tilbúnum 

stutttrefjum: 
 5112.3001 --- --- Með gúmmíþræði ....................................................... 0   
 5112.3009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Annar: 
 5112.9001 --- --- Með gúmmíþræði ....................................................... 0   
 5112.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

5113  Ofinn dúkur úr grófgerðu dýrahári eða hrosshári: 
 5113.0001 --- Með gúmmíþræði ........................................................... 0   
 5113.0009 --- Annar ............................................................................. 0   
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52. KAFLI 
Baðmull 

 
Athugasemd við undirlið: 

 Sem denimdúkur í nr. 5209.42 og 5211.42 telst dúkur úr garni í mismunandi litum, 
þríþráða eða fjórþráða skáofinn dúkur, þ.m.t. gisinn skávefnaður, með uppistöðu sem snýr út, 
uppistöðugarni sem er í einum og sama lit og ívafsgarni sem er óbleikt, bleikt, litað grátt eða í 
ljósara litbrigði af lit uppistöðugarnsins.  

 A E 
 %  % 

5201 5201.0000 Baðmull, hvorki kembd né greidd .................................. 0   

5202  Baðmullarúrgangur (þ.m.t. garnúrgangur og tætt 
hráefni): 

 5202.1000 --- Garnúrgangur (þ.m.t. úrgangur þráða) ........................... 0   
 --- Annar: 
 5202.9100 --- --- Tætt hráefni ................................................................ 0   
 5202.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

5203 5203.0000 Baðmull, kembd eða greidd ............................................ 0   

5204  Saumþráður úr baðmull, einnig umbúinn til smásölu: 
 --- Ekki umbúinn til smásölu: 
 5204.1100 --- --- Sem í er 85% eða meira að þyngd af baðmull ............ 0   
 5204.1900 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 5204.2000 --- Umbúinn til smásölu ...................................................... 0   

5205  Garn úr baðmull (þó ekki saumþráður) sem í er 85% 
eða meira að þyngd af baðmull, ekki umbúið til 
smásölu: 

 --- Einþráða garn úr ógreiddum trefjum: 
 5205.1100 --- --- Sem mælist 714,29 decitex eða meira (ekki yfir 

metratölu 14) .............................................................. 0   
 5205.1200 --- --- Sem mælist minna en 714,29 decitex til og með 

232,56 decitex (yfir metratölu 14 til og með 43) ........ 0   
 5205.1300 --- --- Sem mælist minna en 232,56 decitex til og með 

192,31 decitex (yfir metratölu 43 til og með 52) ........ 0   
 5205.1400 --- --- Sem mælist minna en 192,31 decitex til og með 125 

decitex (yfir metratölu 52 til og með 80) .................... 0   
 5205.1500 --- --- Sem mælist minna en 125 decitex (yfir metratölu 80). 0   
 --- Einþráða garn úr greiddum trefjum: 
 5205.2100 --- --- Sem mælist 714,29 decitex eða meira (ekki yfir 

metratölu 14) .............................................................. 0   
 5205.2200 --- --- Sem mælist minna en 714,29 decitex til og með 

232,56 decitex (yfir metratölu 14 til og með 43) ........ 0   
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 %  % 

 

 5205.2300 --- --- Sem mælist minna en 232,56 decitex til og með 
192,31 decitex (yfir metratölu 43 til og með 52) ........ 0   

 5205.2400 --- --- Sem mælist minna en 192,31 decitex til og með 125 
decitex (yfir metratölu 52 til og með 80) .................... 0   

 5205.2600 --- --- Sem mælist minna en 125 decitex til og með 106,38 
decitex (yfir metratölu 80 til og með 94) .................... 0   

 5205.2700 --- --- Sem mælist minna en 106,38 decitex til og með 
83,33 decitex (yfir metratölu 94 til og með 120)......... 0   

 5205.2800 --- --- Sem mælist minna en 83,33 decitex (yfir metratölu 
120) ............................................................................. 0   

 --- Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr ógreidd-
um trefjum: 

 5205.3100 --- --- Sem mælist á einþráða garn 714,29 decitex eða meira 
(ekki yfir metratölu 14 á einþráða garn) ..................... 0   

 5205.3200 --- --- Sem mælist á einþráða garn minna en 714,29 decitex 
til og með 232,56 decitex (yfir metratölu 14 til og 
með 43 á einþráða garn) ............................................. 0   

 5205.3300 --- --- Sem mælist á einþráða garn minna en 232,56 decitex 
til og með 192,31 decitex (yfir metratölu 43 til og 
með 52 á einþráða garn) ............................................. 0   

 5205.3400 --- --- Sem mælist á einþráða garn minna en 192,31 decitex 
til og með 125 decitex (yfir metratölu 52 til og með 
80 á einþráða garn) ..................................................... 0   

 5205.3500 --- --- Sem mælist á einþráða garn minna en 125 decitex 
(yfir metratölu 80 á einþráða garn).............................. 0   

 --- Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr greiddum 
trefjum: 

 5205.4100 --- --- Sem mælist á einþráða garn 714,29 decitex eða meira 
(ekki yfir metratölu 14 á einþráða garn) ..................... 0   

 5205.4200 --- --- Sem mælist á einþráða garn minna en 714,29 decitex 
til og með 232,56 decitex (yfir metratölu 14 til og 
með 43 á einþráða garn) ............................................. 0   

 5205.4300 --- --- Sem mælist á einþráða garn minna en 232,56 decitex 
til og með 192,31 decitex (yfir metratölu 43 til og 
með 52 á einþráða garn) ............................................. 0   

 5205.4400 --- --- Sem mælist á einþráða garn minna en 192,31 decitex 
til og með 125 decitex (yfir metratölu 52 til og með 
80 á einþráða garn) ..................................................... 0   

 5205.4600 --- --- Sem mælist á einþráða garn minna en 125 decitex til 
og með 106,38 decitex (yfir metratölu 80 til og með 
94 á einþráða garn) ..................................................... 0   

 5205.4700 --- --- Sem mælist á einþráða garn minna en 106,38 decitex 
til og með 83,33 decitex (yfir metratölu 94 til og með 
120 á einþráða garn) ................................................... 0   

 5205.4800 --- --- Sem mælist á einþráða garn minna en 83,33 decitex 
(yfir metratölu 120 á einþráða garn) ........................... 0   
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 %  % 

 

5206  Garn úr baðmull (þó ekki saumþráður) sem í er 
minna en 85% að þyngd af baðmull, ekki umbúið til 
smásölu: 

 --- Einþráða garn úr ógreiddum trefjum: 
 5206.1100 --- --- Sem mælist 714,29 decitex eða meira (ekki yfir 

metratölu 14) .............................................................. 0   
 5206.1200 --- --- Sem mælist minna en 714,29 decitex til og með 

232,56 decitex (yfir metratölu 14 til og með 43) ........ 0   
 5206.1300 --- --- Sem mælist minna en 232,56 decitex til og með 

192,31 decitex (yfir metratölu 43 til og með 52) ........ 0   
 5206.1400 --- --- Sem mælist minna en 192,31 decitex til og með 125 

decitex (yfir metratölu 52 til og með 80) .................... 0   
 5206.1500 --- --- Sem mælist minna en 125 decitex (yfir metratölu 80). 0   
 --- Einþráða garn úr greiddum trefjum: 
 5206.2100 --- --- Sem mælist 714,29 decitex eða meira (ekki yfir 

metratölu 14) .............................................................. 0   
 5206.2200 --- --- Sem mælist minna en 714,29 decitex til og með 

232,56 decitex (yfir metratölu 14 til og með 43) ........ 0   
 5206.2300 --- --- Sem mælist minna en 232,56 decitex til og með 

192,31 decitex (yfir metratölu 43 til og með 52) ........ 0   
 5206.2400 --- --- Sem mælist minna en 192,31 decitex til og með 125 

decitex (yfir metratölu 52 til og með 80) .................... 0   
 5206.2500 --- --- Sem mælist minna en 125 decitex (yfir metratölu 80). 0   
 --- Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr 

ógreiddum trefjum: 
 5206.3100 --- --- Sem mælist á einþráða garn 714,29 decitex eða meira 

(ekki yfir metratölu 14 á einþráða garn) ..................... 0   
 5206.3200 --- --- Sem mælist á einþráða garn minna en 714,29 decitex 

til og með 232,56 decitex (yfir metratölu 14 til og 
með 43 á einþráða garn) ............................................. 0   

 5206.3300 --- --- Sem mælist á einþráða garn minna en 232,56 decitex 
til og með 192,31 decitex (yfir metratölu 43 til og 
með 52 á einþráða garn) ............................................. 0   

 5206.3400 --- --- Sem mælist á einþráða garn minna en 192,31 decitex 
til og með 125 decitex (yfir metratölu 52 til og með 
80 á einþráða garn) ..................................................... 0   

 5206.3500 --- --- Sem mælist á einþráða garn minna en 125 decitex 
(yfir metratölu 80 á einþráða garn) ............................. 0   

 --- Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr greiddum 
trefjum: 

 5206.4100 --- --- Sem mælist á einþráða garn 714,29 decitex eða meira 
(ekki yfir metratölu 14 á einþráða garn) ..................... 0   

 5206.4200 --- --- Sem mælist á einþráða garn minna en 714,29 decitex 
til og með 232,56 decitex (yfir metratölu 14 til og 
með 43 á einþráða garn) ............................................. 0   
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 5206.4300 --- --- Sem mælist á einþráða garn minna en 232,56 decitex 
til og með 192,31 decitex (yfir metratölu 43 til og 
með 52 á einþráða garn) ............................................. 0   

 5206.4400 --- --- Sem mælist á einþráða garn minna en 192,31 decitex 
til og með 125 decitex (yfir metratölu 52 til og með 
80 á einþráða garn) ..................................................... 0   

 5206.4500 --- --- Sem mælist á einþráða garn minna en 125 decitex 
(yfir metratölu 80 á einþráða garn) ............................. 0   

5207  Garn úr baðmull (þó ekki saumþráður), umbúið til 
smásölu: 

 5207.1000 --- Sem í er 85% eða meira að þyngd af baðmull ............... 0   
 5207.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

5208  Ofinn dúkur úr baðmull sem í er 85% eða meira að 
þyngd af baðmull og vegur ekki meira en 200 g/m2: 

 --- Óbleiktur: 
 --- --- Einfaldur vefnaður sem vegur ekki meira en 100 

g/m2: 
 5208.1101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5208.1109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Einfaldur vefnaður sem vegur meira en 100 g/m2: 
 5208.1201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5208.1209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn 

skávefnaður: 
 5208.1301 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5208.1309 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar dúkur: 
 5208.1901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5208.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Bleiktur: 
 --- --- Einfaldur vefnaður sem vegur ekki meira en 100 

g/m2: 
 5208.2101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5208.2109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Einfaldur vefnaður sem vegur meira en 100 g/m2: 
 5208.2201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5208.2209 --- --- --- Annar ....................................................................... 0   
 --- --- Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn 

skávefnaður: 
 5208.2301 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5208.2309 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar dúkur: 
 5208.2901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5208.2909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Litaður: 
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 --- --- Einfaldur vefnaður sem vegur ekki meira en 100 
g/m2: 

 5208.3101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5208.3109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Einfaldur vefnaður sem vegur meira en 100 g/m2: 
 5208.3201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5208.3209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn 

skávefnaður: 
 5208.3301 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5208.3309 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar dúkur: 
 5208.3901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5208.3909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Úr garni í mismunandi litum: 
 --- --- Einfaldur vefnaður sem vegur ekki meira en 100 

g/m2: 
 5208.4101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5208.4109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Einfaldur vefnaður sem vegur meira en 100 g/m2: 
 5208.4201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5208.4209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn 

skávefnaður: 
 5208.4301 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5208.4309 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar dúkur: 
 5208.4901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5208.4909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Þrykktur: 
 --- --- Einfaldur vefnaður sem vegur ekki meira en 100 

g/m2: 
 5208.5101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5208.5109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Einfaldur vefnaður sem vegur meira en 100 g/m2: 
 5208.5201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5208.5209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn 

skávefnaður: 
 5208.5301 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5208.5309 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar dúkur: 
 5208.5901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5208.5909 --- --- --- Annars ..................................................................... 0   

5209  Ofinn dúkur úr baðmull sem í er 85% eða meira að 
þyngd af baðmull og vegur meira en 200 g/m2: 
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 --- Óbleiktur: 
 --- --- Einfaldur vefnaður: 
 5209.1101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5209.1109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn 

skávefnaður: 
 5209.1201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5209.1209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar dúkur: 
 5209.1901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5209.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Bleiktur: 
 --- --- Einfaldur vefnaður: 
 5209.2101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5209.2109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn 

skávefnaður: 
 5209.2201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5209.2209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar dúkur: 
 5209.2901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5209.2909 --- --- --- Annars ..................................................................... 0   
 --- Litaður: 
 --- --- Einfaldur vefnaður: 
 5209.3101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5209.3109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn 

skávefnaður: 
 5209.3201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5209.3209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar dúkur: 
 5209.3901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5209.3909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Úr garni í mismunandi litum: 
 --- --- Einfaldur vefnaður: 
 5209.4101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5209.4109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Denimdúkur: 
 5209.4201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5209.4209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. 

brugðinn skávefnaður: 
 5209.4301 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5209.4309 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar dúkur: 
 5209.4901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
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 5209.4909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Þrykktur: 
 --- --- Einfaldur vefnaður: 
 5209.5101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5209.5109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn 

skávefnaður: 
 5209.5201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5209.5209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar dúkur: 
 5209.5901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5209.5909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   

5210  Ofinn dúkur úr baðmull sem í er minna en 85% að 
þyngd af baðmull, blandaðri aðallega eða eingöngu 
með tilbúnum trefjum og vegur ekki meira en 200 
g/m2: 

 --- Óbleiktur: 
 --- --- Einfaldur vefnaður: 
 5210.1101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5210.1109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn 

skávefnaður: 
 5210.1201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5210.1209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar dúkur: 
 5210.1901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5210.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Bleiktur: 
 --- --- Einfaldur vefnaður: 
 5210.2101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5210.2109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn 

skávefnaður: 
 5210.2201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5210.2209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar dúkur: 
 5210.2901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5210.2909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Litaður: 
 --- --- Einfaldur vefnaður: 
 5210.3101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5210.3109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn 

skávefnaður: 
 5210.3201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5210.3209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
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 --- --- Annar dúkur: 
 5210.3901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5210.3909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Úr garni í mismunandi litum: 
 --- --- Einfaldur vefnaður: 
 5210.4101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5210.4109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn 

skávefnaður: 
 5210.4201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5210.4209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar dúkur: 
 5210.4901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5210.4909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Þrykktur: 
 --- --- Einfaldur vefnaður: 
 5210.5101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5210.5109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn 

skávefnaður: 
 5210.5201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5210.5209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar dúkur: 
 5210.5901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5210.5909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   

5211  Ofinn dúkur úr baðmull sem í er minna en 85% að 
þyngd af baðmull, blandaðri aðallega eða eingöngu 
með tilbúnum trefjum og vegur meira en 200 g/m2: 

 --- Óbleiktur: 
 --- --- Einfaldur vefnaður: 
 5211.1101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5211.1109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn 

skávefnaður: 
 5211.1201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5211.1209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar dúkur: 
 5211.1901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5211.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Bleiktur: 
 --- --- Einfaldur vefnaður: 
 5211.2101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5211.2109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn 

skávefnaður: 
 5211.2201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
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 5211.2209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar dúkur: 
 5211.2901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5211.2909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Litaður: 
 --- --- Einfaldur vefnaður: 
 5211.3101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5211.3109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn 

skávefnaður: 
 5211.3201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5211.3209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar dúkur: 
 5211.3901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5211.3909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Úr garni í mismunandi litum: 
 --- --- Einfaldur vefnaður: 
 5211.4101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5211.4109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Denimdúkur: 
 5211.4201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5211.4209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. 

brugðinn skávefnaður: 
 5211.4301 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5211.4309 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annar dúkur: 
 5211.4901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5211.4909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Þrykktur: 
 --- --- Einfaldur vefnaður: 
 5211.5101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5211.5109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn 

skávefnaður: 
 5211.5201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5211.5209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar dúkur: 
 5211.5901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5211.5909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   

5212  Annar ofinn dúkur úr baðmull: 
 --- Sem vegur ekki meira en 200 g/m2: 
 --- --- Óbleiktur: 
 5212.1101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5212.1109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Bleiktur: 
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 5212.1201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5212.1209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Litaður: 
 5212.1301 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5212.1309 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Úr garni í mismunandi litum: 
 5212.1401 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5212.1409 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þrykktur: 
 5212.1501 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5212.1509 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- Sem vegur meira en 200 g/m2: 
 --- --- Óbleiktur: 
 5212.2101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5212.2109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Bleiktur: 
 5212.2201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5212.2209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Litaður: 
 5212.2301 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5212.2309 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Úr garni í mismunandi litum: 
 5212.2401 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5212.2409 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þrykktur: 
 5212.2501 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5212.2509 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   



272 

53. KAFLI 
Aðrar spunatrefjar úr jurtaríkinu; pappírsgarn og ofinn dúkur úr pappírsgarni 
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5301  Hör óunninn eða forunninn en ekki spunninn; hör-
ruddi og hörúrgangur (þ.m.t. garnúrgangur og tætt 
hráefni): 

 5301.1000 --- Hör, óunninn eða bleyttur .............................................. 0   
 --- Hör, mulinn, barinn, táinn eða forunninn á annan hátt, 

en ekki spunninn: 
 5301.2100 --- --- Mulinn eða barinn ...................................................... 0   
 5301.2900 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 5301.3000 --- Hörruddi og hörúrgangur ............................................... 0   

5302  Hampur (Cannabis sativa L), óunninn eða forunninn 
en ekki spunninn; hampruddi og hampúrgangur 
(þ.m.t. garnúrgangur og tætt hráefni): 

 5302.1000 --- Hampur, óunninn eða bleyttur ....................................... 0   
 5302.9000 --- Annar ............................................................................. 0   

5303  Júta og aðrar bastspunatrefjar (þó ekki hör, hampur 
og ramí), óunnið eða forunnið en ekki spunnið; ruddi 
og úrgangur úr þessum trefjum (þ.m.t. garnúrgangur 
og tætt hráefni): 

 5303.1000 --- Júta og aðrar bastspunatrefjar, óunnar eða bleyttar ....... 0   
 5303.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

5304  Sísalhampur og aðrar spunatrefjar af agavaætt, 
óunnið eða forunnið en ekki spunnið; ruddi og úr-
gangur úr þessum trefjum (þ.m.t. garnúrgangur og 
tætt hráefni): 

 5304.1000 --- Sísalhampur og aðrar spunatrefjar af agavaætt, óunnið.. 0   
 5304.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

5305  Kókostrefjar, abaca (manilahampur eða Musa textilis 
Nee), ramí og aðrar spunatrefjar úr jurtaríkinu, ót.a., 
óunnið eða forunnið en ekki spunnið; ruddi, afkembur 
og úrgangur úr þessum trefjum (þ.m.t. garnúrgangur 
og tætt hráefni): 

 --- Úr kókostrefjum (coir): 
 5305.1100 --- --- Óunnið ........................................................................ 0   
 5305.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Úr abaca: 
 5305.2100 --- --- Óunnið ........................................................................ 0   
 5305.2900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 5305.9000 --- Annað ............................................................................ 0   
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5306  Garn úr hör: 
 5306.1000 --- Einþráða ......................................................................... 0   
 --- Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið: 
 5306.2001 --- --- Umbúið til smásölu ..................................................... 0   
 5306.2009 --- --- Annað ......................................................................... 0   

5307  Garn úr jútu eða öðrum bastspunatrefjum í nr. 5303: 
 5307.1000 --- Einþráða ......................................................................... 0   
 5307.2000 --- Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið ............................. 0   

5308  Garn úr öðrum spunatrefjum úr jurtaríkinu; pappírs-
garn: 

 5308.1000 --- Garn úr kókostrefjum ..................................................... 0   
 5308.2000 --- Garn úr hampi ................................................................ 0   
 5308.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

5309  Ofinn dúkur úr hör: 
 --- Sem í er 85% eða meira að þyngd af hör: 
 --- --- Óbleiktur eða bleiktur: 
 5309.1101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5309.1109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar: 
 5309.1901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5309.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Sem í er minna en 85% að þyngd af hör: 
 --- --- Óbleiktur eða bleiktur: 
 5309.2101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5309.2109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar: 
 5309.2901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5309.2909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   

5310  Ofinn dúkur úr jútu eða öðrum bastspunatrefjum í 
nr. 5303: 

 --- Óbleiktur: 
 5310.1001 --- --- Með gúmmíþræði ....................................................... 0   
 5310.1009 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Annar: 
 5310.9001 --- --- Með gúmmíþræði ....................................................... 0   
 5310.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

5311  Ofinn dúkur úr öðrum spunatrefjum úr jurtaríkinu; 
ofinn dúkur úr pappírsgarni: 

 5311.0001 --- Með gúmmíþræði ........................................................... 0   
 5311.0009 --- Annar ............................................................................. 0   
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54. KAFLI 
Tilbúnir þræðir 

 
Athugasemdir: 

1. Hvarvetna í tollskránni er með  tilbúnum trefjum  átt við tilbúnar stutttrefjar og þræði úr 
lífrænum fjölliðum sem framleitt er annað hvort: 

 a. með fjölliðun lífrænna einliða, svo sem pólyamíða, pólyestera, pólyúretana eða póly-
vinylafleiðna, eða 

 b. með kemískri umbreytingu náttúrlegra lífrænna fjölliða (t.d. sellulósa kaseíns, próteína eða 
þörunga) svo sem viskósarayoni, sellulósaacetati, koparrayoni eða algínötum. 

 Orðin syntetískur og  gervi- notuð um trefjar, hafa eftirfarandi merkingu: 
 Syntetískur: trefjar skýrgreindar samkvæmt a-lið. Gervi-: trefjar skýrgreindar samkvæmt 
b-lið. 
 Orðin tilbúinn, syntetískur og gervi- skulu hafa sömu merkingu þegar þau eru notuð um 
spunaefni. 

2. Nr. 5402 og 5403 taka ekki til syntetískra eða gervivöndulþátta í 55. kafla. 

 A E 
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5401  Saumþráður úr tilbúnum þráðum, einnig umbúinn til 
smásölu: 

 --- Úr syntetískum þráðum: 
 5401.1001 --- --- Umbúið til smásölu ..................................................... 0   
 5401.1009 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Úr gerviþráðum: 
 5401.2001 --- --- Umbúið til smásölu ..................................................... 0   
 5401.2009 --- --- Annar .......................................................................... 0   

5402  Syntetískt þráðgarn (þó ekki saumþráður), ekki um-
búið til smásölu, þ.m.t. syntetískir einþáttungar minna 
en 67 decitex: 

 5402.1000 --- Háþolið garn úr nyloni eða öðrum pólyamíðum ............ 0   
 5402.2000 --- Háþolið garn úr pólyesterum ......................................... 0   
 --- Hrýft (textured) garn: 
 5402.3100 --- --- Úr nyloni eða öðrum pólyamíðum, sem mælist á 

einþráða garn ekki meira en 50 tex ............................. 0   
 5402.3200 --- --- Úr nyloni eða öðrum pólyamíðum, sem mælist á 

einþráða garn meira en 50 tex .................................... 0   
 5402.3300 --- --- Úr pólyesterum ........................................................... 0   
 5402.3900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Annað garn, einþráða, ósnúið eða með 50 snúninga á 

metra eða færri: 
 5402.4100 --- --- Úr nyloni eða öðrum pólyamíðum .............................. 0   
 5402.4200 --- --- Úr pólyesterum, réttuðum að hluta ............................. 0   
 5402.4300 --- --- Úr öðrum pólyesterum ................................................ 0   
 5402.4900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
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 --- Annað garn, einþráða, með yfir 50 snúninga á metra: 
 5402.5100 --- --- Úr nyloni eða öðrum pólyamíðum .............................. 0   
 5402.5200 --- --- Úr pólyesterum ........................................................... 0   
 5402.5900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Annað garn, margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið: 
 5402.6100 --- --- Úr nyloni eða öðrum pólyamíðum .............................. 0   
 5402.6200 --- --- Úr pólyesterum ........................................................... 0   
 5402.6900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

5403  Gerviþráðgarn (þó ekki saumþráður), ekki umbúið til 
smásölu, þ.m.t. gervieinþáttungar minna en 67 
decitex: 

 5403.1000 --- Háþolið garn úr viskósarayoni ....................................... 0   
 5403.2000 --- Hrýft (textured) garn ...................................................... 0   
 --- Annað garn, einþráða: 
 5403.3100 --- --- Úr viskósarayoni, ósnúið eða með 120 snúninga á 

metra eða færri ............................................................ 0   
 5403.3200 --- --- Úr viskórarayoni með yfir 120 snúninga á metra ....... 0   
 5403.3300 --- --- Úr sellulósaacetati ...................................................... 0   
 5403.3900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Annað garn, margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið: 
 5403.4100 --- --- Úr viskósarayoni ......................................................... 0   
 5403.4200 --- --- Úr sellulósaacetati ...................................................... 0   
 5403.4900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

5404  Syntetískir einþáttungar 67 decitex eða meira sem 
hvarvetna eru 1 mm eða minna í þvermál; ræmur og 
þess háttar (t.d. gervistrá) úr syntetískum spunaefnum 
sýnilega 5 mm eða minna að breidd: 

 5404.1000 --- Einþáttungar ................................................................... 0   
 5404.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

5405 5405.0000 Gervieinþáttungar 67 decitex eða meira sem hvar-
vetna eru 1 mm eða minna í þvermál; ræmur og þess 
háttar (t.d. gervistrá) úr gervispunaefnum sýnilega 5 
mm eða minna að breidd ................................................. 0   

5406  Tilbúið þráðgarn (þó ekki saumþráður), umbúið til 
smásölu: 

 --- Syntetískt þráðgarn: 
 5406.1001 --- --- Umbúið til smásölu ..................................................... 0   
 5406.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Gerviþráðgarn: 
 5406.2001 --- --- Umbúið til smásölu ..................................................... 0   
 5406.2009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
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5407  Ofinn dúkur úr syntetísku þráðgarni, þ.m.t. ofinn 
dúkur gerður úr efnum í nr. 5404: 

 --- Ofinn dúkur gerður úr háþolnu garni úr nyloni eða 
öðrum pólyamíðum eða úr pólyesterum: 

 5407.1001 --- --- Með gúmmíþræði ....................................................... 0   
 5407.1009 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Ofinn dúkur gerður úr ræmum o.þ.h.: 
 5407.2001 --- --- Með gúmmíþræði ....................................................... 0   
 5407.2009 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Dúkur skýrgreindur í 9. athugasemd við flokk XI: 
 5407.3001 --- --- Með gúmmíþræði ....................................................... 0   
 5407.3009 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Annar ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af 

þráðum úr nyloni eða öðrum pólyamíðum: 
 --- --- Óbleiktur eða bleiktur: 
 5407.4101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5407.4109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Litaður: 
 5407.4201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5407.4209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Úr garni í mismunandi litum: 
 5407.4301 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5407.4309 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þrykktur: 
 5407.4401 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5407.4409 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- Annar ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af 

hrýfðum pólyesterþráðum: 
 --- --- Óbleiktur eða bleiktur: 
 5407.5101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5407.5109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Litaður: 
 5407.5201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5407.5209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Úr garni í mismunandi litum: 
 5407.5301 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5407.5309 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þrykktur: 
 5407.5401 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5407.5409 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- Annar ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af 

pólyesterþráðum:  
 --- --- Sem í er 85% eða meira að þyngd af óhrýfðum 

pólyesterþráðum:  
 5407.6101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5407.6109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
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 --- --- Annar:  
 5407.6901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5407.6909 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- Annar ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af 

syntetískum þráðum: 
 --- --- Óbleiktur eða bleiktur: 
 5407.7101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5407.7109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Litaður: 
 5407.7201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5407.7209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Úr garni í mismunandi litum: 
 5407.7301 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5407.7309 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þrykktur: 
 5407.7401 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5407.7409 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- Annar ofinn dúkur sem í er minna en 85% að þyngd af 

syntetískum þráðum blandað aðallega eða eingöngu 
með baðmull: 

 --- --- Óbleiktur eða bleiktur: 
 5407.8101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5407.8109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Litaður: 
 5407.8201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5407.8209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Úr garni í mismunandi litum: 
 5407.8301 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5407.8309 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þrykktur: 
 5407.8401 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5407.8409 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- Annar ofinn dúkur: 
 --- --- Óbleiktur eða bleiktur: 
 5407.9101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5407.9109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Litaður: 
 5407.9201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5407.9209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Úr garni í mismunandi litum: 
 5407.9301 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5407.9309 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þrykktur: 
 5407.9401 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5407.9409 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
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5408   Ofinn dúkur úr gerviþráðgarni, þ.m.t. ofinn dúkur 
gerður úr efnum í nr. 5405: 

 --- Ofinn dúkur gerður úr háþolnu garni úr viskósarayoni: 
 5408.1001 --- --- Með gúmmíþræði ....................................................... 0   
 5408.1009 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Annar ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af 

gerviþræði eða ræmum og þess háttar: 
 --- --- Óbleiktur eða bleiktur: 
 5408.2101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5408.2109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Litaður: 
 5408.2201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5408.2209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Úr garni í mismunandi litum: 
 5408.2301 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5408.2309 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þrykktur: 
 5408.2401 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5408.2409 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- Annar ofinn dúkur: 
 --- --- Óbleiktur eða bleiktur: 
 5408.3101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5408.3109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Litaður: 
 5408.3201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5408.3209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Úr garni í mismunandi litum: 
 5408.3301 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5408.3309 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þrykktur: 
 5408.3401 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5408.3409 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
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55. KAFLI 
Tilbúnar stutttrefjar 

 
Athugasemd: 

 Nr. 5501 og 5502 taka einungis til tilbúinna vöndulþátta sem myndaðir eru úr samhliða 
þráðum sömu lengdar og vöndullinn, enda svari þeir til neðangreindrar lýsingar: 
a. Lengd vönduls sé yfir 2 m. 
b. Snúningar séu færri en fimm á hverjum metra. 
c. Hver þráður mælist minna en 67 decitex. 
d. Syntetískir vöndulþættir einungis: Vöndullinn verður að vera þaninn, þ.e. að ekki sé hægt að 

teygja hann meira en tvöfalda lengd sína. 
e. Vöndull mælist samtals meira en 20.000 decitex. 

Vöndlar sem eru ekki yfir 2 m að lengd teljast til nr. 5503 eða 5504. 
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5501  Syntetískir vöndulþættir: 
 5501.1000 --- Úr nyloni eða öðrum pólyamíðum ................................. 0   
 5501.2000 --- Úr pólyesterum .............................................................. 0   
 5501.3000 --- Úr akryli eða modakryli ................................................. 0   
 5501.9000 --- Aðrir .............................................................................. 0   

5502 5502.0000 Gervivöndulþættir ........................................................... 0   

5503  Syntetískar stutttrefjar, hvorki kembdar, greiddar né 
að öðru leyti unnar undir spuna: 

 5503.1000 --- Úr nyloni eða öðrum pólyamíðum ................................. 0   
 5503.2000 --- Úr pólyesterum .............................................................. 0   
 5503.3000 --- Úr akryli eða modakryli ................................................. 0   
 5503.4000 --- Úr pólyprópyleni ............................................................ 0   
 5503.9000 --- Aðrar .............................................................................. 0   

5504  Gervistutttrefjar, hvorki kembdar, greiddar né að 
öðru leyti unnar undir spuna: 

 5504.1000 --- Úr viskósarayoni ............................................................ 0   
 5504.9000 --- Aðrar .............................................................................. 0   

5505  Úrgangur (þ.m.t. afkembur, garnúrgangur og tætt 
hráefni) úr tilbúnum trefjum: 

 5505.1000 --- Úr syntetískum trefjum .................................................. 0   
 5505.2000 --- Úr gervitrefjum .............................................................. 0   

5506  Syntetískar stutttrefjar, kembdar, greiddar eða að 
öðru leyti unnar undir spuna: 

 5506.1000 --- Úr nyloni eða öðrum pólyamíðum ................................. 0   
 5506.2000 --- Úr pólyesterum .............................................................. 0   
 5506.3000 --- Úr akryli eða modakryli ................................................. 0   
 5506.9000 --- Aðrar .............................................................................. 0   
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5507 5507.0000 Gervistutttrefjar, kembdar, greiddar eða að öðru leyti 
unnar undir spuna ............................................................ 0   

5508  Saumþráður úr tilbúnum stutttrefjum, einnig umbú-
inn til smásölu: 

 --- Úr syntetískum stutttrefjum: 
 5508.1001 --- --- Umbúinn til smásölu ................................................... 0   
 5508.1009 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Úr gervistutttrefjum: 
 5508.2001 --- --- Umbúinn til smásölu ................................................... 0   
 5508.2009 --- --- Annar .......................................................................... 0   

5509  Garn (þó ekki saumþráður) úr syntetískum stutt-
trefjum, ekki umbúið til smásölu: 

 --- Sem í er 85% eða meira að þyngd af stutttrefjum úr 
nyloni eða öðrum pólyamíðum: 

 --- --- Einþráða garn: 
 5509.1101 --- --- --- Til veiðarfæragerðar ............................................... 0   
 5509.1109 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn: 
 5509.1201 --- --- --- Til veiðarfæragerðar ............................................... 0   
 5509.1209 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- Sem í er 85% eða meira að þyngd af pólyesterstutt-

trefjum: 
 --- --- Einþráða garn: 
 5509.2101 --- --- --- Til veiðarfæragerðar ............................................... 0   
 5509.2109 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn: 
 5509.2201 --- --- --- Til veiðarfæragerðar ............................................... 0   
 5509.2209 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- Sem í er 85% eða meira að þyngd af akryl- eða mod-

akrylstutttrefjum: 
 5509.3100 --- --- Einþráða garn ............................................................. 0   
 5509.3200 --- --- Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn ................. 0   
 --- Annað garn sem í er 85% eða meira að þyngd af 

syntetískum stutttrefjum: 
 --- --- Einþráða garn: 
 5509.4101 --- --- --- Til veiðarfæragerðar ............................................... 0   
 5509.4109 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn: 
 5509.4201 --- --- --- Til veiðarfæragerðar ............................................... 0   
 5509.4209 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- Annað garn úr pólyesterstutttrefjum: 
 5509.5100 --- --- Blandað aðallega eða eingöngu með gervistutt 
   trefjum ........................................................................ 0   
 5509.5200 --- --- Blandað aðallega eða eingöngu með ull eða fíngerðu 

dýrahári ....................................................................... 0   
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 5509.5300 --- --- Blandað aðallega eða eingöngu með baðmull ............ 0   
 5509.5900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Annað garn, úr akryl- eða modakrylstutttrefjum: 
 5509.6100 --- --- Blandað aðallega eða eingöngu með ull eða fíngerðu 

dýrahári ....................................................................... 0   
 5509.6200 --- --- Blandað aðallega eða eingöngu með baðmull ............ 0   
 5509.6900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Annað garn: 
 5509.9100 --- --- Blandað aðallega eða eingöngu með ull eða fíngerðu 

dýrahári ....................................................................... 0   
 5509.9200 --- --- Blandað aðallega eða eingöngu með baðmull ............ 0   
 5509.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

5510  Garn (þó ekki saumþráður) úr gervistutttrefjum, ekki 
umbúið til smásölu: 

 --- Sem í er 85% eða meira að þyngd af gervistutttrefjum: 
 --- --- Einþráða garn: 
 5510.1101 --- --- --- Til veiðarfæragerðar ............................................... 0   
 5510.1109 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn: 
 5510.1201 --- --- --- Til veiðarfæragerðar ............................................... 0   
 5510.1209 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 5510.2000 --- Annað garn, blandað aðallega eða eingöngu með ull 

eða fíngerðu dýrahári ..................................................... 0   
 5510.3000 --- Annað garn, blandað aðallega eða eingöngu með 

baðmull .......................................................................... 0   
 --- Annað garn: 
 5510.9001 --- --- Til veiðarfæragerðar ................................................... 0   
 5510.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

5511  Garn (þó ekki saumþráður) úr tilbúnum stutttrefjum, 
umbúið til smásölu: 

 5511.1000 --- Úr syntetískum stutttrefjum sem í er 85% eða meira að 
þyngd af slíkum trefjum ................................................. 0   

 5511.2000 --- Úr syntetískum stutttrefjum sem í er minna en 85% að 
þyngd af slíkum trefjum ................................................. 0   

 5511.3000 --- Úr gervistutttrefjum ....................................................... 0   

5512  Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum sem í er 
85% eða meira að þyngd af syntetískum stutttrefjum: 

 --- Sem í er 85% eða meira að þyngd af pólyesterstutt-
trefjum: 

 --- --- Óbleiktur eða bleiktur: 
 5512.1101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5512.1109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar: 
 5512.1901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5512.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
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 --- Sem í er 85% eða meira að þyngd af akryl- eða mod-
akrylstutttrefjum: 

 --- --- Óbleiktur eða bleiktur: 
 5512.2101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5512.2109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar: 
 5512.2901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5512.2909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Annar: 
 --- --- Óbleiktur eða bleiktur: 
 5512.9101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5512.9109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 5512.9901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5512.9909 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   

5513  Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum sem í er 
minna en 85% að þyngd af slíkum trefjum, blönduð-
um aðallega eða eingöngu með baðmull og vegur 170 
g/m2 eða minna: 

 --- Óbleiktur eða bleiktur: 
 --- --- Úr pólyesterstutttrefjum, einfaldur vefnaður: 
 5513.1101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5513.1109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn 

skávefnaður, úr pólyesterstutttrefjum: 
 5513.1201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5513.1209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar ofinn dúkur úr pólyesterstutttrefjum: 
 5513.1301 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5513.1309 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annar ofinn dúkur: 
 5513.1901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5513.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Litaður: 
 --- --- Úr pólyesterstutttrefjum, einfaldur vefnaður: 
 5513.2101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5513.2109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn 

skávefnaður, úr pólyesterstutttrefjum: 
 5513.2201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5513.2209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar ofinn dúkur úr pólyesterstutttrefjum: 
 5513.2301 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5513.2309 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annar ofinn dúkur: 
 5513.2901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
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 5513.2909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Úr garni í mismunandi litum: 
 --- --- Úr pólyesterstutttrefjum, einfaldur vefnaður: 
 5513.3101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5513.3109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn 

skávefnaður, úr pólyesterstutttrefjum: 
 5513.3201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5513.3209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar ofinn dúkur úr pólyesterstutttrefjum: 
 5513.3301 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5513.3309 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annar ofinn dúkur: 
 5513.3901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5513.3909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Þrykktur: 
 --- --- Úr pólyesterstutttrefjum, einfaldur vefnaður: 
 5513.4101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5513.4109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn 

skávefnaður, úr pólyesterstutttrefjum: 
 5513.4201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5513.4209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar ofinn dúkur úr pólyesterstutttrefjum: 
 5513.4301 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5513.4309 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annar ofinn dúkur: 
 5513.4901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5513.4909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   

5514  Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum sem í er 
minna en 85% að þyngd af slíkum trefjum, blönduð-
um aðallega eða eingöngu með baðmull, og vegur 
meira en 170 g/m2: 

 --- Óbleiktur eða bleiktur: 
 --- --- Úr pólyesterstutttrefjum, einfaldur vefnaður: 
 5514.1101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5514.1109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn 

skávefnaður, úr pólyesterstutttrefjum: 
 5514.1201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5514.1209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar ofinn dúkur úr pólyesterstutttrefjum: 
 5514.1301 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5514.1309 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annar ofinn dúkur: 
 5514.1901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
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 5514.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Litaður: 
 --- --- Úr pólyesterstutttrefjum, einfaldur vefnaður: 
 5514.2101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5514.2109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn 

skávefnaður, úr pólyesterstutttrefjum: 
 5514.2201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5514.2209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar ofinn dúkur úr pólyesterstutttrefjum: 
 5514.2301 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5514.2309 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annar ofinn dúkur: 
 5514.2901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5514.2909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Úr garni í mismunandi litum: 
 --- --- Úr pólyesterstutttrefjum, einfaldur vefnaður: 
 5514.3101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5514.3109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn 

skávefnaður, úr pólyesterstutttrefjum: 
 5514.3201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5514.3209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar ofinn dúkur úr pólyesterstutttrefjum: 
 5514.3301 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5514.3309 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annar ofinn dúkur: 
 5514.3901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5514.3909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Þrykktur: 
 --- --- Úr pólyesterstutttrefjum, einfaldur vefnaður: 
 5514.4101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5514.4109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn 

skávefnaður, úr pólyesterstutttrefjum: 
 5514.4201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5514.4209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar ofinn dúkur úr pólyesterstutttrefjum: 
 5514.4301 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5514.4309 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annar ofinn dúkur: 
 5514.4901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5514.4909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
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5515  Annar ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum: 
 --- Úr pólyesterstutttrefjum: 
 --- --- Blönduðum aðallega eða eingöngu með stutttrefjum 

úr viskósarayoni: 
 5515.1101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5515.1109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Blönduðum aðallega eða eingöngu með tilbúnum 

þráðum: 
 5515.1201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5515.1209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Blönduðum aðallega eða eingöngu með ull eða 

fíngerðu dýrahári: 
 5515.1301 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5515.1309 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar: 
 5515.1901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5515.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Úr akryl- eða modakrylstutttrefjum: 
 --- --- Blönduðum aðallega eða eingöngu með stutttrefjum 

úr viskósarayoni: 
 5515.2101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5515.2109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Blönduðum aðallega eða eingöngu með ull eða 

fíngerðu dýrahári: 
 5515.2201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5515.2209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annar: 
 5515.2901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5515.2909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Annar ofinn dúkur: 
 --- --- Blönduðum aðallega eða eingöngu með tilbúnum 

þráðum: 
 5515.9101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5515.9109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Blönduðum aðallega eða eingöngu með ull eða 

fíngerðu dýrahári: 
 5515.9201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5515.9209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 5515.9901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5515.9909 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   

5516  Ofinn dúkur úr gervistutttrefjum: 
 --- Sem í er 85% eða meira að þyngd af gervistutttrefjum: 
 --- --- Óbleiktur eða bleiktur: 
 5516.1101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
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 5516.1109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Litaður: 
 5516.1201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5516.1209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Úr garni í mismunandi litum: 
 5516.1301 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5516.1309 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þrykktur: 
 5516.1401 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5516.1409 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- Sem í er minna en 85% að þyngd af gervistutttrefjum, 

blönduðum aðallega eða eingöngu með tilbúnum 
þráðum: 

 --- --- Óbleiktur eða bleiktur: 
 5516.2101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5516.2109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Litaður: 
 5516.2201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5516.2209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Úr garni í mismunandi litum: 
 5516.2301 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5516.2309 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þrykktur: 
 5516.2401 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5516.2409 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- Sem í er minna en 85% að þyngd af gervistutttrefjum, 

blönduðum aðallega eða eingöngu með ull eða 
fíngerðu dýrahári: 

 --- --- Óbleiktur eða bleiktur: 
 5516.3101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5516.3109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Litaður: 
 5516.3201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5516.3209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Úr garni í mismunandi litum: 
 5516.3301 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5516.3309 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þrykktur: 
 5516.3401 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5516.3409 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- Sem í er minna en 85% að þyngd af gervistutttrefjum, 

blönduðum aðallega eða eingöngu með baðmull: 
 --- --- Óbleiktur eða bleiktur: 
 5516.4101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5516.4109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
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 --- --- Litaður: 
 5516.4201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5516.4209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Úr garni í mismunandi litum: 
 5516.4301 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5516.4309 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þrykktur: 
 5516.4401 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5516.4409 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- Annar: 
 --- --- Óbleiktur eða bleiktur: 
 5516.9101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5516.9109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Litaður: 
 5516.9201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5516.9209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Úr garni í mismunandi litum: 
 5516.9301 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5516.9309 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 --- --- Þrykktur: 
 5516.9401 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5516.9409 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
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56. KAFLI 
Vatt, flóki og vefleysur; sérgarn; seglgarn, snúrur, reipi og kaðlar og vörur úr þeim 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Vatt, flóki eða vefleysur, gegndreypt, húðað eða hjúpað með efnum eða efnablöndum (t.d. 

ilmvötnum eða snyrtiefnum í 33. kafla, sápu eða hreinsiefnum í nr. 3401, fægiefnum, 
gljáefnum eða áþekkum efnablöndum í nr. 3405, taumýkiefni í nr. 3809), þegar spunaefnið 
er einungis til staðar sem burðarmiðill. 

 b. Spunavörur í nr. 5811. 
 c. Náttúrleg eða gervislípiefni sem duft eða korn, á grunni úr flóka eða vefleysum (nr. 6805). 
 d. Samanlímdur eða endurunninn gljásteinn, á grunni úr flóka eða vefleysum (nr. 6814). 
 e. Málmþynnur á grunni úr flóka eða vefleysum (flokkur XV). 
2. Sem flóki  telst einnig stunginn flóki og dúkur úr vef spunatrefja þar sem samloðun dúksins er 

bætt með samstungu trefja úr sjálfum vefnum. 
3. Til nr. 5602 og 5603 telst eftir því sem við á flóki og vefleysur, gegndreypt, húðað, hjúpað eða 

lagskipað með plasti eða gúmmíi hvert sem eðli þessara efna er (þétt eða með holrými). 
 Til nr. 5603 teljast einnig vefleysur þar sem plast eða gúmmí mynda bindiefnið. 
 Til nr. 5602 og 5603 telst þó ekki: 

 a. Flóki, gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða lagskipaður með plasti eða gúmmíi, sem í er 
50% eða minna að þyngd af spunaefni, eða flóki sem algerlega er hulinn plasti eða gúmmíi 
(39. eða 40. kafli). 

 b. Vefleysur sem eru algerlega huldar plasti eða gúmmíi eða alveg húðaðar eða hjúpaðar 
slíkum efnum á báðum hliðum, enda megi sjá slíka húðun eða hjúpun með berum augum 
án tillits til litarbreytinga sem kunna að hafa átt sér stað (39. eða 40. kafli). 

 c. Plötur, blöð eða ræmur úr holplasti eða holgúmmíi (cellular) í sambandi við flóka eða 
vefleysur, þegar spunaefnið er einungis til staðar til styrkingar (39. og 40 kafli). 

4. Til nr. 5604 telst ekki spunagarn eða ræmur eða þess háttar sem lýst er í nr. 5404 eða 5405, 
sem ekki er sýnilegt berum augum að hafi verið gegndreypt, húðað eða hjúpað (yfirleitt í 50.-
55. kafla). Í þessu sambandi skal ekki tekið tillit til litabreytinga sem kunna að hafa átt sér stað. 

 A E 
 %  % 

5601  Vatt úr spunatrefjum og vörur úr því; spunatrefjar, 5 
mm eða minna að lengd (spunaló), spunadust og 
spunahnoðrar: 

 --- Dömubindi og tíðatappar, barnableiur og bleiufóður og 
áþekkar hreinlætisvörur, úr vatti: 

 5601.1001 --- --- Dömubindi og tíðatappar ............................................ 10  0 
 5601.1009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 --- Vatt; aðrar vörur úr vatti: 
 --- --- Úr baðmull: 
 5601.2101 --- --- --- Vatt ......................................................................... 0   
 5601.2102 --- --- --- Mjólkursigti ............................................................ 0   
 5601.2109 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
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 --- --- Úr tilbúnum trefjum: 
 5601.2201 --- --- --- Vatt ......................................................................... 0   
 5601.2209 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
 --- --- Annað: 
 5601.2901 --- --- --- Vatt ......................................................................... 0   
 5601.2909 --- --- --- Annars .................................................................... 10  0 
 5601.3000 --- Spunaló, spunadust og spunahnoðrar ............................ 0   

5602  Flóki, einnig gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða 
lagskipaður: 

 5602.1000 --- Stunginn flóki og samstunginn trefjadúkur ................... 0   
 --- Annar flóki, hvorki gegndreyptur, húðaður, hjúpaður 

né lagskipaður: 
 5602.2100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 0   
 5602.2900 --- --- Úr öðru spunaefni ....................................................... 0   
 --- Annar: 
 5602.9001 --- --- Þakfilt úr flóka ............................................................ 5  0 
 5602.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

5603  Vefleysur, einnig gegndreyptar, húðaðar, hjúpaðar 
eða lagskipaðar:  

 --- Úr tilbúnum þráðum:  
 5603.1100 --- --- Sem vega ekki meira en 25 g/m2 ................................ 0   
 5603.1200 --- --- Sem vega meira en 25 g/m2 til og með 70 g/m2 .......... 0   
 5603.1300 --- --- Sem vega meira en 70 g/m2 til og með 150 g/m2......... 0   
 5603.1400 --- --- Sem vega meira en 150 g/m2 ...................................... 0   
 --- Aðrar:  
 5603.9100 --- --- Sem vega ekki meira en 25 g/m2 ................................ 0   
 5603.9200 --- --- Sem vega meira en 25 g/m2 til og með 70 g/m2 .......... 0   
 5603.9300 --- --- Sem vega meira en 70 g/m2 til og með 150 g/m2 ........ 0   
 5603.9400 --- --- Sem vega meira en 150 g/m2 ...................................... 0   

5604  Gúmmíþráður og gúmmísnúra, hjúpað með 
spunaefni; spunagarn og ræmur o.þ.h. sem lýst er nr. 
5404 eða 5405, gegndreypt, húðað, hjúpað eða klætt 
með gúmmíi eða plasti: 

 5604.1000 --- Gúmmíþráður og gúmmísnúra, hjúpað með spunaefni .. 0   
 5604.2000 --- Háþolið garn úr pólyesterum, nyloni eða öðrum 

pólyamíðum eða úr viskósarayoni, gegndreypt eða 
húðað ............................................................................. 0   

 5604.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

5605 5605.0000 Málmgarn, einnig yfirspunnið, sem er spunagarn eða 
ræmur o.þ.h. sem lýst er í nr. 5404 eða 5405, í sam-
bandi við málm sem er þráður, ræma eða duft, eða 
húðað með málmi ............................................................. 0   
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5606 5606.0000 Yfirspunnið garn, og ræmur o.þ.h. sem lýst er í nr. 
5404 eða 5405, yfirspunnið (þó ekki það sem er í nr. 
5605 og yfirspunnið hrosshársgarn); chenillegarn (þar 
með talið hnökrað chenillegarn); lykkjurifflað garn .... 0   

5607  Seglgarn, snæri, reipi og kaðlar, einnig brugðið eða 
fléttað og einnig gegndreypt, húðað, hjúpað eða klætt 
með gúmmíi eða plasti: 

 --- Úr jútu eða öðrum bastspunatrefjum í nr. 5303: 
 5607.1001 --- --- Færi og línur til fiskveiða ........................................... 0   
 5607.1002 --- --- Kaðlar ......................................................................... 0   
 5607.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Úr sísalhampi eða öðrum spunatrefjum af agavaætt: 
 5607.2100 --- --- Bindigarn eða baggagarn ............................................ 0   
 --- --- Annað: 
 5607.2901 --- --- --- Færi og línur til fiskveiða ....................................... 0   
 5607.2902 --- --- --- Kaðlar ..................................................................... 0   
 5607.2909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Úr pólyetyleni eða pólyprópyleni: 
 5607.4100 --- --- Bindigarn eða baggagarn ............................................ 0   
 --- --- Annað: 
 5607.4901 --- --- --- Færi og línur til fiskveiða ....................................... 0   
 5607.4902 --- --- --- Kaðlar ..................................................................... 0   
 5607.4903 --- --- --- Einþáttungar til veiðarfæragerðar ........................... 0   
 5607.4909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Úr öðrum syntetískum trefjum: 
 5607.5001 --- --- Færi og línur til fiskveiða ........................................... 0   
 5607.5002 --- --- Kaðlar ......................................................................... 0   
 5607.5003 --- --- Einþáttungar til veiðarfæragerðar ............................... 0   
 5607.5009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Annað: 
 5607.9001 --- --- Færi og línur til fiskveiða ........................................... 0   
 5607.9002 --- --- Kaðlar ......................................................................... 0   
 5607.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

5608  Hnýtt net úr seglgarni, snæri eða reipi; uppsett fiski-
net og önnur fullgerð net úr spunaefnum: 

 --- Úr tilbúnum spunaefnum: 
 --- --- Fullgerð fiskinet: 
 5608.1101 --- --- --- Nætur ....................................................................... 0   
 5608.1102 --- --- --- Flotvörpur................................................................ 0   
 5608.1103 --- --- --- Rækjutroll ................................................................ 0   
 5608.1104 --- --- --- Aðrar botnvörpur..................................................... 0   
 5608.1105 --- --- --- Önnur net................................................................. 0   
 5608.1109 --- --- --- Annað ...................................................................... 0   
 --- --- Annað: 
 5608.1901 --- --- --- Fiskinetjaslöngur .................................................... 0   
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 5608.1902 --- --- --- Björgunarnet ........................................................... 0   
 5608.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Annað: 
 5608.9001 --- --- Fiskinet og fiskinetjaslöngur ...................................... 0   
 5608.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

5609  Vörur úr garni, ræmum eða þess háttar sem lýst er í 
nr. 5404 eða 5405, seglgarni, snæri, reipum eða 
köðlum, ót.a.: 

 5609.0001 --- Spyrðubönd .................................................................... 0   
 5609.0002 --- Öngultaumar .................................................................. 0   
 5609.0003 --- Botnvörpuhlífar ............................................................. 0   
 5609.0009 --- Annað ............................................................................ 10  0 



292 

57. KAFLI 
Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr spunaefnum 

 
Athugasemdir: 

1. Sem gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr spunaefnum í þessum kafla teljast gólfábreiður þar 
sem spunaefni mynda það yfirborð vörunnar sem upp snýr þegar hún er notuð og tekur einnig 
til vöru sem hefur einkenni gólfábreiða úr spunaefnum en ætluð er til annarra nota. 

2. Til þessa kafla telst ekki undirlag undir gólfábreiður. 
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5701   Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr spunaefnum, 
hnýtt, einnig fullgerð: 

 5701.1000 --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári .......................................... 10  0 
 5701.9000 --- Úr öðrum spunaefnum ................................................... 10  0 

5702  Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr spunaefnum, 
hvorki límbundin né hnökruð, einnig fullfrágengin, 
þar með talin kelím-, sumak-, karamaníteppi og 
áþekk handunnin röggvateppi: 

 5702.1000 --- Kelím-, sumak-, karamaníteppi og áþekk handunnin 
röggvateppi .................................................................... 10  0 

 5702.2000 --- Gólfábreiður úr kókostrefjum ........................................ 10  0 
 --- Önnur, af flosgerð, ekki fullgerð: 
 5702.3100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 10  0 
 5702.3200 --- --- Úr tilbúnum spunaefnum ............................................ 10  0 
 5702.3900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 10  0 
 --- Önnur, af flosgerð, fullgerð: 
 5702.4100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 10  0 
 5702.4200 --- --- Úr tilbúnum spunaefnum ............................................ 10  0 
 5702.4900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 10  0 
 --- Önnur, ekki af flosgerð, ekki fullgerð: 
 5702.5100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 10  0 
 5702.5200 --- --- Úr tilbúnum spunaefnum ............................................ 10  0 
 5702.5900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 10  0 
 --- Önnur, ekki af flosgerð, fullgerð: 
 5702.9100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 10  0 
 5702.9200 --- --- Úr tilbúnum spunaefnum ............................................ 10  0 
 5702.9900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 10  0 

5703  Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr spunaefnum, 
límbundin, einnig fullgerð: 

 --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári: 
 5703.1001 --- --- Úr flóka ...................................................................... 10  0 
 5703.1009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 --- Úr nyloni eða öðrum pólyamíðum: 
 5703.2001 --- --- Úr flóka ...................................................................... 10  0 



293 

 A E 
 %  % 

 

 5703.2009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 --- Úr öðrum tilbúnum spunatrefjum: 
 5703.3001 --- --- Úr flóka ...................................................................... 10  0 
 5703.3009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 --- Úr öðrum spunaefnum: 
 5703.9001 --- --- Úr flóka ...................................................................... 10  0 
 5703.9009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 

5704  Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr spunaefnum, úr 
flóka, hvorki límbundin né hnökruð, einnig fullgerð: 

 5704.1000 --- Teppaflísar, 0,3 m2 að hámarksflatarmáli ...................... 10  0 
 5704.9000 --- Önnur ............................................................................. 10  0 

5705  Önnur gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr spunaefn-
um, einnig fullgerð: 

 5705.0001 --- Úr flóka .......................................................................... 10  0 
 5705.0009 --- Annað ............................................................................ 10  0 
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58. KAFLI 
Ofinn dúkur til sérstakra nota; límbundinn spunadúkur; laufaborðar; 

veggteppi; leggingar; útsaumur 
 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki spunadúkur sem um getur í 1. athugasemd við 59. kafla, gegn-
dreyptur, húðaður, hjúpaður eða lagskipaður, eða aðrar vörur í 59. kafla. 

2. Til nr. 5801 telst einnig ofinn ívafsflosdúkur, óuppúrskorinn þannig að flosið rís ekki. 
3. Sem snúðofið efni í nr. 5803 telst dúkur með uppistöðu sem að öllu eða nokkru leyti er 

myndað úr föstum uppistöðuþráðum eða snúðþráðum sem vafið er hálfar eða heilar umferðir 
eða meira utan um hina föstu uppistöðuþræði og mynda lykkjur sem halda ívafsþráðunum 
föstum. 

4. Til nr. 5804 telst ekki hnýttur netdúkur úr seglgarni, snæri eða reipi, sem er í nr. 5608. 
5. Sem ofnir borðar í nr. 5806 telst eftirfarandi: 
 a. Ofinn dúkur, ekki yfir 30 cm á breidd, hvort sem hann er ofinn þannig eða skorinn úr 

breiðari stykkjum, með föstum jöðrum á báðum hliðum (ofnum, límdum eða gerðum á 
annan hátt). 

 b. Slöngulaga ofinn dúkur sem flattur út er ekki meira en 30 cm á breidd. 
 c. Skábönd með innafbrotnum jöðrum sem með þeim útflöttum eru ekki meira en 30 cm á 

breidd. 
 Ofnir borðar í formi kögurs teljast til nr. 5808. 
6. Sem útsaumur í nr. 5810 telst meðal annars útsaumur með málm- eða glerþræði á sýnilegfri 

uppistöðu úr spunadúk og ásaumur úr palljettum, kúlum eða skrautmótífum úr spunaefnum eða 
öðrum efnum. Til nr. 5810 teljast ekki útsaumuð veggteppi (nr. 5805). 

7. Auk þeirrar vöru sem er í nr. 5809 teljast einnig til þessa kafla vörur gerðar úr málmþræði til 
nota í fatnað, vistarverur manna eða þess háttar. 

 A E 
 %  % 

5801  Ofinn flosdúkur og chenilledúkur, þó ekki dúkur í nr. 
5802 eða 5806: 

 5801.1000 --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári .......................................... 0   
 --- Úr baðmull: 
 5801.2100 --- --- Óuppúrskorinn ívafsflosdúkur .................................... 0   
 5801.2200 --- --- Uppúrskorið rifflað flauel ........................................... 0   
 5801.2300 --- --- Annar ívafsflosdúkur .................................................. 0   
 5801.2400 --- --- Uppistöðuflosdúkur, épinglé (óuppúrskorinn) ........... 0   
 5801.2500 --- --- Uppistöðuflosdúkur, uppúrskorinn ............................. 0   
 5801.2600 --- --- Chenilledúkur ............................................................. 0   
 --- Úr tilbúnum trefjum: 
 5801.3100 --- --- Óuppúrskorinn ívafsflosdúkur .................................... 0   
 5801.3200 --- --- Uppúrskorið rifflað flauel ........................................... 0   
 5801.3300 --- --- Annar ívafsflosdúkur .................................................. 0   
 5801.3400 --- --- Uppistöðuflosdúkur, épinglé (óuppúrskorinn) ........... 0   
 5801.3500 --- --- Uppistöðuflosdúkur, uppúrskorinn ............................. 0   
 5801.3600 --- --- Chenilledúkur ............................................................. 0   
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 5801.9000 --- Úr öðrum spunaefnum ................................................... 0   

5802  Handklæðafrottéefni og áþekkur ofinn frottédúkur, 
þó ekki ofnir borðar í nr. 5806; límbundinn spuna-
dúkur, þó ekki vörur í nr. 5703: 

 --- Handklæðafrottéefni og áþekkur ofinn frottédúkur, úr 
baðmull: 

 5802.1100 --- --- Óbleikt ........................................................................ 0   
 5802.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 5802.2000 --- Handklæðafrottéefni og áþekkur ofinn frottédúkur, úr 

öðrum spunaefnum ........................................................ 0   
 5802.3000 --- Límbundinn spunadúkur ................................................ 0   

5803  Snúðofið efni, þó ekki borðar í nr. 5806: 
 5803.1000 --- Úr baðmull ..................................................................... 0   
 5803.9000 --- Úr öðrum spunaefnum ................................................... 0   

5804  Tyll og annar netdúkur, þó ekki ofinn, prjónaður eða 
heklaður dúkur; laufaborðar sem metravara, ræmur 
eða mótíf, þó ekki dúkur í nr. 6002-6006: 

 --- Tyll og annar netdúkur: 
 5804.1001 --- --- Fiskinet og fiskinetjaslöngur ...................................... 0   
 5804.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Vélgerðir laufaborðar: 
 5804.2100 --- --- Úr tilbúnum trefjum .................................................... 0   
 5804.2900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 0   
 5804.3000 --- Handgerðir laufaborðar .................................................. 0   

5805 5805.0000 Handofin veggteppi af gerðinni góbelín, flandern, 
aubusson, beauvais og þess háttar, og handsaumuð 
veggteppi (t.d. góbelínsaumur, krosssaumur), einnig 
fullgerð .............................................................................. 10  0 

5806  Ofnir borðar, þó ekki vörur í nr. 5807; borðar með 
uppistöðu en án ívafs, gerðir með límingu (bolducs): 

 --- Ofinn flosdúkur (þ.m.t. handklæðafrottéefni og 
áþekkur frottédúkur) og chenilledúkur: 

 5806.1001 --- --- Með gúmmíþræði ....................................................... 0   
 5806.1009 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Annar ofinn dúkur sem í er 5% eða meira að þyngd af 

teygjugarni eða gúmmíþræði: 
 5806.2001 --- --- Með gúmmíþræði ....................................................... 0   
 5806.2009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Annar ofinn dúkur: 
 --- --- Úr baðmull: 
 5806.3101 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5806.3109 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Úr tilbúnum trefjum: 
 5806.3201 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
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 5806.3209 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Úr öðrum spunaefnum: 
 5806.3901 --- --- --- Með gúmmíþræði ................................................... 0   
 5806.3909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Dúkur með uppistöðu en án ívafs, gerður með límingu 

(bolducs): 
 5806.4001 --- --- Með gúmmíþræði ....................................................... 0   
 5806.4009 --- --- Annar .......................................................................... 0   

5807  Merkimiðar, einkennismerki og áþekkar vörur úr 
spunaefnum, sem metravara, ræmur eða skorið í 
lögun eða stærð, ekki útsaumað: 

 5807.1000 --- Ofið ................................................................................ 0   
 5807.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

5808  Fléttur sem metravara; skrautleggingar, sem metra-
vara, án útsaums, þó ekki prjónaðar eða heklaðar; 
skúfar, dúskar og áþekkar vörur: 

 5808.1000 --- Fléttur, sem metravara ................................................... 0   
 5808.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

5809 5809.0000 Ofinn dúkur úr málmþræði og ofinn dúkur úr 
málmgarni í nr. 5605, til nota í fatnað, vistarverur 
manna eða þess háttar, ót.a. ............................................ 0   

5810  Útsaumur sem metravara, ræmur eða mótíf: 
 5810.1000 --- Útsaumur á ósýnilegum grunni ...................................... 0   
 --- Annar útsaumur: 
 5810.9100 --- --- Úr baðmull .................................................................. 0   
 5810.9200 --- --- Úr tilbúnum trefjum .................................................... 0   
 5810.9900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 0   

5811 5811.0000 Vatteraðar spunavörur sem metravara, úr einu eða 
fleiri lögum af spunaefni ásamt tróði, saumað eða sett 
saman á annan hátt, þó ekki útsaumur í nr. 5810 ........ 0   
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59. KAFLI 
Gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða lagskipaður spunadúkur; 

spunavörur til notkunar í iðnaði 
 
Athugasemdir: 

1. Leiði ekki annað af orðalagi telst spunadúkur í þessum kafla einungis ofinn dúkur í 50.-55. 
kafla og í nr. 5803 og 5806, fléttur og skrautleggingar sem metravara í nr. 5808 og prjónaður 
eða heklaður dúkur í nr. 6002-6006 

2. Til nr. 5903 telst: 
 a. Spunadúkur, gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða lagskipaður með plasti, hver sem þungi 

hans er á fermetra og hvert sem eðli plastefnisins er (þétt eða með holrúmi), þó ekki: 
1. Dúkur sem ekki má sjá með berum augum að hafi verið gegndreyptur, húðaður eða 

hjúpaður (yfirleitt í 50.-55., 58. eða 60. kafla). Í þessu sambandi skal ekki tekið tillit 
til litabreytinga sem kunna að hafa átt sér stað. 

2. Vörur sem ekki er hægt að beygja með höndunum utan um hólk með 7 mm þvermáli 
við 15-30 °C hita án þess að þær brotni (yfirleitt 39. kafli). 

3. Vörur sem í er spunadúkur sem algerlega er hulinn plasti eða algerlega húðaður eða 
hjúpaður slíku efni á báðum hliðum, enda megi sjá húðina eða hjúpinn með berum 
augum án tillits til litabreytinga sem kunna að hafa átt sér stað (39. kafli). 

4. Dúkur húðaður eða hjúpaður að hluta til með plasti og mynstraður fyrir áhrif þessarar 
aðvinnslu (yfirleitt 50.-55., 58. eða 60. kafli). 

5. Plötur, blöð eða ræmur úr holplasti, í sambandi við spunadúk, þegar spunaefnið er 
einungis til staðar til styrkingar (39. kafli). 

6. Spunavörur í nr. 5811. 
 b. Dúkur gerður úr garni, ræmum eða þess háttar, gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða 

klæddur með plasti, í nr. 5604. 
3. Sem veggfóður úr spunaefni í nr. 5905 teljast vörur í rúllum, ekki minna en 45 cm á breidd, 

til vegg- eða loftskreytingar, með spunaefnisyfirborði sem fest hefur verið á grunn eða fengið 
hefur aðvinnslu á bakhlið (gegndreypt eða húðað til að þola límingu). 

  Til þessa vöruliðar telst þó ekki veggfóður gert úr spunahnökrum eða spunadusti sem fest 
er beint á pappírsgrunn (nr. 4814) eða á spunagrunn (yfirleitt nr. 5907). 

4. Sem gúmmíborinn spunadúkur í nr. 5906 telst: 
 a. Spunadúkur, gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða lagskipaður með gúmmíi og 

1. að þyngd ekki yfir 1500 g/m2, eða 
2. að þyngd yfir 1500 g/m2 og úr meira en 50% af spunaefni miðað við þyngd. 

 b. Dúkur sem gerður er úr garni, ræmum eða þess háttar, gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða 
klæddur með gúmmíi, í nr. 5604. 

 c. Dúkur úr spunagarni sem límt er samhliða saman með gúmmíi, hver sem þungi þess er á 
fermetra. 

 Til þessa vöruliðar teljast þó ekki plötur, blöð eða ræmur úr holgúmmíi í sambandi við 
spunadúk sem er aðeins til styrkingar (40. kafli) eða spunavörur í nr. 5811.  

5. Til nr. 5907 telst ekki: 
 a. Dúkur sem ekki má sjá með berum augum að hafi verið gegndreyptur, húðaður eða 

hjúpaður (yfirleitt í 50.-55., 58. eða 60. kafla). Í þessu sambandi skal ekki tekið tillit til 
litabreytinga sem kunna að hafa átt sér stað. 
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 b. Dúkur málaður mynstri (þó ekki máluð tjöld sem eru leiktjöld, bakgrunnur í myndastofur 
eða þess háttar). 

 c. Dúkur húðaður að hluta með hnökrum, dusti, korkdufti eða þess háttar og mynstraður fyrir 
áhrif þessarar aðvinnslu. Flosdúkslíki flokkast þó í þennan vörulið. 

 d. Dúkur með steiningu að meginstofni úr sterkjukenndum eða áþekkum efnum. 
 e. Viður spónlagður á grunn úr spunadúk (nr. 4408). 
 f. Náttúrleg slípiefni eða gervislípiefni sem duft eða korn á grunni úr spunadúk (nr. 6805). 
 g. Samanlímdur eða endurunninn gljásteinn á grunni úr spunadúk (nr. 6814). 
 h. Málmþynnur á grunni úr spunadúk (flokkur XV). 
6. Til nr. 5910 telst ekki: 
 a. Drifreima- eða færibandaefni úr spunaefni, að þykkt minna en 3 mm. 
 b. Belti eða reimar fyrir drifbúnað eða færibönd úr spunadúk gegndreyptum, húðuðum, 

hjúpuðum eða lagskipuðum með gúmmíi eða gert úr spunagarni eða snúru sem er 
gegndreypt, húðuð, hjúpuð eða klædd með gúmmíi (nr. 4010). 

7. Til nr. 5911 teljast eftirgreindar vörur sem ekki falla í neinn annan vörulið í flokki XI: 
 a. Eingöngu neðangreind spunavara, sem metravara, klippt í lengdir eða aðeins klippt í 

rétthyrnda lögun (þ.m.t. ferninga) (þó ekki þær sem eðli sínu samkvæmt teljast til nr. 5908-
5910): 

1. Spunadúkur, flóki og ofinn dúkur fóðraður með flóka, húðaður, hjúpaður eða 
lagskipaður með gúmmíi, leðri eða öðru efni til nota á kamba og áþekkur dúkur til 
annarra tækninota, þ.m.t. borðar úr flaueli gegndreyptir með gúmmíi, til þess að þekja 
vefsköft (vefbómur).  

2. Kvarnagrisja. 
3. Síudúkur til nota í olíupressur eða þess háttar, úr spunaefni eða mannshári. 
4. Sléttofinn spunadúkur með margþráða uppistöðu eða ívafi, einnig flókaður, gegn-

dreyptur eða húðaður, til nota í vélbúnaði eða til annarra tækninota. 
5. Spunadúkur styrktur með málmi, til tækninota. 
6. Snúrur, fléttur og þess háttar, einnig húðað, gegndreypt eða styrkt með málmi, til 

iðnaðarnota sem þéttingar eða smurefni. 
 b. Spunavörur (þó ekki vörur í nr. 5908-5910) til tækninota (t.d. spunadúkur og flóki, enda-

laus eða með tengibúnaði, til nota í pappírsgerðar- eða áþekkum vélum (t.d. fyrir deig eða 
asbestsement), þéttingar, skinnur, fágunarskífur og aðrir vélahlutir). 

 A E 
 %  % 

5901  Spunadúkur húðaður gúmkvoðu eða sterkjukenndum 
efnum, til nota í bókahlífar eða þess háttar; af-
ritaléreft; unnið listmálunarléreft; stífléreft 
(buckram) og áþekkur stífur spunadúkur til hatta-
gerðar: 

 5901.1000 --- Spunadúkur húðaður gúmkvoðu eða sterkjukenndum 
efnum, til nota í bókahlífar eða þess háttar .................... 0   

 5901.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

5902  Hjólbarðadúkur (tyre cord fabric), úr háþolnu garni 
úr nyloni eða öðrum pólyamíðum, pólyesterum eða 
viskósarayoni: 

 5902.1000 --- Úr nyloni eða öðrum pólyamíðum ................................. 0   
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 5902.2000 --- Úr pólyesterum .............................................................. 0   
 5902.9000 --- Annar ............................................................................. 0   

5903  Spunadúkur gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða 
lagskipaður með plasti, þó ekki dúkur í nr. 5902: 

 5903.1000 --- Með póly(vínyl klóríði) .................................................. 0   
 5903.2000 --- Með pólyúretani ............................................................. 0   
 5903.9000 --- Annar ............................................................................. 0   

5904  Línóleum, einnig tilsniðið; gólfdúkur úr yfirborðs-
húðuðu eða yfirborðshjúpuðu spunaundirlagi, einnig 
tilsniðinn: 

 5904.1000 --- Línóleum ........................................................................ 5  0 
 5904.9000 --- Annað ............................................................................ 5  0 

5905  Veggfóður úr spunaefni: 
 5905.0001 --- Úr baðmull, jútu eða flóka ............................................. 0   
 5905.0009 --- Annað ............................................................................ 0   

5906  Gúmmíborinn spunadúkur, þó ekki dúkur í nr. 5902: 
 5906.1000 --- Límband, ekki meira en 20 cm á breidd ........................ 0   
 --- Annar: 
 5906.9100 --- --- Prjónaður eða heklaður ............................................... 0   
 5906.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

5907 5907.0000 Spunadúkur gegndreyptur, húðaður eða hjúpaður á 
annan hátt; máluð tjöld sem eru leiktjöld, bakgrunnur 
í myndastofur eða þess háttar ......................................... 0   

5908 5908.0000 Kveikir úr spunaefni, ofnir, fléttaðir eða prjónaðir, í 
lampa, ofna, kveikjara, kerti eða þess háttar; glóðar-
sokkar og slöngulaga prjónað glóðarnetefni til þeirra, 
einnig gegndreypt ............................................................. 0   

5909 5909.0000 Vatnsslöngur og áþekkar slöngur úr spunaefni, einnig 
fóðraðar, með hlífðarbúnaði eða með fylgihlutum úr 
öðrum efnum .................................................................... 0   

5910 5910.0000 Belti eða reimar fyrir drifbúnað eða færibönd, úr 
spunaefni, einnig gegndreypt, húðað, hjúpað eða 
lagskipað með plasti eða styrkt með málmi eða öðru 
efni ..................................................................................... 0   

5911   Spunavörur og hlutir til tækninota, skýrgreindir í 7. 
athugasemd við þennan kafla: 

 5911.1000 --- Spunadúkur, flóki og ofinn dúkur fóðraður með flóka, 
húðaður, hjúpaður eða lagskipaður með gúmmíi, leðri 
eða öðru efni, til nota á kamba, og áþekkur dúkur til 
annarra tækninota, þ.m.t. borðar úr flaueli gegndreyptir 
með gúmmíi, til þess að þekja vefsköft (vefbómur). ..... 0   
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 5911.2000 --- Kvarnagrisja, einnig fullgerð ......................................... 0   
 --- Spunadúkur og flóki, endalaus eða með tengibúnaði, til 

nota í pappírsgerðarvélum eða áþekkum vélum (t.d. 
fyrir deig eða asbestsement): 

 5911.3100 --- --- Að þyngd minna en 650 g/m2 ..................................... 0   
 5911.3200 --- --- Að þyngd 650 g/m2 eða meira .................................... 0   
 5911.4000 --- Síudúkur til nota í olíupressur eða þess háttar, einnig úr 

mannshári ....................................................................... 0   
 5911.9000 --- Annað ............................................................................ 0   
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60. KAFLI 
Prjónaður eða heklaður dúkur 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Heklaðir laufaborðar í nr. 5804. 
 b. Merkimiðar, einkennismerki eða áþekkar vörur, prjónaðar eða heklaðar, í nr. 5807. 
 c. Prjónaður eða heklaður dúkur, gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða lagskipaður, í 59. 

kafla. Þó telst prjónaður eða heklaður flosdúkur, gegndreyptur, húðaður, hjúpaður eða 
lagskipaður til nr. 6001. 

2. Til þessa kafla telst einnig dúkur gerður úr málmþræði til nota í fatnað, vistarverur manna eða 
þess háttar. 

3. Hvarvetna í tollskránni er með prjónuðum vörum einnig átt við stungubundnar vörur þar sem 
stungulykkjurnar eru myndaðar úr spunagarni. 

 A E 
 %  % 

6001  Flosdúkur, þ.m.t. langflosdúkur og frottédúkur, 
prjónaður eða heklaður: 

 6001.1000 --- Langflosdúkur ................................................................ 0   
 --- Lykkjuflosdúkur: 
 6001.2100 --- --- Úr baðmull .................................................................. 0   
 6001.2200 --- --- Úr tilbúnum trefjum .................................................... 0   
 6001.2900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 0   
 --- Annar: 
 6001.9100 --- --- Úr baðmull .................................................................. 0   
 6001.9200 --- --- Úr tilbúnum trefjum .................................................... 0   
 6001.9900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 0   

6002  Prjónaður eða heklaður dúkur, ekki meira en 30 cm á 
breidd, sem inniheldur 5% eða meira að þyngd af 
teygjugarni eða gúmmíþræði, þó ekki dúkur í nr. 
6001: 

 6002.4000 --- Sem inniheldur 5% eða meira að þyngd af teygjugarni, 
en inniheldur ekki gúmmíþræði ..................................... 0   

 6002.9000 --- Annar .............................................................................. 0   

6003  Prjónaður eða heklaður dúkur, ekki meira en 30 cm á 
breidd, þó ekki dúkur í nr. 6001 eða 6002: 

 6003.1000 --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ........................................... 0   
 6003.2000 --- Úr baðmull ...................................................................... 0   
 6003.3000 --- Úr syntetískum trefjum ................................................... 0   
 6003.4000 --- Úr tilbúnum trefjum........................................................ 0   
 6003.9000 --- Annar .............................................................................. 0   
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6004  Prjónaður eða heklaður dúkur, meira en 30 cm á 
breidd, sem inniheldur 5% eða meira að þyngd af 
teygjugarni eða gúmmíþræði, þó ekki dúkur í nr. 
6001: 

 6004.1000 --- Sem inniheldur 5% eða meira að þyngd af teygjugarni, 
en inniheldur ekki gúmmíþræði ..................................... 0   

 6004.9000 --- Annar .............................................................................. 0   

6005  Uppistöðuprjónaður dúkur (þ.m.t. dúkur gerður á 
borðaprjónavélar), þó ekki dúkur í nr. 6001-6004: 

 6005.1000 --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ........................................... 0   
 --- Úr baðmull: 
 6005.2100 --- --- Óbleiktur eða bleiktur.................................................. 0   
 6005.2200 --- --- Litaður ......................................................................... 0   
 6005.2300 --- --- Úr garni í mismunandi litum ....................................... 0   
 6005.2400 --- --- Þrykktur ....................................................................... 0   
 --- Úr syntetískum trefjum: 
 6005.3100 --- --- Óbleiktur eða bleiktur.................................................. 0   
 6005.3200 --- --- Litaður ......................................................................... 0   
 6005.3300 --- --- Úr garni í mismunandi litum ....................................... 0   
 6005.3400 --- --- Þrykktur ....................................................................... 0   
 --- Úr tilbúnum trefjum: 
 6005.4100 --- --- Óbleiktur eða bleiktur.................................................. 0   
 6005.4200 --- --- Litaður ......................................................................... 0   
 6005.4300 --- --- Úr garni í mismunandi litum ....................................... 0   
 6005.4400 --- --- Þrykktur ....................................................................... 0   
 6005.9000 --- Annar .............................................................................. 0   

6006  Annar prjónaður eða heklaður dúkur: 
 6006.1000 --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ........................................... 0   
 --- Úr baðmull: 
 6006.2100 --- --- Óbleiktur eða bleiktur.................................................. 0   
 6006.2200 --- --- Litaður ......................................................................... 0   
 6006.2300 --- --- Úr garni í mismunandi litum ....................................... 0   
 6006.2400 --- --- Þrykktur ....................................................................... 0   
 --- Úr syntetískum trefjum: 
 6006.3100 --- --- Óbleiktur eða bleiktur.................................................. 0   
 6006.3200 --- --- Litaður ......................................................................... 0   
 6006.3300 --- --- Úr garni í mismunandi litum ....................................... 0   
 6006.3400 --- --- Þrykktur ....................................................................... 0   
 --- Úr tilbúnum trefjum: 
 6006.4100 --- --- Óbleiktur eða bleiktur.................................................. 0   
 6006.4200 --- --- Litaður ......................................................................... 0   
 6006.4300 --- --- Úr garni í mismunandi litum ....................................... 0   
 6006.4400 --- --- Þrykktur ....................................................................... 0   
 6006.9000 --- Annar .............................................................................. 0   
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61. KAFLI 
Fatnaður og fylgihlutir, prjónað eða heklað 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast einungis fullgerðar prjónaðar eða heklaðar vörur. 
2. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Vörur í nr. 6212. 
 b. Notuð föt eða aðrar notaðar vörur í nr. 6309. 
 c. Ortópedísk tæki, skurðlækningabelti, kviðslitsbindi eða þess háttar (nr. 9021). 
3. Í nr. 6103 og 6104 er með: 
 a.  Jakkafötum átt við sett flíka sem í eru tvö eða þrjú stykki gerð, að því er ytra byrði 

varðar, úr sams konar dúk og felur í sér: 
--- eina treyju eða jakka, sem, án þess að ermar séu meðtaldar, gert er að ytra byrði úr 

fjórum eða fleiri efnisflötum, hannað til að hylja efri hluta líkamans, og eftir atvikum 
samstætt vesti að auki með framhlið gerða úr sama efni og ytra byrði hinna stykkjanna í 
settinu og bakhlið gerða úr sama efni og fóður treyjunnar eða jakkans, og 

--- eina flík sem hönnuð er til að hylja neðri hluta líkamans og samanstendur af buxum, 
hnébuxum eða stuttbuxum (þó ekki sundföt), pilsi eða buxnapilsi, og hefur hvorki 
axlabönd né smekk. 

Allir hlutar jakkafata skulu vera úr sömu gerð af dúk, sama lit og samsetningu. Þeir 
skulu einnig vera í sama stíl og af sambærilegri eða tilsvarandi stærð. Þó má í stykkjum 
þessum vera miðseymi (ræma af dúk sem saumuð er í sauminn) úr öðru efni. 

Ef fleiri aðskildum hlutum til að hylja neðri hluta líkamans er framvísað saman (t.d. 
tvennar buxur eða buxur og stuttbuxur, eða pils eða buxnapils og buxur) skal tilheyrandi 
neðri hluti vera einar buxur eða, þegar um er að ræða jakkaföt kvenna eða telpna, pilsið eða 
buxnapilsið, en hinar flíkurnar teljast sér. 

Með jakkafötum er einnig átt við eftirtalin sett flíka, einnig þótt þau uppfylli ekki 
ofangreind skilyrði: 
--- árdegiskjólföt, sem fela í sér einfaldan jakka (lafatreyju) með ávölu, síðu baklafi og 

röndóttar buxur, 
--- síðdegiskjólföt, yfirleitt gerð úr svörtum dúk, þar sem jakkinn er tiltölulega stuttur að 

framan, kemur ekki saman og er með grönn löf sem eru aðskorin á mjöðmum og hanga 
niður á bakhlið. 

--- samkvæmisföt (smókingur), þar sem jakkanum svipar í stíl til venjulegs jakka (þótt 
e.t.v. sjáist meira af skyrtunni), en er með börð úr gljásilki eða silkilíki. 

 b. Fatasamstæðu  átt við sett flíka (þó ekki jakkaföt og vörur í nr. 6107, 6108 eða 6109) sem 
í eru nokkur stykki gerð úr sams konar dúk, umbúin til smásölu, og felur í sér: 
--- eina flík sem hönnuð er til að hylja efri hluta líkamans, að undanteknum peysum sem 

myndað geta aðra efri flík þegar talað er um tvísett, og vestum sem einnig geta myndað 
aðra efri flík, og 

--- eina eða tvær mismunandi flíkur sem hannaðar eru til að hylja neðri hluta líkamans og 
samanstanda af buxum, smekkbuxum með axlaböndum, hnébuxum, stuttbuxum (þó 
ekki sundföt), pilsi eða buxnapilsi. 

Allir hlutar fatasamstæðu skulu vera úr sömu gerð af dúk, sama stíl, lit og 
samsetningu. Þeir skulu einnig vera af sambærilegri eða tilsvarandi stærð. Sem 
fatasamstæður teljast ekki æfinga- og skíðagallar í nr. 6112. 
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4. Til nr. 6105 og 6106 teljast ekki flíkur með vösum fyrir neðan mitti, með stroffi eða öðrum 
búnaði til að þrengja flíkina að neðan, eða flíkur sem hafa að meðaltali færri en 10 spor á 
lengdarsentimetra í hverja átt þegar talið er á fleti sem mælist a.m.k. 10 cm x 10 cm. Til nr. 
6105 teljast ekki ermalausar flíkur. 

5. Til nr. 6109 teljast ekki flíkur með reyriþveng, stroffi eða öðrum búnaði til að þrengja flíkina 
að neðan.  

6. Að því er tekur til nr. 6111: 
 a. Er með ungbarnafatnaði og fylgihlutum átt við vörur fyrir ung börn sem ekki eru yfir 86 

cm á hæð og nær einnig yfir barnableiur. 
 b. Skulu vörur sem fljótt á litið geta bæði talist til nr. 6111 og annarra vöruliða í þessum kafla 

flokkast í nr. 6111. 
7. Sem  skíðagallar  í nr. 6112 teljast flíkur eða sett flíka sem vegna almenns útlits og áferðar 

bera einkenni þess að vera ætluð fyrst og fremst til nota við skíðaiðkun (göngu eða 
alpagreinar). Þeir eru eitt af tvennu: 

 a. Skíðasamfestingur, þ.e.a.s. ein flík sem hönnuð er til að hylja efri og neðri hluta líkamans. 
Auk erma og kraga kann skíðasamfestingur einnig að vera búinn vösum eða iljaböndum. 

 b. Skíðafatasamstæða,  þ.e.a.s. sett af flíkum sem í eru tvö eða þrjú stykki, umbúin til 
smásölu, og fela í sér: 

--- eina flík svo sem hettuúlpu, stormblússu, vindjakka eða þess háttar sem lokað er með 
rennilás og kann auk þess að vera með vesti, og 

--- einar buxur, einnig þær sem náð geta hærra en í mitti, einar hnébuxur eða einar 
smekkbuxur með axlaböndum. 

Skíðafatasamstæða getur einnig verið samsett úr samfestingi áþekkum þeim sem 
lýst er í a-lið að ofan og eins konar vatteraður, ermalaus jakki sem farið er í utanyfir 
samfestinginn. 

Allir hlutar skíðafatasamstæðu skulu vera úr dúk með sömu áferð, stíl og 
samsetningu, en þurfa ekki að vera í sama lit. Þeir skulu einnig vera af sambærilegri eða 
tilsvarandi stærð. 

8. Flíkur sem fljótt á litið geta bæði talist til nr. 6113 og annarra vöruliða í þessum kafla, þó ekki 
nr. 6111, skulu flokkast í nr. 6113. 

9. Fatnaður í þessum kafla, sem þannig er hannaður að vinstri boðangur er festur eða hnepptur 
yfir hægri boðang, skal teljast fatnaður karla eða drengja, en sé hann þannig að hægri boðangur 
er festur eða hnepptur yfir þann vinstri skal hann teljast fatnaður kvenna eða telpna. Þessi 
ákvæði eiga ekki við þegar snið fatnaðar gefur greinilega til kynna að hann henti aðeins öðru 
kyninu en ekki hinu. 
 Fatnaður sem ekki ber það með sér að vera annað hvort karla- eða drengjafatnaður eða 
telpnafatnaður skal flokkast í vörulið fyrir kven- eða telpnafatnað. 

10. Vörur í þessum kafla geta verið úr málmþræði. 

 A E 
 %  % 

6101  Yfirfrakkar, bílfrakkar, herðaslár, skikkjur, hettu-
úlpur (þ.m.t. skíðajakkar), stormblússur, vindjakkar 
og áþekkar vörur karla eða drengja, prjónað eða 
heklað, þó ekki þessar vörur í nr. 6103: 

 6101.1000 --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári .......................................... 15  0 
 6101.2000 --- Úr baðmull ..................................................................... 15  0 
 6101.3000 --- Úr tilbúnum trefjum ....................................................... 15  0 
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 6101.9000 --- Úr öðrum spunaefnum ................................................... 15  0 

6102  Yfirfrakkar, bílfrakkar, herðaslár, skikkjur, hettu-
úlpur (þ.m.t. skíðajakkar), stormblússur, vindjakkar 
og áþekkar vörur kvenna eða telpna, prjónað eða 
heklað, þó ekki þessar vörur í nr. 6104: 

 6102.1000 --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári .......................................... 15  0 
 6102.2000 --- Úr baðmull ..................................................................... 15  0 
 6102.3000 --- Úr tilbúnum trefjum ....................................................... 15  0 
 6102.9000 --- Úr öðrum spunaefnum ................................................... 15  0 

6103  Jakkaföt, fatasamstæður, jakkar, sportjakkar, buxur, 
smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og stutt-
buxur (þó ekki sundföt) karla eða drengja, prjónað 
eða heklað: 

 --- Jakkaföt: 
 6103.1100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 15  0 
 6103.1200 --- --- Úr syntetískum trefjum ............................................... 15  0 
 6103.1900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 
 --- Fatasamstæður: 
 6103.2100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 15  0 
 6103.2200 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6103.2300 --- --- Úr syntetískum trefjum ............................................... 15  0 
 6103.2900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 
 --- Jakkar og sportjakkar: 
 6103.3100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 15  0 
 6103.3200 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6103.3300 --- --- Úr syntetískum trefjum ............................................... 15  0 
 6103.3900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 
 --- Buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og 

stuttbuxur: 
 6103.4100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 15  0 
 6103.4200 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6103.4300 --- --- Úr syntetískum trefjum ............................................... 15  0 
 6103.4900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 

6104  Jakkaföt, fatasamstæður, jakkar, sportjakkar, kjólar, 
pils, buxnapils, buxur, smekkbuxur með axlaböndum, 
hnébuxur og stuttbuxur (þó ekki sundföt) kvenna eða 
telpna, prjónað eða heklað: 

 --- Jakkaföt: 
 6104.1100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 15  0 
 6104.1200 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6104.1300 --- --- Úr syntetískum trefjum ............................................... 15  0 
 6104.1900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 
 --- Fatasamstæður: 
 6104.2100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 15  0 
 6104.2200 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
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 6104.2300 --- --- Úr syntetískum trefjum ............................................... 15  0 
 6104.2900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 
 --- Jakkar og sportjakkar: 
 6104.3100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 15  0 
 6104.3200 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6104.3300 --- --- Úr syntetískum trefjum ............................................... 15  0 
 6104.3900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 
 --- Kjólar: 
 6104.4100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 15  0 
 6104.4200 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6104.4300 --- --- Úr syntetískum trefjum ............................................... 15  0 
 6104.4400 --- --- Úr gervitrefjum ........................................................... 15  0 
 6104.4900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 
 --- Pils og buxnapils: 
 6104.5100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 15  0 
 6104.5200 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6104.5300 --- --- Úr syntetískum trefjum ............................................... 15  0 
 6104.5900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 
 --- Buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og 

stuttbuxur: 
 6104.6100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 15  0 
 6104.6200 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6104.6300 --- --- Úr syntetískum trefjum ............................................... 15  0 
 6104.6900 --- --- Úr öðrum spunatrefjum .............................................. 15  0 

6105  Karla- eða drengjaskyrtur, prjónaðar eða heklaðar: 
 6105.1000 --- Úr baðmull ..................................................................... 15  0 
 6105.2000 --- Úr tilbúnum trefjum ....................................................... 15  0 
 --- Úr öðrum spunaefnum: 
 6105.9001 --- --- Úr silki ........................................................................ 15  0 
 6105.9009 --- --- Aðrar ........................................................................... 15  0 

6106  Blússur, skyrtur og skyrtublússur kvenna eða telpna, 
prjónaðar eða heklaðar: 

 6106.1000 --- Úr baðmull ..................................................................... 15  0 
 6106.2000 --- Úr tilbúnum trefjum ....................................................... 15  0 
 --- Úr öðrum spunaefnum: 
 6106.9001 --- --- Úr silki ........................................................................ 15  0 
 6106.9009 --- --- Aðrar ........................................................................... 15  0 

6107  Nærbuxur, nærhöld, náttserkir, náttföt, baðsloppar, 
morgunsloppar og áþekkar vörur karla eða drengja, 
prjónað eða heklað: 

 --- Nærbuxur og nærhöld: 
 6107.1100 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6107.1200 --- --- Úr tilbúnum trefjum .................................................... 15  0 
 --- --- Úr öðrum spunaefnum: 
 6107.1901 --- --- --- Úr silki .................................................................... 15  0 
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 6107.1909 --- --- --- Annað ..................................................................... 15  0 
 --- Náttserkir og náttföt: 
 6107.2100 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6107.2200 --- --- Úr tilbúnum trefjum .................................................... 15  0 
 --- --- Úr öðrum spunaefnum: 
 6107.2901 --- --- --- Úr silki .................................................................... 15  0 
 6107.2909 --- --- --- Annað ..................................................................... 15  0 
 --- Annað: 
 6107.9100 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6107.9200 --- --- Úr tilbúnum trefjum .................................................... 15  0 
 6107.9900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 

6108  Nærpils, millipils, nærhöld, nærbuxur, náttkjólar, 
náttföt, léttsloppar, baðsloppar, morgunsloppar og 
áþekkar vörur kvenna eða telpna, prjónað eða heklað: 

 --- Nærpils og millipils: 
 6108.1100 --- --- Úr tilbúnum trefjum .................................................... 15  0 
 --- --- Úr öðrum spunaefnum: 
 6108.1901 --- --- --- Úr silki .................................................................... 15  0 
 6108.1909 --- --- --- Annað ..................................................................... 15  0 
 --- Nærhöld og nærbuxur: 
 6108.2100 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6108.2200 --- --- Úr tilbúnum trefjum .................................................... 15  0 
 --- --- Úr öðrum spunaefnum: 
 6108.2901 --- --- --- Úr silki .................................................................... 15  0 
 6108.2909 --- --- --- Annað ..................................................................... 15  0 
 --- Náttkjólar og náttföt: 
 6108.3100 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6108.3200 --- --- Úr tilbúnum trefjum .................................................... 15  0 
 --- --- Úr öðrum spunaefnum: 
 6108.3901 --- --- --- Úr silki .................................................................... 15  0 
 6108.3909 --- --- --- Annað ..................................................................... 15  0 
 --- Annað: 
 6108.9100 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6108.9200 --- --- Úr tilbúnum trefjum .................................................... 15  0 
 6108.9900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 

6109  T-bolir, nærbolir og aðrir bolir, prjónaðir eða 
heklaðir: 

 6109.1000 --- Úr baðmull ..................................................................... 15  0 
 --- Úr öðrum spunaefnum: 
 6109.9001 --- --- Úr silki ........................................................................ 15  0 
 6109.9009 --- --- Annað ......................................................................... 15  0 

6110  Jersey-peysur, peysur, golftreyjur, vesti og áþekkar 
vörur, prjónaðar eða heklaðar: 

 --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári: 
 6110.1100 --- --- Úr ull ........................................................................... 15  0 
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 6110.1200 --- --- Af kashmírgeitum........................................................ 15  0 
 6110.1900 --- --- Annað .......................................................................... 15  0 
 6110.2000 --- Úr baðmull ..................................................................... 15  0 
 6110.3000 --- Úr tilbúnum trefjum ....................................................... 15  0 
 6110.9000 --- Úr öðrum spunaefnum ................................................... 15  0 

6111  Ungbarnafatnaður og fylgihlutir, prjónað eða heklað: 
 --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári: 
 6111.1001 --- --- Sjúkrasokkar ............................................................... 5  0 
 6111.1009 --- --- Annað ......................................................................... 15  0 
 --- Úr baðmull: 
 6111.2001 --- --- Sjúkrasokkar ............................................................... 5  0 
 6111.2009 --- --- Annað ......................................................................... 15  0 
 --- Úr syntetískum trefjum: 
 6111.3001 --- --- Sjúkrasokkar ............................................................... 5  0 
 6111.3009 --- --- Annað ......................................................................... 15  0 
 --- Úr öðrum spunaefnum: 
 6111.9001 --- --- Sjúkrasokkar ............................................................... 5  0 
 6111.9009 --- --- Annað ......................................................................... 15  0 

6112  Æfingagallar, skíðagallar og sundföt, prjónað eða 
heklað: 

 --- Æfingagallar: 
 6112.1100 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6112.1200 --- --- Úr syntetískum trefjum ............................................... 15  0 
 6112.1900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 
 6112.2000 --- Skíðagallar ..................................................................... 15  0 
 --- Sundföt karla eða drengja: 
 6112.3100 --- --- Úr syntetískum trefjum ............................................... 15  0 
 6112.3900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 
 --- Sundföt kvenna eða telpna: 
 6112.4100 --- --- Úr syntetískum trefjum ............................................... 15  0 
 6112.4900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 

6113 6113.0000 Fatnaður úr prjónuðum eða hekluðum dúk í nr. 5903, 
5906 eða 5907 ................................................................... 15  0 

6114  Annar fatnaður, prjónaður eða heklaður: 
 6114.1000 --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári .......................................... 15  0 
 6114.2000 --- Úr baðmull ..................................................................... 15  0 
 6114.3000 --- Úr tilbúnum trefjum ....................................................... 15  0 
 6114.9000 --- Úr öðrum spunaefnum ................................................... 15  0 

6115  Sokkabuxur, heilsokkar, sokkar og aðrar sokkavörur, 
þ.m.t. sjúkrasokkar og skófatnaður án viðfests sóla, 
prjónað eða heklað: 

 --- Sokkabuxur: 
 6115.1100 --- --- Úr syntetískum trefjum sem mælist á einþráða garn 

minna en 67 decitex .................................................... 15  0 
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 6115.1200 --- --- Úr syntetískum trefjum sem mælist á einþráða garn 
67 decitex eða meira ................................................... 15  0 

 6115.1900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 
 6115.2000 --- Heil- eða hálfsokkar kvenna sem mælast á einþráða 

garn minna en 67 decitex ............................................... 15  0 
 --- Annað: 
 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári: 
 6115.9101 --- --- --- Sjúkrasokkar o.þ.h. ................................................. 5  0 
 6115.9109 --- --- --- Annað ..................................................................... 15  0 
 --- --- Úr baðmull: 
 6115.9201 --- --- --- Sjúkrasokkar o.þ.h. ................................................. 5  0 
 6115.9209 --- --- --- Annað ..................................................................... 15  0 
 --- --- Úr syntetískum trefjum: 
 6115.9301 --- --- --- Sjúkrasokkar o.þ.h. ................................................. 5  0 
 6115.9309 --- --- --- Annað ..................................................................... 15  0 
 --- --- Úr öðrum spunaefnum: 
 6115.9901 --- --- --- Sjúkrasokkar o.þ.h. ................................................. 5  0 
 6115.9909 --- --- --- Annað ..................................................................... 15  0 

6116  Hanskar, belgvettlingar og vettlingar, prjónaðir eða 
heklaðir: 

 --- Gegndreyptir, húðaðir eða hjúpaðir með plasti eða 
gúmmíi: 

 6116.1001 --- --- Öryggishanskar, viðurkenndir af Vinnueftirliti 
ríkisins samkvæmt reglum nr. 501 31. ágúst 1994 ..... 0   

 6116.1009 --- --- Annars ........................................................................ 15  0 
 --- Aðrir: 
 6116.9100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 15  0 
 6116.9200 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6116.9300 --- --- Úr syntetískum trefjum ............................................... 15  0 
 6116.9900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 

6117  Aðrir fullgerðir fylgihlutir fatnaðar, prjónaðir eða 
heklaðir; prjónaðir eða heklaðir hlutar til fatnaðar 
eða fylgihluta: 

 6117.1000 --- Sjöl, klútar, treflar, möttlar, slör og þess háttar ............. 15  0 
 6117.2000 --- Bindi, slaufur og slifsi .................................................... 15  0 
 6117.8000 --- Aðrir fylgihlutir ............................................................. 15  0 
 --- Hlutar: 
 6117.9001 --- --- Sjúkravörur ót.a. ......................................................... 5  0 
 6117.9009 --- --- Aðrir ........................................................................... 15  0 
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62. KAFLI 
Fatnaður og fylgihlutir, ekki prjónað eða heklað 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast einungis fullgerðar vörur úr hvers konar spunadúk öðrum en vatti, þó 
ekki prjónaðar eða heklaðar vörur (aðrar en vörur í nr. 6212). 

2. Til þess kafla telst ekki: 
 a. Notuð föt eða aðrar notaðar vörur í nr. 6309. 
 b. Ortópedísk tæki, skurðlækningabelti, kviðslitsbindi eða þess háttar (nr. 9021). 
3. Í nr. 6203 og 6204 er með: 
 a.  Jakkafötum átt við sett flíka sem í eru tvö eða þrjú stykki gerð, að því er ytra byrði 

varðar, úr sams konar dúk og felur í sér: 
--- eina treyju eða jakka, sem, án þess að ermar séu meðtaldar, gert er að ytra byrði úr 

fjórum eða fleiri efnisflötum, hannað til að hylja efri hluta líkamans, og eftir atvikum 
samstætt vesti að auki með framhlið gerða úr sama efni og ytra byrði hinna stykkjanna í 
settinu og bakhlið gerða úr sama efni og fóður treyjunnar eða jakkans, og 

--- eina flík sem hönnuð er til að hylja neðri hluta líkamans og samanstendur af buxum, 
hnébuxum eða stuttbuxum (þó ekki sundföt), pilsi eða buxnapilsi, og hefur hvorki 
axlabönd né smekk. 

Allir hlutar jakkafata skulu vera úr sömu gerð af dúk, sama lit og samsetningu. Þeir 
skulu einnig vera í sama stíl og af sambærilegri eða tilsvarandi stærð. Þó má í stykkjum 
þessum vera miðseymi (ræma af dúk sem saumuð er í sauminn) úr öðru efni. 

Ef fleiri aðskildum hlutum til að hylja neðri hluta líkamans er framvísað saman (t.d. 
tvennar buxur eða buxur og stuttbuxur, eða pils eða buxnapils og buxur) skal tilheyrandi 
neðri hluti vera einar buxur eða, þegar um er að ræða jakkaföt kvenna eða telpna, pilsið eða 
buxnapilsið, en hinar flíkurnar teljast sér. 

Með jakkafötum er einnig átt við eftirtalin sett flíka, einnig þótt þau uppfylli ekki 
ofangreind skilyrði: 
--- árdegiskjólföt, sem fela í sér einfaldan jakka (lafatreyju) með ávölu, síðu baklafi og 

röndóttar buxur, 
--- síðdegiskjólföt, yfirleitt gerð úr svörtum dúk, þar sem jakkinn er tiltölulega stuttur að 

framan, kemur ekki saman og er með grönn löf sem eru aðskorin á mjöðmum og hanga 
niður á bakhlið, 

--- samkvæmisföt (smókingur), þar sem jakkanum svipar í stíl til venjulegs jakka (þótt 
e.t.v. sjáist meira af skyrtunni), en er með börð úr gljásilki eða silkilíki. 

 b. Fatasamstæðu átt við sett flíka (þó ekki jakkaföt og vörur í nr. 6207 eða 6208) sem í eru 
nokkur stykki gerð úr samskonar dúk, umbúin til smásölu, og felur í sér: 
--- eina flík sem hönnuð er til að hylja efri hluta líkamans, að undanteknum vestum sem 

einnig geta myndað aðra efri flík, og 
--- eina eða tvær mismunandi flíkur sem hannaðar eru til að hylja neðri hluta líkamans og 

samanstanda af buxum, smekkbuxum með axlaböndum, hnébuxum, stuttbuxum (þó 
ekki sundföt), pilsi eða buxnapilsi. 

Allir hlutar fatasamstæðu skulu vera úr sömu gerð af dúk, sama stíl, lit og 
samsetningu. Þeir skulu einnig vera af sambærilegri eða tilsvarandi stærð. Sem fata-
samstæður teljast ekki æfinga- eða skíðagallar í nr. 6211. 
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4. Að því er tekur til nr. 6209: 
 a. Er með  ungbarnafatnaði og fylgihlutum  átt við vörur fyrir ung börn sem ekki eru yfir 

86 cm á hæð og nær einnig yfir barnableiur. 
 b. Skulu vörur, sem fljótt á litið geta bæði talist til nr. 6209 og annarra vöruliða í þessum 

kafla, flokkast í nr. 6209. 
5. Flíkur sem fljótt á litið geta bæði talist til nr. 6210 og annarra vöruliða í þessum kafla, þó ekki 

nr. 6209, skulu flokkast í nr. 6210. 
6. Sem skíðagallar í nr. 6211 teljast flíkur eða sett flíka sem vegna almenns útlits og áferðar bera 

einkenni þess að vera ætluð fyrst og fremst til nota við skíðaiðkun (göngu eða alpagreinar). 
Þeir eru eitt af tvennu: 

 a. Skíðasamfestingur, þ.e.a.s. ein flík sem hönnuð er til að hylja efri og neðri hluta líkamans. 
Auk erma og kraga kann skíðasamfestingur einnig að vera búinn vösum eða iljaböndum. 

 b. Skíðafatasamstæða, þ.e.a.s. sett af flíkum sem í eru tvö eða þrjú stykki, umbúin til 
smásölu, og fela í sér: 

--- eina flík svo sem hettuúlpu, stormblússu, vindjakka eða þess háttar sem lokað er með 
rennilás og kann auk þess að vera með vesti, og 

--- einar buxur, einnig þær sem geta náð hærra en í mitti, einar hnébuxur eða einar 
smekkbuxur með axlaböndum. 

Skíðafatasamstæða getur einnig verið samsett úr samfestingi áþekkum þeim sem 
lýst er í a-lið að ofan og eins konar vatteraður, ermalaus jakki sem farið er í utanyfir 
samfestinginn. 

Allir hlutar skíðafatasamstæðu skulu vera úr dúk með sömu áferð, stíl og 
samsetningu, en þurfa ekki að vera í sama lit. Þeir skulu einnig vera af sambærilegri eða 
tilsvarandi stærð. 

7. Klútar og áþekkar vörur, ferningslaga eða því sem næst, ekki meira en 60 cm á hverja hlið, 
skulu flokkast sem vasaklútar (nr. 6213). Vasaklútar sem eru meira en 60 cm á einhverja hlið 
skulu flokkast í nr. 6214. 

8. Fatnaður í þessum kafla, sem þannig er hannaður að vinstri boðangur er festur eða hnepptur 
yfir hægri boðang, skal teljast fatnaður karla eða drengja, en sé hann þannig að hægri boðangur 
er festur eða hnepptur yfir þann vinstri skal hann teljast fatnaður kvenna eða telpna. Þessi 
ákvæði eiga ekki við þegar snið fatnaðar gefur greinilega til kynna að hann henti aðeins öðru 
kyninu en ekki hinu. 
 Fatnaður sem ekki ber það með sér að vera annað hvort karla- eða drengjafatnaður eða 
telpnafatnaður skal flokkast í vörulið fyrir kven- eða telpnafatnað. 

9. Vörur í þessum kafla geta verið úr málmþræði. 

 A E 
 %  % 

6201  Yfirfrakkar, bílfrakkar, herðaslár, skikkjur, hettu-
úlpur (þ.m.t. skíðajakkar), stormblússur, vindjakkar 
og áþekkar vörur karla eða drengja, þó ekki þessar 
vörur í nr. 6203: 

 --- Yfirfrakkar, regnfrakkar, bílfrakkar, herðaslár, skikkjur 
og áþekkar vörur: 

 6201.1100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 15  0 
 6201.1200 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6201.1300 --- --- Úr tilbúnum trefjum .................................................... 15  0 
 6201.1900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 



312 

 A E 
 %  % 

 

 --- Annað: 
 6201.9100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 15  0 
 6201.9200 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6201.9300 --- --- Úr tilbúnum trefjum .................................................... 15  0 
 6201.9900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 

6202  Yfirfrakkar, bílfrakkar, herðaslár, skikkjur, hettu-
úlpur (þ.m.t. skíðajakkar), stormblússur, vindjakkar 
og áþekkar vörur kvenna eða telpna, þó ekki þessar 
vörur í nr. 6204: 

 --- Yfirfrakkar, regnfrakkar, bílfrakkar, herðaslár, skikkjur 
og áþekkar vörur: 

 6202.1100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 15  0 
 6202.1200 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6202.1300 --- --- Úr tilbúnum trefjum .................................................... 15  0 
 6202.1900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 
 --- Annað: 
 6202.9100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 15  0 
 6202.9200 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6202.9300 --- --- Úr tilbúnum trefjum .................................................... 15  0 
 6202.9900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 

6203  Jakkaföt, fatasamstæður, jakkar, sportjakkar, buxur, 
smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og stutt-
buxur (þó ekki sundföt) karla eða drengja: 

 --- Jakkaföt: 
 6203.1100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 15  0 
 6203.1200 --- --- Úr syntetískum trefjum ............................................... 15  0 
 6203.1900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 
 --- Fatasamstæður: 
 6203.2100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 15  0 
 6203.2200 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6203.2300 --- --- Úr syntetískum trefjum ............................................... 15  0 
 6203.2900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 
 --- Jakkar og sportjakkar: 
 6203.3100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 15  0 
 6203.3200 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6203.3300 --- --- Úr syntetískum trefjum ............................................... 15  0 
 6203.3900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 
 --- Buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og 

stuttbuxur: 
 6203.4100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 15  0 
 6203.4200 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6203.4300 --- --- Úr syntetískum trefjum ............................................... 15  0 
 6203.4900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 
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6204  Jakkaföt, fatasamstæður, jakkar, sportjakkar, kjólar, 
pils, buxnapils, buxur, smekkbuxur með axlaböndum, 
hnébuxur og stuttbuxur (þó ekki sundföt) kvenna eða 
telpna: 

 --- Jakkaföt: 
 6204.1100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 15  0 
 6204.1200 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6204.1300 --- --- Úr syntetískum trefjum ............................................... 15  0 
 6204.1900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 
 --- Fatasamstæður: 
 6204.2100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 15  0 
 6204.2200 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6204.2300 --- --- Úr syntetískum trefjum ............................................... 15  0 
 6204.2900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 
 --- Jakkar og sportjakkar: 
 6204.3100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 15  0 
 6204.3200 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6204.3300 --- --- Úr syntetískum trefjum ............................................... 15  0 
 6204.3900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 
 --- Kjólar: 
 6204.4100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 15  0 
 6204.4200 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6204.4300 --- --- Úr syntetískum trefjum ............................................... 15  0 
 6204.4400 --- --- Úr gervitrefjum ........................................................... 15  0 
 6204.4900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 
 --- Pils og buxnapils: 
 6204.5100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 15  0 
 6204.5200 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6204.5300 --- --- Úr syntetískum trefjum ............................................... 15  0 
 6204.5900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 
 --- Buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og 

stuttbuxur: 
 6204.6100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 15  0 
 6204.6200 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6204.6300 --- --- Úr syntetískum trefjum ............................................... 15  0 
 6204.6900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 

6205  Karla- eða drengjaskyrtur: 
 6205.1000 --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári .......................................... 15  0 
 6205.2000 --- Úr baðmull ..................................................................... 15  0 
 6205.3000 --- Úr tilbúnum trefjum ....................................................... 15  0 
 6205.9000 --- Úr öðrum spunatrefjum .................................................. 15  0 

6206  Blússur, skyrtur og skyrtublússur kvenna eða telpna: 
 6206.1000 --- Úr silki eða silkiúrgangi ................................................. 15  0 
 6206.2000 --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári .......................................... 15  0 
 6206.3000 --- Úr baðmull ..................................................................... 15  0 



314 

 A E 
 %  % 

 

 6206.4000 --- Úr tilbúnum trefjum ....................................................... 15  0 
 6206.9000 --- Úr öðrum spunaefnum ................................................... 15  0 

6207  Nærbolir og aðrir bolir, nærbuxur, nærhöld, nátt-
serkir, náttföt, baðsloppar, morgunsloppar og 
áþekkar vörur karla eða drengja: 

 --- Nærbuxur og nærhöld: 
 6207.1100 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6207.1900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 
 --- Náttserkir og náttföt: 
 6207.2100 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6207.2200 --- --- Úr tilbúnum trefjum .................................................... 15  0 
 6207.2900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 
 --- Annað: 
 6207.9100 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6207.9200 --- --- Úr tilbúnum trefjum .................................................... 15  0 
 6207.9900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 

6208  Nærbolir og aðrir bolir, nærpils, millipils, nærhöld, 
nærbuxur, náttkjólar, náttföt, léttsloppar, baðsloppar, 
morgunsloppar og áþekkar vörur kvenna eða telpna: 

 --- Nærpils og millipils: 
 6208.1100 --- --- Úr tilbúnum trefjum .................................................... 15  0 
 6208.1900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 
 --- Náttkjólar og náttföt: 
 6208.2100 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6208.2200 --- --- Úr tilbúnum trefjum .................................................... 15  0 
 6208.2900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 
 --- Annað: 
 6208.9100 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 6208.9200 --- --- Úr tilbúnum trefjum .................................................... 15  0 
 6208.9900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 

6209  Ungbarnafatnaður og fylgihlutir: 
 --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári: 
 6209.1001 --- --- Fylgihlutir ................................................................... 10  0 
 6209.1009 --- --- Annað ......................................................................... 15  0 
 --- Úr baðmull: 
 6209.2001 --- --- Fylgihlutir ................................................................... 10  0 
 6209.2009 --- --- Annað ......................................................................... 15  0 
 --- Úr syntetískum trefjum: 
 6209.3001 --- --- Fylgihlutir ................................................................... 10  0 
 6209.3009 --- --- Annað ......................................................................... 15  0 
 --- Úr öðrum spunaefnum: 
 6209.9001 --- --- Fylgihlutir ................................................................... 10  0 
 6209.9009 --- --- Annað ......................................................................... 15  0 
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6210  Fatnaður úr dúk í nr. 5602, 5603, 5903, 5906 eða 5907: 
 --- Úr dúk í nr. 5602 eða 5603: 
 6210.1001 --- --- Dauðhreinsaðir skurðstofusloppar úr vefleysu ........... 0   
 6210.1009 --- --- Annað ......................................................................... 15  0 
 6210.2000 --- Annar fatnaður, sem lýst er í nr. 6201.11-6201.19 ........ 15  0 
 6210.3000 --- Annar fatnaður, sem lýst er í nr. 6202.11-6202.19 ........ 15  0 
 6210.4000 --- Annar fatnaður karla eða drengja .................................. 15  0 
 6210.5000 --- Annar fatnaður kvenna eða telpna ................................. 15  0 

6211  Æfingagallar, skíðagallar og sundföt; annar fatnaður: 
 --- Sundföt: 
 6211.1100 --- --- Karla eða drengja ........................................................ 15  0 
 6211.1200 --- --- Kvenna eða telpna ...................................................... 15  0 
 6211.2000 --- Skíðagallar ..................................................................... 15  0 
 --- Annar fatnaður karla eða drengja: 
 6211.3100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 15  0 
 6211.3200 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 --- --- Úr tilbúnum trefjum: 
 6211.3301 --- --- --- Björgunargallar ....................................................... 0   
 6211.3309 --- --- --- Annað ..................................................................... 15  0 
 6211.3900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 
 --- Annar fatnaður kvenna eða telpna: 
 6211.4100 --- --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári ....................................... 15  0 
 6211.4200 --- --- Úr baðmull .................................................................. 15  0 
 --- --- Úr tilbúnum trefjum: 
 6211.4301 --- --- --- Björgunargallar ....................................................... 0   
 6211.4309 --- --- --- Annað ..................................................................... 15  0 
 6211.4900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 15  0 

6212  Brjóstahöld, magabelti, lífstykki, axlabönd, sokka-
bandabelti, sokkabönd og áþekkar vörur og hlutar til 
þeirra, einnig prjónað eða heklað: 

 6212.1000 --- Brjóstahöld ..................................................................... 15  0 
 6212.2000 --- Magabelti og mjaðmabelti ............................................. 15  0 
 6212.3000 --- Lífstykki ......................................................................... 15  0 
 6212.9000 --- Annað ............................................................................ 15  0 

6213  Vasaklútar: 
 6213.1000 --- Úr silki eða silkiúrgangi ................................................. 15  0 
 6213.2000 --- Úr baðmull ..................................................................... 15  0 
 6213.9000 --- Úr öðrum spunatrefjum .................................................. 15  0 

6214  Sjöl, klútar, treflar, slár, slæður og þess háttar: 
 6214.1000 --- Úr silki eða silkiúrgangi ................................................. 15  0 
 6214.2000 --- Úr ull eða fíngerðu dýrahári .......................................... 15  0 
 6214.3000 --- Úr syntetískum trefjum .................................................. 15  0 
 6214.4000 --- Úr gervitrefjum .............................................................. 15  0 
 6214.9000 --- Úr öðrum spunaefnum ................................................... 15  0 
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6215  Bindi, slaufur og slifsi: 
 6215.1000 --- Úr silki eða silkiúrgangi ................................................. 15  0 
 6215.2000 --- Úr tilbúnum trefjum ....................................................... 15  0 
 6215.9000 --- Úr öðrum spunaefnum ................................................... 15  0 

6216 6216.0000 Hanskar, belgvettlingar og vettlingar ............................ 15  0 

6217  Aðrir fullgerðir fylgihlutir fatnaðar; hlutar fatnaðar 
eða fylgihluta, þó ekki vörur í nr. 6212: 

 6217.1000 --- Fylgihlutir ...................................................................... 10  0 
 6217.9000 --- Hlutar ............................................................................. 10  0 



317 

63. KAFLI 
Aðrar fullgerðar spunavörur; samstæður; notaður fatnaður og 

notaðar spunavörur; tuskur 
 
Athugasemdir: 

1. Til undirkafla I teljast einungis fullgerðar vörur, úr hvers konar spunadúk. 
2. Til undirkafla I teljast ekki: 
 a. Vörur í 56.-62. kafla. 
 b. Notaður fatnaður og aðrar notaðar vörur í nr. 6309. 
3. Til nr. 6309 teljast einungis eftirfarandi vörur: 
 a. Vörur úr spunefnum: 

1. Fatnaður og fylgihlutir fatnaðar, og hlutar til þeirra. 
2. Ábreiður og ferðateppi. 
3. Sængurlín, borðlín, baðlín og eldhúslín. 
4. Vörur í vistarverur manna, þó ekki gólfteppi í nr. 5701-5705 og veggteppi í nr. 5805. 

 b. Skófatnaður og höfuðfatnaður, úr hvers konar efni öðru en asbesti. 
 Til þess að flokkast í þennan vörulið verða framangreindar vörur að uppfylla bæði 
eftirtalin skilyrði: 

 1. Þær verða að sýna merki um talsverða notkun. 
 2. Þeim verður að framvísa í lausu magni eða í böllum, sekkjum eða áþekkum umbúðum. 

 A E 
 %  % 

I Fullgerðar spunavörur 

6301  Ábreiður og ferðateppi: 
 --- Rafmagnsábreiður: 
 6301.1001 --- --- Prjónaðar eða heklaðar ............................................... 10  0 
 6301.1009 --- --- Aðrar ........................................................................... 10  0 
 --- Ábreiður (þó ekki rafmagnsábreiður) og ferðateppi, úr 

ull eða fíngerðu dýrahári: 
 6301.2001 --- --- Prjónað eða heklað ..................................................... 10  0 
 6301.2009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 --- Ábreiður (þó ekki rafmagnsábreiður) og ferðateppi, úr 

baðmull: 
 6301.3001 --- --- Prjónað eða heklað ..................................................... 10  0 
 6301.3009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 --- Ábreiður (þó ekki rafmagnsábreiður) og ferðateppi, úr 

syntetískum trefjum: 
 6301.4001 --- --- Prjónað eða heklað ..................................................... 10  0 
 6301.4002 --- --- Úr vefleysum .............................................................. 10  0 
 6301.4009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 --- Aðrar ábreiður og ferðateppi: 
 6301.9001 --- --- Prjónað eða heklað ..................................................... 10  0 
 6301.9002 --- --- Úr vefleysum .............................................................. 10  0 
 6301.9009 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 



318 

 A E 
 %  % 

 

6302  Sængurlín, borðlín, baðlín og eldhúslín: 
 --- Sængurlín, prjónað eða heklað: 
 6302.1001 --- --- Földuð vara í metramáli .............................................. 10  0 
 6302.1009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 --- Annað sængurlín, þrykkt: 
 6302.2100 --- --- Úr baðmull .................................................................. 10  0 
 --- --- Úr tilbúnum trefjum: 
 6302.2201 --- --- --- Úr vefleysum .......................................................... 10  0 
 6302.2209 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
 6302.2900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 10  0 
 --- Annað sængurlín: 
 6302.3100 --- --- Úr baðmull .................................................................. 10  0 
 --- --- Úr tilbúnum trefjum: 
 6302.3201 --- --- --- Úr vefleysum .......................................................... 10  0 
 6302.3209 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
 6302.3900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 10  0 
 --- Borðlín, prjónað eða heklað: 
 6302.4001 --- --- Földuð vara í metramáli .............................................. 10  0 
 6302.4009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 --- Annað borðlín: 
 6302.5100 --- --- Úr baðmull .................................................................. 10  0 
 6302.5200 --- --- Úr hör ......................................................................... 10  0 
 --- --- Úr tilbúnum trefjum: 
 6302.5301 --- --- --- Úr vefleysum .......................................................... 10  0 
 6302.5309 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
 6302.5900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 10  0 
 6302.6000 --- Baðlín og eldhúslín, úr handklæðafrottéefni eða 

áþekkum frottédúk, úr baðmull ...................................... 10  0 
 --- Annað: 
 --- --- Úr baðmull: 
 6302.9101 --- --- --- Földuð vara í metramáli .......................................... 10  0 
 6302.9109 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
 --- --- Úr hör: 
 6302.9201 --- --- --- Földuð vara í metramáli .......................................... 10  0 
 6302.9209 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
 --- --- Úr tilbúnum trefjum: 
 6302.9301 --- --- --- Földuð vara í metramáli .......................................... 10  0 
 6302.9309 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
 --- --- Úr öðrum spunaefnum: 
 6302.9901 --- --- --- Földuð vara í metramáli .......................................... 10  0 
 6302.9909 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 

6303  Gluggatjöld (þ.m.t. stórísar) og innanhústjöld; glugga-
tjaldakappar eða rúmsvuntur: 

 --- Prjónað eða heklað: 
 --- --- Úr baðmull: 
 6303.1101 --- --- --- Földuð vara í metramáli .......................................... 10  0 
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 6303.1109 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
 --- --- Úr syntetískum trefjum: 
 6303.1201 --- --- --- Földuð vara í metramáli .......................................... 10  0 
 6303.1209 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
 --- --- Úr öðrum spunaefnum: 
 6303.1901 --- --- --- Földuð vara í metramáli .......................................... 10  0 
 6303.1909 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
 --- Annað: 
 --- --- Úr baðmull: 
 6303.9101 --- --- --- Földuð vara í metramáli .......................................... 10  0 
 6303.9109 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
 --- --- Úr syntetískum trefjum: 
 6303.9201 --- --- --- Földuð vara í metramáli .......................................... 10  0 
 6303.9209 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
 --- --- Úr öðrum spunaefnum: 
 6303.9901 --- --- --- Földuð vara í metramáli .......................................... 10  0 
 6303.9909 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 

6304  Aðrar vörur í vistarverur manna, þó ekki vörur í nr. 
9404: 

 --- Rúmteppi: 
 --- --- Prjónuð eða hekluð: 
 6304.1101 --- --- --- Földuð vara í metramáli .......................................... 10  0 
 6304.1109 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
 --- --- Önnur: 
 6304.1901 --- --- --- Úr vefleysum .......................................................... 10  0 
 6304.1902 --- --- --- Földuð vara í metramáli .......................................... 10  0 
 6304.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 10  0 
 --- Annars: 
 --- --- Prjónað eða heklað: 
 6304.9101 --- --- --- Földuð vara í metramáli .......................................... 10  0 
 6304.9109 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
 --- --- Hvorki prjónað né heklað, úr baðmull: 
 6304.9201 --- --- --- Úr flóka ................................................................... 10  0 
 6304.9202 --- --- --- Földuð vara í metramáli .......................................... 10  0 
 6304.9209 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
 --- --- Hvorki prjónað né heklað, úr syntetískum trefjum: 
 6304.9301 --- --- --- Földuð vara í metramáli .......................................... 10  0 
 6304.9309 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
 --- --- Hvorki prjónað né heklað, úr öðrum spunaefnum: 
 6304.9901 --- --- --- Földuð vara í metramáli .......................................... 10  0 
 6304.9909 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 

6305  Sekkir og pokar til umbúða um vörur: 
 6305.1000 --- Úr jútu eða öðrum bastspunatrefjum í nr. 5303 ............. 0   
 6305.2000 --- Úr baðmull ..................................................................... 0   
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 --- Úr tilbúnum spunaefnum: 
 6305.3200 --- --- Aðlaganlegar meðalstórar magnumbúðir ................... 0   
 6305.3300 --- --- Aðrir, úr pólyetylen- eða pólyprópylenræmum eða 

þess háttar ................................................................... 0   
 6305.3900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
 6305.9000 --- Úr öðrum spunaefnum ................................................... 0   

6306  Yfirbreiðslur, skyggni og sóltjöld; tjöld; segl á báta, 
seglbretti eða landför; viðlegubúnaður: 

 --- Yfirbreiðslur, skyggni og sóltjöld: 
 --- --- Úr baðmull: 
 6306.1101 --- --- --- Yfirbreiðslur ........................................................... 10  0 
 6306.1109 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
 --- --- Úr syntetískum trefjum: 
 6306.1201 --- --- --- Yfirbreiðslur ........................................................... 10  0 
 6306.1209 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
 --- --- Úr öðrum spunaefnum: 
 6306.1901 --- --- --- Yfirbreiðslur ........................................................... 10  0 
 6306.1909 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
 --- Tjöld: 
 6306.2100 --- --- Úr baðmull .................................................................. 10  0 
 6306.2200 --- --- Úr syntetískum trefjum ............................................... 10  0 
 6306.2900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 10  0 
 --- Segl: 
 6306.3100 --- --- Úr syntetískum trefjum ............................................... 10  0 
 6306.3900 --- --- Úr öðrum spunaefnum ................................................ 10  0 
 --- Loftdýnur: 
 6306.4100 --- --- Úr baðmull .................................................................. 10  0 
 --- --- Úr öðrum spunaefnum: 
 6306.4901 --- --- --- Úr vefleysum .......................................................... 10  0 
 6306.4909 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 10  0 
 --- Annað: 
 6306.9100 --- --- Úr baðmull .................................................................. 10  0 
 --- --- Úr öðrum spunaefnum: 
 6306.9901 --- --- --- Úr vefleysum .......................................................... 10  0 
 6306.9909 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 

6307  Aðrar fullgerðar vörur, þ.m.t. fatasnið: 
 6307.1000 --- Gólfklútar, uppþvottaklútar, afþurrkunarklútar og 

áþekkir hreinsiklútar ...................................................... 10  0 
 6307.2000 --- Björgunarvesti og björgunarbelti ................................... 0   
 --- Annars: 
 6307.9001 --- --- Björgunar- og slysavarnartæki ................................... 0   
 6307.9002 --- --- Skóskraut .................................................................... 0   
 6307.9003 --- --- Lóðabelgir .................................................................. 0   
 6307.9009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
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II Samstæður 

6308  Samstæður sem í er ofinn dúkur og garn, einnig með 
fylgihlutum, til að búa til úr gólfmottur, veggteppi, 
útsaumaða borðdúka eða pentudúka, eða áþekkar 
spunavörur, umbúið til smásölu: 

 6308.0001 --- Samstæður úr jútugarni eða garni úr öðrum basttrefjum  9  0 
 6308.0009 --- Aðrar .............................................................................. 10  0 
 

III Notaður fatnaður og notaðar spunavörur; tuskur 

6309 6309.0000 Notaður fatnaður og aðrar notaðar vörur ..................... 10  0 

6310  Notaðar og nýjar tuskur, úrgangur seglgarns, snæris, 
reipis og kaðla og úr sér gengnar vörur úr seglgarni, 
snæri, reipi eða köðlum, úr spunaefnum: 

 6310.1000 --- Flokkað .......................................................................... 10  0 
 6310.9000 --- Annað ............................................................................ 10  0 
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FLOKKUR XII 
Skófatnaður, höfuðfatnaður, regnhlífar, sólhlífar, göngustafir, 

 setustafir,svipur, keyri og hlutar til þeirra; unnar fjaðrir  
og vörur úr þeim; gerviblóm; vörur úr mannshári 

64. KAFLI 
Skófatnaður, legghlífar og þess háttar; hlutar af þess konar vörum 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Einnota fót- eða skóhlífar úr léttu efni (t. d. pappír, plastþynnum) án viðfests sóla. Þessar 

vörur flokkast eftir því efni sem þær eru gerðar úr. 
 b. Skófatnaður úr spunaefni, án ytri sóla sem límdur er, saumaður eða skeyttur eða festur á 

annan hátt við yfirborðið (flokkur XI.). 
 c. Notaður skófatnaður í nr. 6309. 
 d. Vörur úr asbesti (nr. 6812). 
 e. Réttiskófatnaður (orthopaedic) eða annar réttibúnaður, eða hlutar til hans (nr. 9021). 
 f. Leikfangaskór eða skautaskór með viðfestum skautum eða hjólaskautum; legghlífar eða 

áþekkar íþróttaverjur (95. kafli). 
2. Sem hlutar í nr. 6406 teljast ekki skónaglar, iljárn, reimahringir, krókar, spennur, skóskraut, 

fléttur, reimar, dúskar eða aðrar leggingar (sem flokkast í viðeigandi vöruliði) eða hnappar eða 
aðrar vörur í nr. 9606. 

3. Í þessum kafla:  
 a. Tekur gúmmí eða plast til ofins dúks eða annarrar spunavöru með ytra lagi úr gúmmíi eða 

plasti sem sést berum augum. Í þessu sambandi skal ekki tekið tillit til litabreytinga sem 
kunna að hafa átt sér stað.  

 b. Er með leðri átt við vörur í nr. 4107 og 4112-4114. 
 4. Leiði ekki annað af 3. athugasemd þessa kafla: 
 a. skal það efni í yfirhlutanum talið meginefni sem hefur mestan yfirborðsflöt, og skal þá ekki 

telja þar með fylgihluta eða styrkingar eins og öklaleppa, bryddingar, skóskraut, spennur, 
miða, reimahringi eða áþekkan aukabúnað; 

 b. skal aðalefni ytri sólans talið vera það efni sem hefur mestan yfirborðsflöt er snertir jörðu 
og skal þá ekkert tillit tekið til fylgihluta eða styrkinga eins og gadda, stanga, nagla, hlífa 
eða áþekks aukabúnaðar. 

 
Athugasemd við undirliði: 

 Sem íþróttaskór í nr. 6402.12,  6402.19, 6403.12,  6403.19 og 6404.11 telst einungis 
eftirfarandi: 
a. Skófatnaður sem hannaður er til íþróttaiðkana og er með, eða hefur festingar fyrir, gadda, 

pinna, tappa, hefti, stengur eða þess háttar. 
b. Skautaskór, skíðaskór og gönguskíðaskór, snjóbrettaskór,  glímuskór, hnefaleikaskór og 

hjólaskór. 
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6401  Vatnsþéttur skófatnaður með ytri sóla og yfirhluta úr 
gúmmíi eða plasti, enda sé yfirhlutinn hvorki festur á 
sólann með spori, hnoðaður á, negldur, skrúfaður, 
tappaður á né með áþekkri aðferð: 

 6401.1000 --- Skófatnaður með táhlíf úr málmi ................................... 15  0 
 --- Annar skófatnaður: 
 --- --- Sem hylur hné: 
 6401.9101 --- --- --- Stígvél ..................................................................... 15  0 
 6401.9109 --- --- --- Annars .................................................................... 15  0 
 --- --- Ökklahár en hylur ekki hné: 
 6401.9201 --- --- --- Stígvél ..................................................................... 15  0 
 6401.9209 --- --- --- Annar ...................................................................... 15  0 
 6401.9900 --- --- Annars: ....................................................................... 15  0 

6402  Annar skófatnaður með ytri sóla og yfirhluta úr 
gúmmíi eða plasti: 

 --- Íþróttaskór: 
 6402.1200 --- --- Skíðaskór, gönguskíðaskór og snjóbrettaskór ............ 15  0 
 6402.1900 --- --- Aðrir ........................................................................... 15  0 
 6402.2000 --- Skófatnaður með ólar eða reimar sem festar eru við 

sólann með tappa ........................................................... 15  0 
 6402.3000 --- Annar skófatnaður með táhlíf úr málmi ......................... 15  0 
 --- Annar skófatnaður: 
 6402.9100 --- --- Ökklahár ..................................................................... 15  0 
 6402.9900 --- --- Annars ........................................................................ 15  0 

6403  Skófatnaður með ytri sóla úr gúmmíi, plasti, leðri eða 
samsettu leðri og yfirhluta úr leðri: 

 --- Íþróttaskór: 
 6403.1200 --- --- Skíðaskór, gönguskíðaskór og snjóbrettaskór ............ 15  0 
 --- --- Aðrir: 
 6403.1901 --- --- --- Barnaskór ................................................................ 15  0 
 6403.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 15  0 
 --- Skófatnaður með ytri sóla úr leðri, og leðurband sem 

yfirhluta yfir rist og um stórutá: 
 6403.2001 --- --- Kvenskór .................................................................... 15  0 
 6403.2002 --- --- Barnaskór ................................................................... 15  0 
 6403.2009 --- --- Annar .......................................................................... 15  0 
 --- Skófatnaður með trébotni eða tréplötu, án innri sóla 

eða táhlíf úr málmi: 
 6403.3001 --- --- Kvenskór .................................................................... 15  0 
 6403.3002 --- --- Barnaskór ................................................................... 15  0 
 6403.3009 --- --- Annar .......................................................................... 15  0 
 --- Annar skófatnaður, með táhlíf úr málmi: 
 6403.4001 --- --- Kvenskór .................................................................... 15  0 
 6403.4002 --- --- Barnaskór ................................................................... 15  0 
 6403.4009 --- --- Annars ........................................................................ 15  0 
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 --- Annar skófatnaður með ytri sóla úr leðri: 
 --- --- Ökklahár:  
 6403.5101 --- --- --- Kvenskór ................................................................ 15  0 
 6403.5102 --- --- --- Barnaskór ................................................................ 15  0 
 6403.5109 --- --- --- Annars .................................................................... 15  0 
 --- --- Annars: 
 6403.5901 --- --- --- Kvenskór ................................................................ 15  0 
 6403.5902 --- --- --- Barnaskór ................................................................ 15  0 
 6403.5909 --- --- --- Annar ...................................................................... 15  0 
 --- Annar skófatnaður: 
 --- --- Ökklahár: 
 6403.9101 --- --- --- Kvenskór ................................................................ 15  0 
 6403.9102 --- --- --- Barnaskór ................................................................ 15  0 
 6403.9109 --- --- --- Annars .................................................................... 15  0 
 6403.9900 --- --- Annars ........................................................................ 15  0 

6404  Skófatnaður með ytri sóla úr gúmmíi, plasti, leðri eða 
samsettu leðri og yfirhluta úr spunaefni: 

 --- Skófatnaður með ytri sóla úr gúmmíi eða plasti: 
 --- --- Íþróttaskór; tennisskór, körfuboltaskór, leikfimiskór, 

æfingaskór og þess háttar: 
 6404.1101 --- --- --- Barnaskór ................................................................ 15  0 
 6404.1109 --- --- --- Aðrir ....................................................................... 15  0 
 --- --- Annar: 
 6404.1901 --- --- --- Kvenskór ................................................................ 15  0 
 6404.1902 --- --- --- Barnaskór ................................................................ 15  0 
 6404.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 15  0 
 --- Skófatnaður með ytri sóla úr leðri eða samsettu leðri: 
 6404.2001 --- --- Kvenskór .................................................................... 15  0 
 6404.2002 --- --- Barnaskór ................................................................... 15  0 
 6404.2009 --- --- Annar .......................................................................... 15  0 

6405   Annar skófatnaður: 
 --- Með yfirhluta úr leðri eða samsettu leðri: 
 6405.1001 --- --- Kvenskór .................................................................... 15  0 
 6405.1002 --- --- Barnaskór ................................................................... 15  0 
 6405.1009 --- --- Annar .......................................................................... 15  0 
 --- Með yfirhluta úr spunaefni: 
 6405.2001 --- --- Kvenskór .................................................................... 15  0 
 6405.2002 --- --- Barnaskór ................................................................... 15  0 
 6405.2009 --- --- Annar .......................................................................... 15  0 
 --- Annars: 
 6405.9001 --- --- Kvenskór .................................................................... 15  0 
 6405.9002 --- --- Barnaskór ................................................................... 15  0 
 6405.9009 --- --- Annar .......................................................................... 15  0 
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6406  Hlutar til skófatnaðar (þar með taldir yfirhlutar, 
einnig festir við sóla, þó ekki ytri sóla); innlegg, hæl-
púðar og áþekkar vörur; ökklahlífar, legghlífar og 
áþekkar vörur, og hlutar til þeirra: 

 6406.1000 --- Yfirhlutar og hlutar til þeirra, þó ekki stífur .................. 0   
 6406.2000 --- Ytri sólar og hælar, úr gúmmíi eða plasti ...................... 0   
 --- Annað: 
 6406.9100 --- --- Úr viði ........................................................................ 0   
 --- --- Úr öðru efni: 
 6406.9901 --- --- --- Ökklahlífar og legghlífar og áþekkar vörur, einnig 

hlutar til þeirra ........................................................ 15  0 
 6406.9909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
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65. KAFLI 
Höfuðfatnaður og hlutar til hans 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Notaður höfuðfatnaður í nr. 6309. 
 b. Höfuðfatnaður úr asbesti (nr. 6812). 
 c. Brúðuhattar, aðrir leikfangahattar eða grímuballsvörur í 95. kafla. 
2. Til nr. 6502 telst ekki hattaefni nema það sé saumað saman í sívafning úr ræmum. 

 A E 
 %  % 

6501 6501.0000 Hattakollar, hattabolir og hettir (hoods) úr flóka, 
hvorki formpressaðir né með tillöguðum börðum; 
skífur og hólkar (þar með taldir skornir hólkar), úr 
flóka ................................................................................... 0   

6502 6502.0000 Hattaefni, fléttað eða úr ræmum úr hvers kyns efni, 
hvorki formpressað, með tillöguðum börðum, fóðrað 
né með leggingum ............................................................ 0   

6503 6503.0000 Flókahattar og annar höfuðfatnaður úr hattabolum, 
höttum eða skífum í nr. 6501, einnig fóðrað eða 
bryddað ............................................................................. 15  0 

6504 6504.0000 Hattar og annar höfuðfatnaður, fléttað eða úr ræmum 
úr hvers kyns efni, einnig fóðrað eða bryddað .............. 15  0 

6505  Hattar og annar höfuðfatnaður, prjónað eða heklað, 
eða úr laufaborðum, flóka eða öðrum spunadúk, sem 
metravara (en ekki í ræmum), einnig fóðrað eða 
bryddað; hárnet úr hvers konar efni, einnig fóðruð 
eða brydduð: 

 6505.1000 --- Hárnet ............................................................................ 15  0 
 6505.9000 --- Annað ............................................................................ 15  0 

6506  Annar höfuðfatnaður, einnig fóðraður eða bryddaður: 
 6506.1000 --- Hlífðarhjálmar ................................................................ 0   
 --- Annars: 
 6506.9100 --- --- Úr gúmmíi eða plasti .................................................. 15  0 
 6506.9200 --- --- Úr loðskinni ................................................................ 15  0 
 6506.9900 --- --- Úr öðrum efnum ......................................................... 15  0 

6507 6507.0000 Svitagjarðir, fóður, hlífar, hattaform, hattagrindur, 
skyggni og hökubönd, fyrir höfuðfatnað ....................... 15  0 
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66. KAFLI 
Regnhlífar, sólhlífar, göngustafir, setustafir, svipur, 

keyri og hlutar til þeirra 
 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Göngustafir til mælinga eða þess háttar (nr. 9017). 
 b. Skotstafir, korðastafir, hlaðnir göngustafir eða þess háttar (93. kafli). 
 c. Vörur í 95. kafla (t.d. leikfangaregnhlífar og leikfangasólhlífar). 
2. Til nr. 6603 telst ekki hlutar, leggingar eða fylgihlutar úr spunaefni eða hlífar, skúfar, ólar, 

regnhlífahylki eða þess háttar úr hvers konar efni. Slíkar vörur sem framvísað er með hlutum 
sem teljast til nr. 6601 eða 6602, en ekki eru festar við þá, skulu flokkaðar sérstaklega og ekki 
teljast mynda hluta af þessum vörum. 

 A E 
 %  % 

6601  Regnhlífar og sólhlífar (þar með taldar göngustafs-
regnhlífar, regnhlífatjöld, garðhlífar og þess háttar 
regnhlífar): 

 6601.1000 --- Garðhlífar eða áþekkar regnhlífar .................................. 10  0 
 --- Annað: 
 6601.9100 --- --- Með innfellanlegu skafti ............................................. 10  0 
 6601.9900 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 

6602 6602.0000 Göngustafir, setustafir, svipur, keyri og þess háttar .... 10  0 

6603  Hlutar, leggingar og fylgihlutir vara í nr. 6601 eða 
6602: 

 6603.1000 --- Sköft og hnúðar ............................................................. 10  0 
 6603.2000 --- Regnhlífagrindur, þar með taldar grindur á skafti 

(stöfum) ......................................................................... 10  0 
 6603.9000 --- Annað ............................................................................ 10  0 
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67. KAFLI 
Unnar fjaðrir og dúnn og vörur úr fjöðrum eða dún; gerviblóm; 

vörur úr mannshári 
 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Síudúkur úr mannshári (nr. 5911). 
 b. Blómamyndir úr laufaborðum, útsaumi eða öðrum spunadúk (flokkur XI). 
 c. Skófatnaður (64. kafli). 
 d. Höfuðfatnaður eða hárnet (65. kafli). 
 e. Leikföng, íþróttabúnaður eða grímuballsvörur (95. kafli). 
 f. Fjaðrakústar, duftpúðar eða hársíur (96. kafli). 
2. Til nr. 6701 telst ekki: 
 a. Vörur þar sem fjaðrir eða dúnn eru aðeins fylling eða stopp (t.d. rekkjubúnaður í nr. 9404). 
 b. Fatnaður eða hlutir sem honum heyra til þar sem fjaðrir eða dúnn eru aðeins sem legging 

eða stopp. 
 c. Gerviblóm eða gervilauf eða hlutar til þeirra eða tilbúnar vörur í nr. 6702. 
3. Til nr. 6702 telst ekki: 
 a. Vörur úr gleri (70. kafli). 
 b. Gerviblóm, gervilauf eða gerviávextir úr leir, steini, málmi, viði eða öðrum efnum, enda sé 

hvert stykki út af fyrir sig steypt, smíðað, skorið út, pressað eða unnið á annan hátt, eða 
gert úr fleiri hlutum sem settir eru saman á annan hátt en með bindingu, límingu, 
samtengingu eða svipuðum aðferðum. 

 A E 
 %  % 

6701 6701.0000 Hamir og aðrir hlutar af fuglum með tilheyrandi 
fjöðrum eða dún, fjaðrir, fjaðrahlutar, dúnn og vörur 
úr þeim (þó ekki vörur í nr. 0505 og unnir fjöðurstafir 
og fjöðurhryggir) ............................................................. 10  0 

6702   Gerviblóm, gervilauf, eða gerviávextir og hlutar af 
þeim; vörur úr gerviblómum, gerviblöðum og 
gerviávöxtum: 

 6702.1000 --- Úr plasti ......................................................................... 7,5  0 
 6702.9000 --- Úr öðrum efnum ............................................................ 7,5  0 

6703 6703.0000 Mannshár, greitt, þynnt, bleikt eða unnið á annan 
hátt; ull eða annað dýrahár eða önnur spunaefni, 
unnin til hárkollugerðar eða þess háttar ....................... 10  0 

6704  Hárkollur, gerviskegg, gerviaugnabrúnir og gervi-
augnahár, hárlokkar eða þess háttar úr mannshári 
eða dýrahári eða spunaefnum; vörur úr mannshári, 
ót.a.: 

 --- Úr syntetísku spunaefni: 
 6704.1100 --- --- Fullgerðar hárkollur .................................................... 10  0 
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 6704.1900 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 6704.2000 --- Úr mannshári ................................................................. 10  0 
 6704.9000 --- Úr öðrum efnum ............................................................ 10  0 
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FLOKKUR XIII 
Vörur úr steini, gipsefni, sementi, asbesti, gljásteini eða 

áþekkum efnum; leirvörur; gler og glervörur 

68. KAFLI 
Vörur úr steini, gipsefni, sementi, asbesti, gljásteini eða áþekkum efnum 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Vörur í 25. kafla. 
 b. Húðaður, gegndreyptur eða hjúpaður pappír og pappi í nr. 4810 eða 4811 (t.d. pappír og 

pappi húðaður gljásteinsdufti eða grafíti, bítúmen- eða asfaltborinn pappír eða pappi). 
 c. Húðaður, gegndreyptur eða hjúpaður spunadúkur í 56. eða 59. kafla (t.d. dúkur húðaður 

eða hjúpaður gljásteinsdufti, bítúmen- eða asfaltborinn dúkur). 
 d. Vörur í 71. kafla. 
 e.  Verkfæri eða verkfærahlutar, 82. kafli. 
 f. Steinprentssteinar í nr. 8442. 
 g. Rafmagnseinangrarar (nr. 8546) eða tengi úr einangrandi efni (nr. 8547). 
 h. Tannslípisteinn til lækninga (nr. 9018). 
 ij. Vörur í 91. kafla (t.d. klukkur og klukkukassar). 
 k. Vörur í 94. kafla (t.d. húsgögn, lampar og ljósabúnaður, forsmíðaðar byggingar). 
 l. Vörur í 95. kafla (t.d. leikföng, leikspil og íþróttabúnaður). 
 m. Vörur í nr. 9602, ef þær eru gerðar úr efnum sem tilgreind eru í b-lið 2. athugasemdar við 

96. kafla, eða í nr. 9606 (t.d. hnappar), nr. 9609 (t.d. renniblýantar) eða nr. 9610 (t.d. 
teiknitöflur). 

 n. Vörur í 97. kafla (t.d. listaverk). 
2. Sem unninn steinn til höggmyndagerðar eða bygginga í nr. 6802 teljast ekki aðeins þær 

steintegundir sem taldar eru í nr. 2515 eða 2516 heldur einnig allar aðrar náttúrlegar stein-
tegundir (t.d. kvartsít, tinna, dólómít og steatít) sem unnar eru á svipaðan hátt. Þetta tekur þó 
ekki til flögusteins. 

 A E 
 %  % 

6801 6801.0000 Götuhellur, kantsteinn og hellusteinn, úr náttúrlegum 
steintegundum (þó ekki úr flögusteini) .......................... 10  0 

6802  Unninn steinn til höggmyndagerðar eða bygginga (þó 
ekki flögusteinn) og vörur úr þeim, þó ekki vörur í nr. 
6801; mósaikteningar og þess háttar, úr náttúrlegum 
steintegundum (þ.m.t. flögusteinn), einnig á undirlagi; 
gervilitaðar agnir, flísar og duft, úr náttúrlegum 
steinefnum (þ.m.t. flögusteinn): 

 6802.1000 --- Flísar, teningar og áþekkar vörur, einnig rétthyrnings-
laga (þ.m.t. ferningslaga), með yfirborðsfleti sem koma 
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má fyrir innan fernings með minna en 7 cm hliðum; 
gervilitaðar agnir, flísar og duft ..................................... 5  0 

 --- Aðrir steinar til höggmyndagerðar eða bygginga og 
vörur úr þeim, aðeins höggnir til eða sagaðir, með flötu 
eða jöfnu yfirborði: 

 --- --- Marmari, travertín og mjólkursteinn (alabastur): 
 6802.2101 --- --- --- Búsáhöld og skrautmunir ........................................ 10  0 
 6802.2109 --- --- --- Annað ..................................................................... 5  0 
 --- --- Annar kalkborinn steinn: 
 6802.2201 --- --- --- Búsáhöld og skrautmunir ........................................ 10  0 
 6802.2209 --- --- --- Annað ..................................................................... 5  0 
 --- --- Granít: 
 6802.2301 --- --- --- Búsáhöld og skrautmunir ........................................ 10  0 
 6802.2309 --- --- --- Annað ..................................................................... 5  0 
 --- --- Aðrar steintegundir: 
 6802.2901 --- --- --- Búsáhöld og skrautmunir ........................................ 10  0 
 6802.2909 --- --- --- Annað ..................................................................... 5  0 
 --- Annað: 
 --- --- Marmari, travertín og mjólkursteinn: 
 6802.9101 --- --- --- Búsáhöld og skrautmunir ........................................ 10  0 
 6802.9102 --- --- --- Áletraðir legsteinar ................................................. 5  0 
 6802.9103 --- --- --- Aðrar framleiðsluvörur, þó ekki til klæðningar ...... 5  0 
 6802.9109 --- --- --- Annað ..................................................................... 5  0 
 --- --- Annar kalkborinn steinn: 
 6802.9201 --- --- --- Búsáhöld og skrautmunir ........................................ 10  0 
 6802.9202 --- --- --- Áletraðir legsteinar ................................................. 5  0 
 6802.9203 --- --- --- Aðrar framleiðsluvörur, þó ekki til klæðningar ...... 5  0 
 6802.9209 --- --- --- Annað ..................................................................... 5  0 
 --- --- Granít: 
 6802.9301 --- --- --- Búsáhöld og skrautmunir ........................................ 10  0 
 6802.9302 --- --- --- Áletraðir legsteinar ................................................. 5  0 
 6802.9303 --- --- --- Aðrar framleiðsluvörur, þó ekki til klæðningar ...... 5  0 
 6802.9309 --- --- --- Annað ..................................................................... 5  0 
 --- --- Aðrar steintegundir: 
 6802.9901 --- --- --- Búsáhöld og skrautmunir ........................................ 10  0 
 6802.9902 --- --- --- Áletraðir legsteinar ................................................. 5  0 
 6802.9903 --- --- --- Aðrar framleiðsluvörur, þó ekki til klæðningar ...... 5  0 
 6802.9909 --- --- --- Annað ..................................................................... 5  0 

6803  Unninn flögusteinn og vörur úr flögusteini eða 
mótuðum flögusteini: 

 6803.0001 --- Framleiðsluvörur, þó ekki til klæðningar ...................... 5  0 
 6803.0009 --- Annað ............................................................................ 5  0 
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6804  Kvarnarsteinar, hverfisteinar, slípihjól og þess háttar, 
án grindar, til mölunar, skerpingar, fágunar, réttingar 
eða skurðar, handskerpisteinar eða handfægisteinar, 
og hlutar til þeirra, úr náttúrlegum eða tilbúnum 
slípiefnum, eða úr leir, einnig með hlutum úr öðru 
efni: 

 6804.1000 --- Kvarnarsteinar og hverfisteinar til að mala, steyta eða 
stappa með ..................................................................... 0   

 --- Aðrir kvarnarsteinar, hverfisteinar, slípihjól og þess 
háttar: 

 6804.2100 --- --- Úr mótuðum tilbúnum eða náttúrlegum demant ......... 0   
 6804.2200 --- --- Úr öðrum mótuðum slípiefnum eða leir ..................... 0   
 6804.2300 --- --- Úr náttúrlegum steintegundum ................................... 0   
 6804.3000 --- Handskerpisteinar eða handfægisteinar ......................... 0   

6805  Náttúrlegt eða tilbúið slípiduft eða slípikorn á undir-
lagi úr spunaefni, pappír, pappa eða öðru efni, einnig 
skorið til eða saumað eða fest saman á annan hátt: 

 6805.1000 --- Aðeins á undirlagi úr spunadúk ..................................... 0   
 6805.2000 --- Aðeins á undirlagi úr pappír eða pappa ......................... 0   
 6805.3000 --- Á undirlagi úr öðru efni ................................................. 0   

6806  Gjallull, steinull og áþekk ull úr jarðefnum; flagað 
vermikúlít, þaninn leir, frauðað gjall og áþekk þanin 
jarðefni; blöndur og vörur úr hitaeinangrandi, hljóð-
einangrandi eða hljóðdeyfandi jarðefnum, þó ekki 
vörur í nr. 6811 eða 6812 eða í 69. kafla: 

 --- Gjallull, steinull og áþekk ull úr jarðefnum (þ.m.t 
blöndur þeirra) í lausu, þynnum eða rúllum: 

 6806.1001 --- --- Með rúmþyngd 20 til 50 kg/m3 ................................... 0   
 6806.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 6806.2000 --- Flagað vermikúlít, þaninn leir, frauðað gjall og áþekk 

þanin jarðefni (þ.m.t. blöndur þeirra) ............................ 0   
 --- Annað: 
 6806.9001 --- --- Hljóðeinangrunarplötur .............................................. 0   
 6806.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

6807  Vörur úr asfalti eða áþekku efni (t.d. jarðolíubítú-
meni eða koltjörubiki): 

 --- Í rúllum: 
 6807.1001 --- --- Þak- og veggasfalt ...................................................... 0   
 6807.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Aðrar: 
 6807.9001 --- --- Þak- og veggasfalt ...................................................... 0   
 6807.9002 --- --- Vélaþéttingar .............................................................. 0   
 6807.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
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6808 6808.0000 Þiljur, plötur, flísar, blokkir og áþekkar vörur úr 
jurtatrefjum, strái eða úr spæni, flísum, ögnum, sagi 
eða öðrum úrgangi úr viði, mótað með sementi, 
gipsefni eða öðru bindiefni úr steinaríkinu ................... 0   

6809  Vörur úr gipsefni eða blöndu að meginstofni úr 
gipsefni: 

 --- Þiljur, þynnur, plötur, flísar og áþekkar vörur, 
óskreyttar: 

 --- --- Aðeins með pappír eða pappa á yfirborði eða styrktar 
með pappír eða pappa: 

 6809.1101 --- --- --- Til bygginga ........................................................... 0   
 6809.1109 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 10  0 
 --- --- Aðrar: 
 6809.1901 --- --- --- Til bygginga ........................................................... 0   
 6809.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 10  0 
 --- Aðrar vörur: 
 6809.9001 --- --- Til bygginga ............................................................... 0   
 6809.9002 --- --- Steypumót ................................................................... 0   
 6809.9009 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 

6810  Vörur úr sementi, steinsteypu eða gervisteini, einnig 
styrktar: 

 --- Flísar, hellusteinn, múrsteinar og áþekkar vörur: 
 6810.1100 --- --- Byggingarblokkir og byggingarsteinar ....................... 0   
 6810.1900 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 --- Aðrar vörur: 
 6810.9100 --- --- Forsmíðaðir mannvirkishlutar í byggingar eða fyrir 

byggingarstarfsemi ..................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 6810.9901 --- --- --- Pípur ....................................................................... 0   
 6810.9909 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 

6811  Vörur úr asbestsementi, sellulósatrefjasementi eða 
þess háttar: 

 6811.1000 --- Báraðar plötur ................................................................ 0   
 --- Önnur blöð, plötur, flísar og áþekkar vörur: 
 6811.2001 --- --- Til bygginga ............................................................... 0   
 6811.2009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 6811.3000 --- Leiðslur, pípur og leiðsluhlutar eða pípuhlutar .............. 0   
 --- Aðrar vörur: 
 6811.9001 --- --- Til bygginga ............................................................... 0   
 6811.9009 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 
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6812  Unnar asbesttrefjar; blöndur að meginstofni úr as-
besti eða að meginstofni úr asbesti og magnesíum-
karbónati; vörur úr slíkum blöndum eða asbesti (t.d. 
þræðir, dúkur, fatnaður, höfuðfatnaður, skófatnaður, 
þéttingar), einnig styrktar, þó ekki vörur í nr. 6811 
eða 6813: 

 6812.5000 --- Fatnaður, fatahlutar, skófatnaður og höfuðfatnaður ...... 0   
 6812.6000 --- Pappír, spjöld og filt ...................................................... 0   
 6812.7000 --- Pressaðar þéttingar úr asbesttrefjum, í blöðum eða 

rúllum ............................................................................. 0   
 --- Annað: 
 6812.9001 --- --- Vélaþéttingar .............................................................. 0   
 6812.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

6813  Núningsþolið efni og vörur úr því (t.d. blöð, rúllur, 
ræmur, sneiðar, diskar, skífur, klossar), óuppsett, í 
hemla, tengsl eða þess háttar, að meginstofni úr as-
besti, úr öðrum steinefnum eða sellulósa, einnig í 
sambandi við spunaefni eða önnur efni: 

 --- Bremsuborðar og bremsupúðar:  
 6813.1001 --- --- Sem innihalda asbest .................................................. 0   
 6813.1009 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
 6813.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

6814  Unninn gljásteinn og vörur úr gljásteini, þar með 
talinn mótaður eða endurunninn gljásteinn, einnig á 
uppistöðu úr pappír, pappa eða öðrum efnum: 

 6814.1000 --- Plötur, þynnur og ræmur úr mótuðum eða endurunnum 
gljásteini, einnig á uppistöðu ......................................... 0   

 6814.9000 --- Annað ............................................................................ 10  0 

6815  Vörur úr steini eða öðrum jarðefnum (þar með taldar 
kolefnistrefjar, vörur úr kolefnistrefjum og vörur úr 
mó), ót.a.: 

 --- Vörur úr grafíti eða öðru kolefni, ekki fyrir rafmagn: 
 6815.1001 --- --- Grafítmót .................................................................... 0   
 6815.1002 --- --- Vélaþéttingar .............................................................. 0   
 6815.1009 --- --- Aðrar ........................................................................... 10  0 
 6815.2000 --- Vörur úr mó ................................................................... 10  0 
 --- Aðrar vörur: 
 --- --- Sem í er magnesít, dólómít eða krómít: 
 6815.9101 --- --- --- Til bygginga ........................................................... 0   
 6815.9102 --- --- --- Vélaþéttingar .......................................................... 0   
 6815.9109 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 10  0 
 --- --- Annars: 
 6815.9901 --- --- --- Til bygginga ........................................................... 0   
 6815.9902 --- --- --- Vélaþéttingar .......................................................... 0   
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 6815.9909 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 10  0 
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69. KAFLI 
Leirvörur 

 
Athugasemdir: 

1. Þessi kafli tekur aðeins til leirvara sem hafa verið brenndar eftir mótun. Nr. 6904-6914 taka 
aðeins til slíkra vara, þó ekki þeirra sem flokkast í nr. 6901-6903. 

2. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Vörur í nr. 2844. 
 b. Vörur í nr. 6804.  
 c. Vörur í 71. kafla (t.d. glysvarningur). 
 d. Keramíkmelmi í nr. 8113. 
 e. Vörur í 82. kafla. 
 f. Rafmagnseinangrarar (nr. 8546) eða tengi úr einangrandi efni í nr. 8547. 
 g. Gervitennur (nr. 9021). 
 h. Vörur í 91. kafla (t.d. klukkur og klukkukassar). 
 ij. Vörur í 94. kafla (t.d. húsgögn, lampar og ljósabúnaður, forsmíðaðar byggingar). 
 k. Vörur í 95. kafla (t.d. leikföng, leikspil og íþróttabúnaður). 
 l. Vörur í nr. 9606 (t.d. hnappar) eða nr. 9614 (t.d. reykjapípur). 
 m. Vörur í 97. kafla (t.d. listaverk). 

 A E 
 %  % 

I Vörur úr kísilsalla eða þess konar kísilsýruríkum 
jarðefnum, og eldfastar vörur 

6901 6901.0000 Múrsteinn, blokkir, flísar og aðrar leirvörur úr kísil-
salla (t.d. kísilgúr, trípolít eða díatómí) eða þess konar 
kísilsýruríkum jarðefnum ............................................... 0   

6902  Eldfastur múrsteinn, blokkir, flísar og áþekkar eld-
fastar leirbyggingarvörur, þó ekki úr kísilsalla eða 
þess konar kísilsýruríkum jarðefnum: 

 6902.1000 --- Sem innihaldur miðað við þyngd, eingöngu eða 
samtals, meira en 50% af frumefnunum Mg, Ca eða Cr, 
sýnt sem MgO, CaO eða Cr2O3. ..................................... 0   

 6902.2000 --- Sem inniheldur miðað við þyngd meira en 50% af 
áloxíði (Al2O3), kísil (SiO2) eða blöndu eða sambandi 
þessara vara. ................................................................... 0   

 6902.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

6903   Aðrar eldfastar leirvörur (t.d. tilraunaker, deiglur, 
múffur, stútar, tappar, uppistöður, kúplar, leiðslur, 
pípur, slíður og stengur), þó ekki vörur úr kísilsalla 
eða þess konar kísilsýruríkum jarðefnum: 

 6903.1000 --- Sem inniheldur miðað við þyngd meira en 50% af 
grafíti eða öðru kolefni eða blöndu þessara vara ........... 0   
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 6903.2000 --- Sem inniheldur miðað við þyngd meira en 50% af 
áloxíði (Al2O3) eða blöndu eða sambandi úr áloxíði og 
kísil (SiO2) ...................................................................... 0   

 6903.9000 --- Annað ............................................................................ 0   
 

II Aðrar leirvörur 

6904   Leirsteinn til bygginga, steinn á gólf, uppistöðu- eða 
undirlagsflísar og þess háttar: 

 6904.1000 --- Leirsteinn til bygginga ................................................... 0   
 6904.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

6905  Þakflísar, reykháfsrör, reykháfshlífar, reykháfsfóðr-
ingar, skrautsteinar og aðrar leirvörur til mann-
virkjagerðar: 

 6905.1000 --- Þakflísar ......................................................................... 0   
 6905.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

6906 6906.0000 Leirpípur, leirleiðslur, leirrennur og hlutar til þeirra... 0   

6907  Leirflögur, leirhellur og leirflísar, án glerungs, fyrir 
gangstíga, eldstór eða veggi; leirmósaíkteningar og 
þess háttar, án glerungs, einnig á undirlagi: 

 6907.1000 --- Flísar, teningar og áþekkar vörur, einnig ferningslaga, 
með yfirborðsfleti sem koma má fyrir innan fernings 
með minna en 7 cm hliðum ............................................ 5  0 

 6907.9000 --- Annað ............................................................................ 5  0 

6908  Leirflögur, leirhellur og leirflísar, með glerungi, fyrir 
gangstíga, eldstór eða veggi; leirmósaíkteningar og 
þess háttar, með glerungi, einnig á undirlagi: 

 6908.1000 --- Flísar, teningar og áþekkar vörur, einnig ferningslaga, 
með yfirborðsfleti sem koma má fyrir innan fernings 
með minna en 7 cm hliðum ............................................ 5  0 

 6908.9000 --- Annað ............................................................................ 5  0 

6909  Leirvörur fyrir rannsóknarstofur, eða til kemískra 
eða tæknilegra nota; leirtrog, leirker, leirbalar og 
áþekk ílát til notkunar í landbúnaði; leirpottar, 
leirkrukkur og áþekkar vörur sem notaðar eru til 
flutninga eða pökkunar á vörum: 

 --- Leirvörur fyrir rannsóknarstofur eða til kemískra eða 
tæknilegra nota: 

 6909.1100 --- --- Úr postulíni ................................................................. 0   
 6909.1200 --- --- Vörur með hörku sem mælist 9 eða meira á Mohs-

mælikvarða ................................................................. 0   
 6909.1900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 6909.9000 --- Annað ............................................................................ 5  0 
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6910  Vaskar, handlaugar, handlaugafætur, baðker, skol-
skálar, salernisskálar, vatnsgeymar, þvagskálar og 
áþekk hreinlætistæki, úr leir: 

 6910.1000 --- Úr postulíni .................................................................... 10  0 
 6910.9000 --- Annað ............................................................................ 10  0 

6911  Borðbúnaður, eldhúsbúnaður, önnur búsáhöld og 
baðbúnaður, úr postulíni: 

 6911.1000 --- Borðbúnaður og eldhúsbúnaður ..................................... 10  0 
 6911.9000 --- Annað ............................................................................ 10  0 

6912 6912.0000 Borðbúnaður, eldhúsbúnaður, önnur búsáhöld og 
baðbúnaður, þó ekki úr postulíni ................................... 10  0 

6913  Styttur og aðrar skrautvörur úr leir: 
 6913.1000 --- Úr postulíni .................................................................... 10  0 
 6913.9000 --- Annað ............................................................................ 10  0 

6914  Aðrar leirvörur: 
 6914.1000 --- Úr postulíni .................................................................... 10  0 
 6914.9000 --- Annars ............................................................................ 10  0 
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70. KAFLI 
Gler og glervörur 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Vörur í nr. 3207 (t.d. brennsluhæft smelti og glerungur, glerfrit, annað gler sem duft, korn 

eða flögur). 
 b. Vörur í 71. kafla (t.d. glysvarningur). 
 c. Ljósleiðarar í nr. 8544, rafmagnseinangrarar (nr. 8546) eða tengi úr einangrandi efni í nr. 

8547. 
 d. Ljóstrefjar, optískt unnar optískar vörur, læknissprautur, gerviaugu, hitamælar, loftvogir, 

flotvogir eða aðrar vörur í 90. kafla. 
 e. Lampar og ljósabúnaður, ljósaskilti, ljósanafnspjöld eða þess háttar, sem búið er föstum 

ljósgjafa eða hlutar til þeirra í nr. 9405. 
 f. Leikföng, leikspil, íþróttabúnaður, jólatrésskraut eða aðrar vörur í 95. kafla (þó ekki augu 

úr gleri, án búnaðar, fyrir brúður og aðrar vörur í 95. kafla). 
 g. Hnappar, fullgerðir hitabrúsar, ilm- og áþekkir úðarar eða aðrar vörur í 96. kafla. 
2. Í nr. 7003, 7004 og 7005: 
 a. telst gler ekki  unnið  við neina þá vinnslu sem á sér stað fyrir herslu, 
 b. breytist flokkun glers sem skífur ekki við formskurð, 
 c. merkir orðasambandið íseygu, speglandi eða óspeglandi lagi örþunn málmhúð eða 

kemískt efni (t.d. málmoxíð) sem sogar í sig, t.d. innrautt ljós eða bætir endurskins-
eiginleika glersins þannig að það haldi að vissu marki gagnsæi eða hálfgagnsæi sínu, eða 
kemur í veg fyrir að ljós speglist á yfirborði glersins.  

3. Framleiðsla sem um ræðir í nr. 7006 flokkast í þann vörulið þótt hún hafi einkenni vöru. 
4. Sem glerull í nr. 7019 telst: 
 a. Steinull sem inniheldur 60% eða meira af kísil (SiO2) miðað við þyngd. 
 b. Steinull sem inniheldur minna en 60% af kísil (SiO2) miðað við þyngd en meira en 5% af 

alkalíoxyði (K2O eða Na2O), eða meira en 2% af bóroxíði (B2O3). 
 Steinull sem ekki svarar til framangreindrar skýrgreiningar telst til nr. 6806. 
5. Hvarvetna í tollskránni tekur hugtakið gler til glædds kvarts og annars glædds kísils. 
 
Athugasemd við undirlið: 

 Sem blýkristall í nr. 7013.21, 7013.31 og 7013.91 telst eingöngu gler sem a.m.k. inni-
heldur 24% af blýmonoxíði (PbO) miðað við þyngd. 

 A E 
 %  % 

7001 7001.0000 Frákast (cullet) og annar úrgangur og rusl, úr gleri; 
glermassi ........................................................................... 0   

7002  Gler í kúlum (þó ekki örkúlur í nr. 7018), stöngum eða 
pípum, óunnið: 

 7002.1000 --- Kúlur .............................................................................. 0   
 7002.2000 --- Stangir ............................................................................ 0   
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 --- Pípur: 
 7002.3100 --- --- Úr glæddu kvartsi eða öðrum glæddum kísil .............. 0   
 7002.3200 --- --- Úr öðru gleri með línulegum þanstuðli ekki yfir 

5x106ـ á Kelvin miðað við hita á bilinu 0-300 °C ....... 0   
 7002.3900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   

7003  Steypt gler og valsað gler, í skífum eða prófíl, einnig 
með íseygu, speglandi eða óspeglandi lagi, en ekki 
frekar unnið:  

 --- Vírlausar skífur: 
 7003.1200 --- --- Gegnumlitaðar (skyggðar, ógagnsæjar (opacified)), 

glerhúðaðar eða með íseygu, speglandi eða 
óspeglandi lagi ............................................................ 0   

 7003.1900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 7003.2000 --- Vírskífur ......................................................................... 0   
 7003.3000 --- Prófílar ........................................................................... 0   

7004  Dregið eða blásið gler, í skífum, einnig með íseygu, 
speglandi eða óspeglandi lagi, en ekki frekar unnið:  

 7004.2000 --- Gler, gegnumlitað (skyggt), ógagnsætt, glerhúðað eða 
með íseygu, speglandi eða óspeglandi lagi .................... 0   

 7004.9000 --- Annað gler ..................................................................... 0   

7005  Flotgler og slípað eða fágað gler, í skífum, einnig með 
íseygu, speglandi eða óspeglandi lagi, en ekki frekar 
unnið:  

 7005.1000 --- Vírlaust gler, með íseygu, speglandi eða óspeglandi 
lagi ................................................................................. 0   

 --- Annað vírlaust gler: 
 7005.2100 --- --- Gegnumlitað (skyggt), ógagnsætt, glerhúðað eða 

aðeins yfirborðsunnið ................................................. 0   
 7005.2900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 7005.3000 --- Vírgler ............................................................................ 0   

7006 7006.0000 Gler úr nr. 7003, 7004 eða 7005, beygt, unnið á 
köntum, greypt, borað, gljábrennt eða unnið með 
öðrum hætti, en ekki innrammað eða lagt öðrum 
efnum ................................................................................ 0   

7007  Öryggisgler, úr hertu (tempered) eða lagskipuðu gleri: 
 --- Hert (tempered) öryggisgler: 
 --- ---  Að stærð og lögun hæft til ísetningar í ökutæki, 

loftför, geimför eða skip: 
 7007.1101 --- --- ---  Til ökutækja ............................................................ 5  0 
 7007.1109 --- --- ---  Annað ..................................................................... 5  0 
 7007.1900 --- ---  Annað ......................................................................... 5  0 
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 --- Lagskipað öryggisgler: 
 --- ---  Að stærð og lögun hæft til ísetningar í ökutæki,  
  loftför, geimför eða skip: 
 7007.2101 --- --- ---  Til ökutækja ............................................................ 5  0 
 7007.2109 --- --- ---  Annað ..................................................................... 5  0 
 7007.2900 --- ---  Annað ........................................................................ 5  0 

7008 7008.0000 Marglaga einangrunargler .............................................. 5  0 

7009  Glerspeglar, einnig í römmum, þ.m.t. baksýnis-
speglar: 

 7009.1000 --- Baksýnisspeglar í ökutæki ............................................. 10  0 
 --- Aðrir: 
 7009.9100 --- --- Án ramma ................................................................... 10  0 
 7009.9200 --- --- Innrammaðir ............................................................... 10  0 

7010  Körfukútar, flöskur, pelar, krukkur, pottar, lyfja-
flöskur, lyfjahylki og önnur ílát, úr gleri, sem notað er 
til flutnings eða pökkunar á vörum; niðursuðu-
krukkur úr gleri; tappar, lok og annar lokunar-
búnaður, úr gleri: 

 7010.1000 --- Lyfjahylki ...................................................................... 0   
 7010.2000 --- Tappar, lok og annar lokunarbúnaður ............................ 0   
 7010.9000 --- Annað ............................................................................. 0   

7011  Glerhylki (þar með taldar kúlur og pípur), opin, og 
glerhlutar til þeirra, án tengihluta, fyrir rafmagns-
lampa, rafeindalampa eða þess háttar: 

 7011.1000 --- Fyrir rafmagnsljós .......................................................... 0   
 7011.2000 --- Fyrir rafeindalampa ....................................................... 0   
 7011.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

7012 7012.0000 Glerhylki í hitakönnur og hitabrúsa eða önnur slík ílát 10  0 

7013  Glervörur notaðar sem borð-, eldhús-, bað- eða 
skrifstofubúnaður eða til innanhússskreytingar eða 
áþekkra nota (þó ekki vörur í nr. 7010 eða 7018): 

 7013.1000 --- Úr glerpostulíni .............................................................. 10  0 
 --- Glös, þó ekki úr glerpostulíni: 
 7013.2100 --- --- Úr blýkristal ................................................................ 10  0 
 7013.2900 --- --- Önnur .......................................................................... 10  0 
 --- Glervörur notaðar sem borðbúnaður (þó ekki glös) eða 

eldhúsbúnaður, þó ekki úr glerpostulíni: 
 7013.3100 --- --- Úr blýskristal .............................................................. 10  0 
 7013.3200 --- --- Úr gleri með línulegum þanstuðli ekki yfir 5x10-6 á 

Kelvin miðað við hita á bilinu 0-300 °C .................... 10  0 
 7013.3900 --- --- Aðrar ........................................................................... 10  0 
 --- Aðrar glervörur: 
 7013.9100 --- --- Úr blýkristal ................................................................ 10  0 
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 7013.9900 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 

7014  Endurkastsbúnaður og optískar vörur úr gleri (þó 
ekki vörur í nr. 7015), ekki optískt unnið: 

 7014.0001 --- Til ökutækja ................................................................... 7,5  0 
 7014.0009 --- Annað ............................................................................ 10  0 

7015  Klukkugler eða úrgler og áþekkar vörur, gler í 
gleraugu, einnig til sjónréttingar, kúpt, beygð, íhvolf 
eða þess háttar, ekki optískt unnið; íhvolfar glerkúlur 
og kúluhlutar til framleiðslu á áþekkum vörum: 

 7015.1000 --- Gler í gleraugu til sjónréttingar ...................................... 0   
 7015.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

7016  Gangstéttarblokkir, hellur, múrsteinar, ferningar, 
flísar og aðrar vörur úr pressuðu eða mótuðu gleri, 
einnig með vír, sem notað er til bygginga eða 
mannvirkjagerðar; glerteningar og annar smávarn-
ingur úr gleri, einnig á undirlagi, í mósaík eða þess 
konar skreytingar; blýgreyptar rúður og þess háttar; 
holgler eða frauðgler í blokkum, þiljum, plötum, 
skeljum eða áþekku formi: 

 7016.1000 --- Glerteningar og annar smávarningur úr gleri, einnig á 
undirlagi, í mosaík eða þess háttar skreytingar .............. 0   

 --- Annað: 
 7016.9001 --- --- Blýgreypt gler o.þ.h. ................................................... 0   
 7016.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

7017  Glervörur fyrir rannsóknarstofur og til hjúkrunar og 
lækninga, einnig með rúmmálsmerkingum eða rúm-
taksréttingum: 

 7017.1000 --- Úr glæddu kvartsi eða öðrum glæddum kísil ................. 0   
 7017.2000 --- Úr gleri með línulegum þanstuðli ekki yfir 5x10-6 á 

Kelvin miðað við hita á bilinu 0-300 °C ........................ 0   
 7017.9000 --- Aðrar .............................................................................. 0   

7018  Glerperlur, eftirlíkingar af perlum, eðalsteinum eða 
hálfeðalsteinum og áþekkur smávarningur úr gleri, og 
vörur úr þeim, þó ekki glysvarningur; gleraugu, þó 
ekki gerviaugu; styttur og aðrir skrautmunir úr 
lampaunnu gleri, þó ekki glysvarningur; örkúlur úr 
gleri ekki yfir 1 mm í þvermál: 

 7018.1000 --- Glerperlur, eftirlíkingar af perlum, eðalsteinum eða 
hálfeðalsteinum og annar smávarningur úr gleri ........... 10  0 

 7018.2000 --- Örkúlur úr gleri, ekki yfir 1 mm í þvermál .................... 0   
 7018.9000 --- Annað ............................................................................ 10  0 

7019  Glertrefjar (þar með talin glerull) og vörur úr þeim 
(t.d. garn, dúkur): 
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 --- Vöndlar, vafningar, garn og saxaðir þræðir:  
 7019.1100 --- --- Saxaðir þræðir, ekki meira en 50 mm að lengd .......... 0   
 7019.1200 --- --- Vafningar .................................................................... 0   
 7019.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Þunnar skífur (voiles), vefir, mottur, dýnur, plötur og 

áþekkar óofnar vörur: 
 --- --- Mottur: 
 7019.3101 --- --- --- Til bygginga ........................................................... 0   
 7019.3109 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 0   
 7019.3200 --- --- Þunnar skífur (voiles) ................................................. 0   
 --- --- Annað: 
 7019.3901 --- --- --- Til bygginga ............................................................ 0   
 7019.3902 --- --- --- Til framleiðslu á trefjaplasti ................................... 0   
 7019.3903 --- --- --- Vélaþéttingar og efni í þær ..................................... 0   
 7019.3909 --- --- --- Annars .................................................................... 10  0 
 7019.4000 --- Ofinn dúkur úr vafningum ............................................. 0   
 --- Annar ofinn dúkur:  
 7019.5100 --- --- Ekki meira en 30 cm á breidd ..................................... 0   
 7019.5200 --- --- Meira en 30 cm á breidd, einfaldur vefnaður, að 

þyngd minna en 250 g/m2, úr þráðum sem mælast á 
einþráða garn ekki meira en 136 tex ........................... 0   

 7019.5900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Annars: 
 7019.9001 --- --- Slysavarna- og björgunarbúnaður .............................. 0   
 7019.9002 --- --- Vélaþéttingar og efni í þær ......................................... 0   
 7019.9003 --- --- Til bygginga ............................................................... 5  0 
 7019.9009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 

7020  Aðrar vörur úr gleri: 
 7020.0001 --- Vörur til veiðarfæra ....................................................... 0   
 7020.0009 --- Annars ............................................................................ 10  0 
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FLOKKUR XIV 
Náttúrlegar eða ræktaðar perlur, eðalsteinar eða hálfeðalsteinar, 

góðmálmar, málmar klæddir góðmálmi, og vörur úr 
þessum efnum; glysvarningur; mynt 

71. KAFLI 
Náttúrlegar eða ræktaðar perlur, eðalsteinar eða hálfeðalsteinar, 

góðmálmar, málmar klæddir góðmálmi, og vörur úr 
þessum efnum; glysvarningur; mynt 

 
Athugasemd: 

1. Leiði ekki annað af a-lið 1. athugasemdar við flokk VI eða af öðrum ákvæðum hér á eftir skulu 
allar vörur teljast til þessa kafla sem að öllu eða nokkru leyti eru úr: 

 a. náttúrlegum eða ræktuðum perlum eða eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, 
syntetískum eða endurgerðum), eða 

 b. góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi. 
2. a. Nr. 7113, 7114 og 7115 taka ekki til vara ef óverulegur hluti þeirra er úr góðmálmi eða 

málmi klæddum góðmálmi, svo sem minni háttar búnaður eða skreytingar (t.d. stafamerki, 
hlífar og umgerðir), og á b-liður 1. athugasemdar hér á undan því ekki við um slíkar vörur. 

 b. Nr. 7116 tekur ekki til vara sem innihalda góðmálma eða málma klædda góðmálmi (nema 
sem óverulegan hluta). 

3. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Amalgöm góðmálma, eða hlaupkenndur góðmálmur (nr. 2843). 
 b. Dauðhreinsað seymi til skurðlækninga, tannfyllingarefni eða aðrar vörur í 30. kafla. 
 c. Vörur í 32. kafla (t.d. gljáefni). 
 d. Stoðhvatar (nr. 3815).  
 e. Vörur í nr. 4202 eða 4203 sem vísað er til í B-lið 2. athugasemdar við 42. kafla.  
 f. Vörur í nr. 4303 eða 4304. 
 g. Vörur í flokki XI (spunaefni og spunavörur). 
 h. Skófatnaður, höfuðfatnaður eða aðrar vörur í 64. eða 65. kafla. 
 ij. Regnhlífar, göngustafir eða aðrar vörur í 66. kafla. 
 k. Slípivörur í nr. 6804 eða 6805 eða 82. kafla sem í er dust eða duft úr eðal- eða 

hálfeðalsteinum (náttúrlegum eða syntetískum); vörur í 82. kafla með vinnandi hluta úr 
eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, syntetískum eða endurgerðum); vélbúnaður, 
vélræn tæki eða rafmagnsvörur, eða hlutar til þeirra, úr flokki XVI. Vörur og hlutar til 
þeirra, eingöngu úr eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, syntetískum eða 
endurgerðum) skal þó flokka í þennan kafla, nema lausir, unnir safírar og demantar í 
hljóðnálar (nr. 8522). 

 l. Vörur í 90., 91. eða 92. kafla (vísindatæki, úr og klukkur, hljóðfæri). 
 m. Vopn eða hlutar til þeirra (93. kafli). 
 n. Vörur sem 2. athugasemd við 95. kafla tekur til. 
 o. Vörur sem flokkast í 96. kafla samkvæmt 4. athugasemd við þann kafla. 
 p. Frumverk af höggmyndum eða myndastyttum (nr. 9703), safnmunir (nr. 9705) eða forn-

gripir eldri en eitt hundrað ára (nr. 9706), þó ekki náttúrlegar eða ræktaðar perlur eða 
eðalsteinar eða hálfeðalsteinar. 

4. a. Sem góðmálmur telst silfur, gull og platína. 
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 b. Sem platína telst platína, irídíum, osmíum, palladíum, ródíum og rúteníum. 
 c. Sem eðalsteinar eða hálfeðalsteinar teljast ekki nein efni sem tilgreind eru í b-lið 2. 

athugasemdar við 96. kafla. 
5. Sérhvert blendi (þar með talið glæddar blöndur og málmsambönd) í þessum kafla sem inni-

heldur góðmálm telst góðmálmsblendi ef einhver einn góðmálmur er 2% eða meira af blendinu 
miðað við þyngd. Blendi góðmálms skal flokka sem hér segir: 

 a. Blendi sem inniheldur 2% eða meira af platínu miðað við þyngd telst vera platínublendi. 
 b. Blendi sem inniheldur 2% eða meira af gulli miðað við þyngd, en enga platínu eða minna 

en 2% af platínu miðað við þyngd, telst vera gullblendi. 
 c. Annað blendi sem inniheldur 2% eða meira af silfri miðað við þyngd telst vera silfurblendi. 
6. Leiði ekki annað af orðalagi er með góðmálmi eða einhverjum tilteknum góðmálmi í toll-

skránni einnig átt við blendi sem farið er með sem blendi góðmálms eða tiltekins málms 
samkvæmt reglum 5. athugasemdar hér að framan, en hvorki málma klædda góðmálmi né 
ódýra málma eða málmleysingja sem húðaðir eru eða plettaðir með góðmálmi. 

7. Hvarvetna í tollskránni er með orðasambandinu málmur klæddur góðmálmi átt við efni að 
meginstofni úr málmi sem lagður er góðmálmi á einni eða fleiri yfirborðshliðum með lóðun, 
brösun, logsuðu, heitvölsun eða svipuðum vélrænum aðferðum. Leiði ekki annað af orðalagi 
tekur orðasambandið einnig til ódýrra málma sem eru innlagðir góðmálmi. 

8. Leiði ekki annað af a-lið 1. athugasemdar við flokk VI skulu vörur sem svara til skýrgreiningar 
við nr. 7112 flokkast undantekningarlaust í þann vörulið.  

9. Sem skartgripir í nr. 7113 teljast: 
 a. Smáhlutir til persónulegs skrauts (einnig settir eðalsteinum) (t.d. hringar, armbönd, háls-

men, brjóstnælur, eyrnalokkar, úrkeðjur, úrfestar, hengidó, bindisnælur, ermahnappar, 
brjósthnappar, trúartákn eða önnur tákn og tignarmerki). 

 b. Hlutir til persónulegra nota sem menn bera almennt í vösum, handtöskum eða á sér (t.d. 
vindlingaveski, duftdósir, lyklahylki og pilludósir). 

10. Sem gull- eða silfursmíðavörur í nr. 7114 teljast hlutir eins og skreytingar, borðbúnaður, 
snyrtiáhöld, áhöld til reykinga og aðrir hlutir til heimilis-, skrifstofu- eða trúarlegra nota. 

11. Sem glysvarningur (imitation jewellery) í nr. 7117 teljast tilsvarandi hlutir og tilgreindir eru 
hér á undan í a-lið 9. athugasemdar (þó ekki hnappar eða aðrir hlutir í nr. 9606, hárgreiður, 
hárspennur eða þess háttar eða hárnælur, í nr. 9615), enda séu þeir hvorki búnir náttúrlegum 
eða ræktuðum perlum, eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, syntetískum eða endur-
gerðum), né góðmálmum eða málmi klæddum góðmálmi (nema þá sem plett eða sem 
óverulegan hluta). 

 
Athugasemdir við undirliði: 

1. Sem duft og í duftformi  í undirliðum 7106.10, 7108.11, 7110.11, 7110.21, 7110.31 og 
7110.41 telst vara sem að 90% eða meira af miðað við þyngd síast í gegnum sigti með 0,5 mm 
möskva. 

2. Þrátt fyrir ákvæði b-liðar 4. athugasemdar kaflans tekur hugtakið platína í undirliðum 7110.11 
og 7110.19 ekki til irídíum, osmíum, palladíum, rodíum eða rúteníum.
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3. Við flokkun blendis í undirliðum í nr. 7110 skal hvert einstakt blendi flokkað með þeim 
málmi, platínu, palladíum, rodíum, irídíum, osmíum eða rúteníum, sem mest er af miðað við 
þyngd hvers einstaks þessara málma. 

 A E 
 %  % 

I Náttúrlegar eða ræktaðar perlur og eðalsteinar 
eða hálfeðalsteinar 

7101  Perlur, náttúrlegar eða ræktaðar, einnig unnar eða 
flokkaðar en ekki dregnar á þráð, uppsettar eða inn-
greyptar; perlur, náttúrlegar eða ræktaðar, dregnar á 
þráð til bráðabirgða til að auðvelda flutning: 

 --- Náttúrlegar perlur: 
 7101.1001 --- --- Flokkaðar, dregnar á þráð til bráðabirgða til að 

auðvelda flutning ........................................................ 10  0 
 7101.1009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Ræktaðar perlur: 
 --- --- Óunnar: 
 7101.2101 --- --- --- Flokkaðar, dregnar á þráð til bráðabirgða til að 

auðvelda flutning .................................................... 10  0 
 7101.2109 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 0   
 --- --- Unnar: 
 7101.2201 --- --- --- Flokkaðar, dregnar á þráð til bráðabirgða til að 

auðvelda flutning .................................................... 10  0 
 7101.2209 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 0   

7102  Demantar, einnig unnir, en ekki uppsettir eða inn-
greyptir: 

 7102.1000 --- Óflokkaðir ...................................................................... 0   
 --- Til iðnaðar: 
 7102.2100 --- --- Óunnir eða aðeins sagaðir, klofnir eða brotnir ........... 0   
 7102.2900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
 --- Ekki til iðnaðar: 
 7102.3100 --- --- Óunnir eða aðeins sagaðar, klofnir eða brotnir .......... 0   
 7102.3900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   

7103  Eðalsteinar (þó ekki demantar) og hálfeðalsteinar, 
einnig unnir eða flokkaðir en ekki dregnir á þráð, 
uppsettir eða inngreyptir; óflokkaðir eðalsteinar (þó 
ekki demantar) og hálfeðalsteinar, dregnir á þráð til 
bráðabirgða til að auðvelda flutning: 

 7103.1000 --- Óunnir eða aðeins sagaðir eða grófformaðir .................. 0   
 --- Unnir á annan hátt: 
 7103.9100 --- --- Rúbín, safír og smaragður .......................................... 0   
 7103.9900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
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 A E 
 %  % 

 

7104  Syntetískir eða endurgerðir eðalsteinar eða hálfeðal-
steinar, einnig unnir eða flokkaðir en ekki dregnir á 
þráð, uppsettir eða inngreyptir; óflokkaðir syntetískir 
eða endurgerðir eðalsteinar eða hálfeðalsteinar, 
dregnir á þráð til bráðabirgða til að auðvelda 
flutning: 

 7104.1000 --- Þrýstirafkvarts ................................................................ 0   
 7104.2000 --- Aðrir, óunnir eða aðeins sagaðir eða grófformaðir ........ 0   
 7104.9000 --- Aðrir .............................................................................. 0   

7105  Dust og duft náttúrlegra eða tilbúinna eðalsteina eða 
hálfeðalsteina: 

 7105.1000 --- Demanta ......................................................................... 0   
 7105.9000 --- Annarra ........................................................................... 0   
 

II Góðmálmar og málmar klæddir góðmálmi 

7106  Silfur (þar með talið silfur húðað eða plettað með gulli 
eða platínu), óunnið eða hálfunnið, eða í duftformi: 

 7106.1000 --- Duft ................................................................................ 0   
 --- Annað: 
 7106.9100 --- --- Óunnið ........................................................................ 0   
 7106.9200 --- --- Hálfunnið .................................................................... 0   

7107 7107.0000 Ódýr málmur klæddur silfri, ekki frekar unninn en 
hálfunninn ........................................................................ 0   

7108  Gull (þar með talið gull húðað eða plettað með 
platínu) óunnið eða hálfunnið, eða í duftformi: 

 --- Ekki til myntsláttu: 
 7108.1100 --- --- Duft ............................................................................. 0   
 7108.1200 --- --- Annað óunnið form .................................................... 0   
 --- --- Annað hálfunnið form: 
 7108.1301 --- --- --- Gullstengur ............................................................. 0   
 7108.1309 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 7108.2000 --- Til myntsláttu ................................................................. 0   

7109 7109.0000 Ódýr málmur eða silfur, klætt gulli, ekki frekar unnið 
en hálfunnið ...................................................................... 0   

7110  Platína, óunnin eða hálfunnin, eða í duftformi: 
 --- Platína: 
 7110.1100 --- --- Óunnin eða í duftformi ............................................... 0   
 7110.1900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Palladíum: 
 7110.2100 --- --- Óunnið eða í duftformi ............................................... 0   
 7110.2900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Rodíum: 
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 A E 
 %  % 

 

 7110.3100 --- --- Óunnið eða í duftformi ............................................... 0   
 7110.3900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Irídíum, osmíum og rúteníum: 
 7110.4100 --- --- Óunnið eða í duftformi ............................................... 0   
 7110.4900 --- --- Annað ......................................................................... 0   

7111 7111.0000 Ódýrir málmar, silfur eða gull, klætt platínu, ekki 
frekar unnið en hálfunnið ............................................... 0   

7112  Úrgangur og rusl góðmálma eða málms klæddum 
góðmálmi; annar úrgangur og rusl sem inniheldur 
góðmálm eða góðmálmssambönd, aðallega notað til 
endurheimtu góðmálms:  

 7112.3000 --- Aska sem inniheldur góðmálm eða góðmálmssambönd  0   
 --- Annað: 
 7112.9100 --- --- Úr gulli, þar með talinn málmur klæddur gulli, en að 

undanskildu uppsópi sem inniheldur aðra góðmálma . 0   
 7112.9200 --- --- Úr platínu, þar með talinn málmur klæddur platínu, 

en að undanskildu uppsópi sem inniheldur aðra góð-
málma .......................................................................... 0   

 7112.9900 --- --- Annars ......................................................................... 0   
 

III Skartgripir, gull- og silfursmíðavörur og aðrar 
vörur 

7113  Skartgripir og hlutar til þeirra, úr góðmálmi eða 
málmi klæddum góðmálmi: 

 --- Úr góðmálmi, einnig húðað eða plettað eða klætt 
góðmálmi: 

 7113.1100 --- --- Úr silfri, einnig húðað eða plettað eða klætt öðrum 
góðmálmi .................................................................... 10  0 

 7113.1900 --- --- Úr öðrum góðmálmi, einnig húðað eða plettað eða 
klætt góðmálmi ........................................................... 10  0 

 7113.2000 --- Úr ódýrum málmi klæddum góðmálmi .......................... 10  0 

7114  Gull- eða silfursmíðavörur og hlutar til þeirra, úr 
góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi: 

 --- Úr góðmálmi einnig húðað eða plettað eða klætt 
góðmálmi: 

 --- --- Úr silfri, einnig húðað eða plettað eða klætt öðrum 
góðmálmi: 

 7114.1101 --- --- --- Búsáhöld ................................................................. 10  0 
 7114.1109 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
 --- --- Úr öðrum góðmálmi, einnig húðað eða plettað eða 

klætt góðmálmi: 
 7114.1901 --- --- --- Búsáhöld ................................................................. 10  0 
 7114.1909 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
 --- Úr ódýrum málmi klæddum góðmálmi: 
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 7114.2001 --- --- --- Búsáhöld ................................................................. 10  0 
 7114.2009 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 

7115  Aðrar vörur úr góðmálmi eða málmi klæddum 
góðmálmi: 

 7115.1000 --- Hvatar í formi vírdúks eða grindar, úr platínu ............... 0   
 --- Annars: 
 7115.9001 --- --- Til tækninota ............................................................... 0   
 7115.9009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 

7116  Vörur úr náttúrlegum eða ræktuðum perlum, eðal-
steinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, synte-
tískum eða endurgerðum): 

 7116.1000 --- Úr náttúrlegum eða ræktuðum perlum ........................... 10  0 
 7116.2000 --- Úr eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, 

syntetískum eða endurgerðum) ...................................... 10  0 

7117  Glysvarningur: 
 --- Úr ódýrum málmi, einnig húðaður eða plettaður 

góðmálmi: 
 7117.1100 --- --- Ermahnappar og flibbahnappar .................................. 10  0 
 7117.1900 --- --- Annar .......................................................................... 10  0 
 7117.9000 --- Annar ............................................................................. 10  0 

7118  Mynt: 
 7118.1000 --- Mynt (þó ekki gullmynt), ekki gjaldgeng ...................... 0   
 7118.9000 --- Önnur ............................................................................. 0   
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FLOKKUR XV 
Ódýrir málmar og vörur úr ódýrum málmi 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa flokks telst ekki: 
 a. Unnin málning, blek eða aðrar vörur að meginstofni úr málmflögum eða dufti (nr. 3207-

3210, 3212, 3213 eða 3215). 
 b. Ferró-ceríum eða annað kveikiblendi (nr. 3606). 
 c. Höfuðfatnaður eða hlutar til hans í til nr. 6506 eða 6507. 
 d. Regnhlífagrindur eða aðrar vörur í nr. 6603. 
 e. Vörur í 71. kafla (t.d. góðmálmsblendi, ódýr málmur klæddur góðmálmi, glysvarningur). 
 f. Vörur í flokki XVI (vélbúnaður, vélræn tæki og rafmagnsvörur). 
 g. Samsettar brautir fyrir járnbrautir eða sporbrautir (nr. 8608) eða aðrar vörur í flokki XVII 

(ökutæki, skip og bátar, flugvélar). 
 h. Tæki eða tækjabúnaður í flokki XVIII, þar með taldar klukku- og úrfjaðrir. 
 ij. Blýhögl í skotfæri (nr. 9306) eða aðrar vörur í flokki XIX (vopn og skotfæri). 
 k. Vörur í 94. kafla (t.d. húsgögn, rúmbotnar, lampar og ljósabúnaður, ljósaskilti, forsmíðaðar 

byggingar). 
 l. Vörur í 95. kafla (t.d. leikföng, leikspil, íþróttabúnaður). 
 m. Handsíur, hnappar, pennar, blýantshöld, pennaoddar eða aðrar vörur í 96. kafla (ýmsar 

framleiðsluvörur). 
 n. Vörur í 97. kafla (t.d. listaverk). 
2. Hvarvetna í tollskránni er með  hlutum til almennra nota  átt við: 
 a. Vörur í nr. 7307, 7312, 7315, 7317 eða 7318 og áþekkar vörur úr öðrum ódýrum málmi. 
 b. Fjaðrir og fjaðrablöð, úr ódýrum málmi, þó ekki klukku- eða úrfjaðrir (nr. 9114). 
 c. Vörur í nr. 8301, 8302, 8308, 8310 og ramma og spegla, úr ódýrum málmi, í nr. 8306. 

 Með hlutum til vara í 73.-76. og 78.-82. kafla (þó ekki í nr. 7315) er ekki átt við hluta til 
almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir hér á undan. 
 Vörur í 82. eða 83. kafla teljast ekki til 72.-76. og 78.-81. kafla nema annað leiði af 
undanfarandi málsgrein og 1. athugasemd við 83. kafla. 

3. Hvarvetna í tollskránni er með ódýrum málmum átt við: járn og stál, kopar, nikkil, ál, blý, 
sink, tin, tungsten (wolfram), mólybden, tantal, magnesíum, kóbalt, bismút, kadmíum, títan, 
sirkon, antímon, mangan, beryllíum, króm, germaníum, vanadíum, gallíum, hafníum, indíum, 
níob (kolumbíum), reníum og tallíum.  

4. Hvarvetna í tollskránni er með keramíkmelmi átt við vörur sem innihalda örsmáar ósamleitar 
blöndur efnisþátta úr málmi og keramíkmelmi. Sem keramíkmelmi teljast glæddir 
málmkarbíðar (málmkarbíðar glæddir með málmi).  

5. Flokkun blendis (þó ekki járnblendis og koparforblendis eins og þau eru skýrgreind í 72. og 
74. kafla): 

 a. Blendi úr ódýrum málmum flokkast eftir þeim málmi sem mest er af í blendinu miðað við 
þyngd hvers málms. 

 b. Blendi samsett úr ódýrum málmum, sem teljast til þessa flokks og úr efnum sem teljast ekki 
til þessa flokks, flokkast eins og blendi úr ódýrum málmum sem teljast til þessa flokks, ef 
heildarþyngd hinna ódýru málma er jafnmikil eða meiri en heildarþyngd annarra efna. 

 c. Sem blendi  í þessum flokki teljast einnig glæddar blöndur úr málmdufti, ósamleitar blönd-
ur fengnar með bræðslu (þó ekki keramíkmelmi) og málmsambönd. 
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6. Leiði ekki annað af orðalagi er með ódýrum málmi í tollskránni einnig átt við blendi sem 
samkvæmt 5. athugasemd hér að ofan skulu flokkast sem blendi viðkomandi málms. 

7. Flokkun vara úr samsettum efnum: 
 Leiði ekki annað af orðalagi vöruliða skulu vörur úr ódýrum málmi (þar með taldar vörur 
úr efnisblöndum sem teljast vörur úr ódýrum málmi samkvæmt túlkunarreglum tollskrárinnar) 
sem eru úr tveimur eða fleiri ódýrum málmum flokkast eftir þeim málmi sem mest er af í 
vörunni miðað við þyngd. Við framkvæmd þessarar reglu skal litið á: 

 a. járn og stál eða mismunandi tegundir járns eða stáls sem einn og sama málm, 
 b. blendi sem eingöngu er gert úr þeim málmi sem það telst vera blendi af samkvæmt 5. 

athugasemd, og 
 c. keramíkmelmi í nr. 8113 sem einstakan ódýran málm. 
8. Í þessum flokki hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 
 a. Úrgangur og rusl: 
  Málmúrgangur og málmrusl sem stafar frá framleiðslu eða vélvinnslu málma, og vörur úr 

málmi ónothæfar vegna niðurrifs, niðurskurðar, slits eða af öðrum ástæðum. 
 b. Duft: 
  Vörur sem 90% eða meira miðað við þyngd síast í gegnum sigti með 1 mm möskva. 

72. KAFLI 
Járn og stál 

 
Athugasemdir: 

1. Í þessum kafla ,og að því er varðar athugasemdir d, e og f, hafa eftirfarandi hugtök þá merk-
ingu hvarvetna í tollskránni sem þeim er hér með gefin: 

 a. Hrájárn: 
  Járnkolefnisblendi sem ekki er mótanlegt að gagni, í er meira en 2% af kolefni miðað við 

þyngd og má innihalda eitt eða fleiri eftirtalinna frumefna innan neðangreindra marka: 
--- Ekki meira en 10% af krómi, 
--- ekki meira en 6% af mangan, 
--- ekki meira en 3% af fosfór, 
--- ekki meira en 8% af kísil, 
--- ekki meira en 10% samtals af öðrum frumefnum. 

 b. Spegiljárn: 
  Járnkolefnisblendi sem í er meira en 6% en ekki meira en 30% af mangan miðað við þyngd 

og svara að öðru leyti til lýsingar í a-lið hér að framan. 
 c. Járnblendi: 
  Blendi í grófsteypustykkjum, blokkum, klumpum eða áþekkum frumgerðum, formað við 

endurtekna steypu og einnig sem grjón eða duft, einnig kekkjað, sem venjulega er notað til 
íblöndunar við framleiðslu annars blendis eða sem afoxari, brennisteinseyðir eða til 
áþekkra nota við vinnslu á járni og er almennt ekki mótanlegt að gagni, í er 4% eða meira 
af frumefninu járn miðað við þyngd og eitt eða fleiri eftirtalinna frumefna: 

--- Meira en 10% af krómi, 
--- meira en 30% af mangan, 
--- meira en 3% af fosfór, 
--- meira en 8% af kísil, 
--- meira en 10% samtals af öðrum frumefnum, að kolefni undanskildu, þó ekki meira en 

10% af kopar. 
 d. Stál: 
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  Járnefni, þó ekki efni í nr. 7203, sem (að undanskildum vissum tegundum framleiddum í 
steypuformi) er mótanlegt að gagni og í er minna en 2% af kolefni miðað við þyngd. Hærra 
hlutfall kolefnis má þó vera í krómstáli. 

 e. Ryðfrítt stál: 
  Stálblendi sem í er 1,2% eða minna af kolefni miðað við þyngd og 10,5% eða meira af 

krómi, með eða án annarra frumefna. 
 f. Annað stálblendi: 
  Stál sem ekki svarar til skýrgreiningarinnar á ryðfríu stáli og í er miðað við þyngd eitt eða 

fleiri eftirtalinna frumefna í gefnu hlutfalli: 
--- 0,3% eða meira af áli, 
--- 0,0008% eða meira af bóron, 
--- 0,3% eða meira af krómi, 
--- 0,3% eða meira af kóbalt, 
--- 0,4% eða meira af kopar, 
--- 0,4% eða meira af blýi, 
--- 1,65% eða meira af mangan, 
--- 0,08% eða meira af mólybden, 
--- 0,3% eða meira af nikkli, 
--- 0,06% eða meira af níobíum, 
--- 0,6% eða meira af kísil, 
--- 0,05% eða meira af títan, 
--- 0,3% eða meira af tungsten (wolfram), 
--- 0,1% eða meira af vanadíum, 
--- 0,05% eða meira af sirkoni, 
--- 0,1% eða meira af einstökum öðrum frumefnum (þó ekki brennisteini, fosfór, kolefni 

og köfnunarefni). 
 g. Úrgangssteypuhleifar úr járni eða stáli, til endurbræðslu: 
  Vörur sem eru grófsteyptar í hleifa án mötunarhausa eða hitatoppa, eða sem hrájárn, hafa 

augljósa yfirborðsgalla og svara ekki til efnafræðilegrar samsetningar hrájárns, spegiljárns 
eða járnblendis. 

 h. Völur (granules): 
  Vörur sem minna en 90% af miðað við þyngd síast í gegnum sigti með 1 mm möskva og 

sem 90% eða meira af miðað við þyngd síast í gegnum sigti með 5 mm möskva. 
 ij. Hálfunnar vörur: 
  Síferilssteyptar óholar vörur, einnig forheitvalsaðar. Aðrar óholar vörur sem ekki hafa verið 

frekar unnar en forheitvalsaðar eða gróflega formaðar, með smíði, þar með talið efni í 
prófíla. Vörur þessar eru ekki í vafningum. 

 k. Flatvalsaðar vörur: 
  Valsaðar óholar vörur með rétthyrndum þverskurði (þó ekki ferningar) sem svara ekki til 

skýrgreiningarinnar í ij-lið að framan og eru að lögun sem: 
--- marglaga vafningar, eða 
--- lengjur sem eru að minnsta kosti tífaldar að breidd miðað við þykkt ef þykktin er 

minni en 4,75 mm, eða meira en 150 mm að breidd og að minnsta kosti tvöföld 
þykktin ef þykktin er 4,75 mm eða meira. 

 Til flatvalsaðra vara teljast vörur með upphleyptu mynstri sem myndast hefur beint við 
völsun (t.d. grópum, gárum, ferhyrningum, dropum, tökkum, skífum) og vörur sem hafa 
verið gataðar, báraðar eða fágaðar, að því tilskildu að þær hafi ekki við það tekið á sig 
mynd vöru eða framleiðslu í öðrum vöruliðum. 
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  Flatvalsaðar vörur annarrar lögunar en rétthyrndrar eða ferningslaga, af hvaða stærð sem 
er, skulu flokkaðar sem vörur 600 mm að breidd eða meira, að því tilskildu að þær hafi 
ekki tekið á sig mynd vöru eða framleiðslu í öðrum vöruliðum. 

 l. Teinar og stengur, heitvalsað, í óreglulega undnum vafningum: 
  Heitvalsaðar óholar vörur í óreglulega undnum vafningum í þverskurð að lögun sem 

hringir, snið úr hring, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur), þríhyrningur eða aðrir ávalir 
marghyrningar (þ.m.t. “flattir hringir” og “umbreyttir rétthyrningar” þar sem tvær 
gagnstæðar hliðar eru ávalar, hinar tvær beinar, jafnar að lengd og samsíða). Þessar vörur 
geta verið með dældum, gárum, grópum eða öðrum misfellum sem orðið hafa til við 
völsunina (steypustyrktarteinar og -stengur). 

 m. Aðrir teinar og stengur: 
  Vörur sem svara ekki til neinnar af skýrgreiningunum í ij-, k- eða l-liðum að framan eða til 

skýrgreiningarinnar á vír, eru óholar, og í þverskurð á alla lengd sína að lögun sem hringur, 
snið úr hring, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur) þríhyrningur eða aðrir ávalir marg-
hyrningar (þ.m.t. “flattir hringir” og “umbreyttir rétthyrningar” þar sem tvær gagnstæðar 
hliðar eru ávalar, hinar tvær beinar, jafnar að lengd og samsíða). Þessar vörur geta verið 
með: 

--- dældum, gárum, grópum eða öðrum misfellum sem orðið hafa til við völsunina 
(steypustyrktarteinar og -stengur), 

--- vindingi eftir völsun. 
 n. Prófílar: 
  Óholar vörur sem ekki eru í þverskurð á alla lengd sína eins og kveðið er á um í skýr-

greiningum við ij-, k-, l-, eða m-liðum hér að framan eða skýrgreiningu á vír. 
  72. kafli tekur ekki til vara í nr. 7301 eða 7302. 

 o. Vír: 
  Kaldmótaðar vörur í vafningum, óholar og eins að lögun alla lengd sína og svara ekki til 

skýrgreiningarinnar á flatvölsuðum vörum. 
 p. Holir borteinar og -stengur: 
  Holir teinar og stengur með hvers konar þverskurði, hæfir fyrir bora, að mesta ytra 

þvermáli meira en 15 mm en ekki meira en 52 mm, og mesta innra þvermáli ekki meira en 
helmingur af mesta ytra þvermáli. Holir teinar og stengur úr járni eða stáli sem svara ekki 
til þessarar lýsingar skulu flokkaðar í nr. 7304. 

2. Járnmálmar klæddir öðrum járnmálmum skulu flokkaðir eftir þeim járnmálmi sem mest er af 
miðað við þyngd. 

3. Járn eða stál sem fengið er með rafgreiningu, þrýstisteypu eða glæðingu skal flokkað, með 
tilliti til forms, samsetningar og útlits, í vöruliði þessa kafla sem taka til áþekkra heitvalsaðra 
vara. 

 
Athugasemdir við undirliði: 

1. Í þessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 
 a. Hrájárnsblendi: 
  Hrájárn sem inniheldur miðað við þyngd, eitt eða fleiri eftirtalinna frumefna í tilgreindu 

hlutfalli: 
--- Meira en 0,2% af krómi, 
--- meira en 0,3% af kopar, 
--- meira en 0,3% af nikkli, 
--- meira en 0,1% af einhverju eftirtalinna frumefna: Áli, mólybden, títaníum, tungsten 

(wolfram), vanadíum. 
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 b. Óblendið frískurðarstál: 
  Óblendið stál sem inniheldur miðað við þyngd eitt eða fleiri eftirtalinna frumefna í til-

greindu hlutfalli: 
--- 0,08% eða meira af brennisteini, 
--- 0,1% eða meira af blýi, 
--- meira en 0,05% af seleníum, 
--- meira en 0,01% af telluríum, 
--- meira en 0,05% af bismút. 

 c. Kísilrafstál: 
  Stálblendi sem inniheldur miðað við þyngd a.m.k. 0,6% en ekki meira en 6% af kísil og 

ekki meira en 0,08% af kolefni. Það má einnig innihalda miðað við þyngd 1% eða minna af 
áli, en engin önnur frumefni í því hlutfalli að það gæfi stálinu einkenni annars stálblendis. 

 d. Háhraðastál: 
  Stálblendi, einnig með öðrum frumefnum, sem inniheldur að minnsta kosti frumefnin þrjú: 

mólybden, tungsten og vanadíum að sameiginlegum þunga 7% eða meira, 0,6% eða meira 
af kolefni og 3-6% af krómi. 

 e. Kísilmanganstál: 
  Stálblendi sem inniheldur miðað við þyngd: 

--- ekki meira en 0,7% af kolefni,  
--- 0,5% eða meira en ekki meira en 1,9% af mangan, og  
--- 0,6% eða meira en ekki meira en 2,3% af kísil, en ekkert annað frumefni í því hlutfalli 

að það gæfi stálinu einkenni annars stálblendis.  
2. Við flokkun járnblendis í undirliði nr. 7202 skal eftirfarandi regla gilda: 
  Járnblendi telst tvíþætt og flokkast í viðkomandi undirlið (ef til er), ef aðeins eitt af 

frumefnum blendisins fer yfir lágmarks hundraðshlutann sem tilgreindur er í c-lið 1. 
athugasemdar við kaflann; með líkum hætti telst það eftir atvikum þríþætt eða fjórþætt ef tvö 
eða þrjú frumefni blendisins fara yfir lágmarkshundraðshlutann. 

  Þegar þessari reglu er beitt verða hin ótilgreindu  önnur frumefni  sem vísað er til í c-lið 
1. athugasemdar við kaflann hvert um sig að fara fram úr 10% miðað við þyngd. 

 A E 
 %  % 

I Efni í frumgerð; vörur sem völur eða duft 

7201  Hrájárn og spegiljárn í grófsteypustykkjum, blokkum 
eða öðrum frumgerðum: 

 7201.1000 --- Óblendið hrájárn sem inniheldur 0,5% af fosfór eða 
minna miðað við þyngd ................................................. 0   

 7201.2000 --- Óblendið hrájárn sem inniheldur meira en 0,5% af 
fosfór miðað við þyngd .................................................. 0   

 7201.5000 --- Hrájárnsblendi; spegiljárn .............................................. 0   

7202  Járnblendi: 
 --- Manganjárn: 
 7202.1100 --- --- Sem inniheldur meira en 2% af kolefni miðað við 

þyngd .......................................................................... 0   
 7202.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
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 --- Kísiljárn: 
 7202.2100 --- --- Sem inniheldur meira en 55% af kísil miðað við 

þyngd .......................................................................... 0   
 7202.2900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 7202.3000 --- Mangankísiljárn ............................................................. 0   
 --- Krómjárn: 
 7202.4100 --- --- Sem inniheldur meira en 4% af kolefni miðað við 

þyngd .......................................................................... 0   
 7202.4900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 7202.5000 --- Krómkísiljárn ................................................................. 0   
 7202.6000 --- Nikkiljárn ....................................................................... 0   
 7202.7000 --- Mólybdenjárn ................................................................. 0   
 7202.8000 --- Tungstenjárn og tungstenkísiljárn .................................. 0   
 --- Annað: 
 7202.9100 --- --- Títanjárn og títankísiljárn ........................................... 0   
 7202.9200 --- --- Vanadíumjárn ............................................................. 0   
 7202.9300 --- --- Níobíumjárn ................................................................ 0   
 7202.9900 --- --- Annars ......................................................................... 0   

7203  Járnvörur fengnar með beinni vinnslu járngrýtis og 
annarra frauðkenndra járnvara, í klumpum, kögglum 
eða áþekku formi; járn sem er minnst 99,94% að 
hreinleika miðað við þyngd, í klumpum, kögglum eða 
áþekku formi: 

 7203.1000 --- Járnvörur fengnar með beinni vinnslu járngrýtis ........... 0   
 7203.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

7204  Járnúrgangur og járnrusl; úrgangs steypuhleifar úr 
járni eða stáli til endurbræðslu: 

 7204.1000 --- Úrgangur og rusl úr steypujárni ..................................... 0   
 --- Úrgangur og rusl úr stálblendi: 
 7204.2100 --- --- Úr ryðfríu stáli ............................................................ 0   
 7204.2900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 7204.3000 --- Úrgangur og rusl úr tinuðu járni eða stáli ...................... 0   
 --- Annar úrgangur og rusl: 
 7204.4100 --- --- Spænir, flísar, fræs, sag, svarf, afskurður og afhögg, 

einnig í böggum .......................................................... 0   
 7204.4900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 7204.5000 --- Hleifarusl til endurbræðslu ............................................ 0   

7205  Völur og duft, úr hrájárni, spegiljárni, járni eða stáli: 
 7205.1000 --- Völur............................................................................... 0   
 --- Duft: 
 7205.2100 --- --- Úr stálblendi ............................................................... 0   
 7205.2900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
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II Járn og óblendið stál 

7206  Járn og óblendið stál í hleifum eða öðrum 
frumgerðum (þó ekki járn í nr. 7203): 

 7206.1000 --- Hleifar ............................................................................ 0   
 7206.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

7207  Hálfunnar vörur úr járni eða óblendnu stáli: 
 --- Sem innihalda minna en 0,25% af kolefni miðað við 

þyngd: 
 7207.1100 --- --- Rétthyrndar (þ.m.t. ferningar), að breidd minna en 

tvisvar sinnum þykktin ............................................... 0   
 7207.1200 --- --- Aðrar, rétthyrndar (þó ekki ferningar) ........................ 0   
 7207.1900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 7207.2000 --- Sem innihalda 0,25% eða meira af kolefni miðað við 

þyngd ............................................................................. 0   

7208  Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, 600 
mm að breidd eða meira, heitvalsaðar, ekki klæddar, 
plettaðar eða húðaðar: 

 7208.1000 --- Í vafningum, ekki frekar unnar en heitvalsaðar, með 
upphleyptu mynstri ........................................................ 0   

 --- Aðrar, í vafningum, ekki frekar unnar en heitvalsaðar, 
hreinsaðar í sýrubaði:  

 7208.2500 --- --- 4,75 mm eða meira að þykkt ...................................... 0   
 7208.2600 --- --- 3 mm eða meira að þykkt en minna en 4,75 mm ........ 0   
 7208.2700 --- --- Minna en 3 mm að þykkt ............................................ 0   
 --- Aðrar, í vafningum, ekki frekar unnar en heitvalsaðar: 
 7208.3600 --- --- Meira en 10 mm að þykkt ........................................... 0   
 7208.3700 --- --- 4,75 mm að þykkt eða meira en ekki meira en 10 mm 

..................................................................................... 0   
 7208.3800 --- --- 3 mm að þykkt eða meira en minna en 4,75 mm ........ 0   
 7208.3900 --- --- Minna en 3 mm að þykkt ............................................ 0   
 7208.4000 --- Ekki í vafningum, ekki frekar unnar en heitvalsaðar, 

með upphleyptu mynstri ................................................ 0   
 --- Aðrar, ekki í vafningum, ekki frekar unnar en heit-

valsaðar:  
 7208.5100 --- --- Meira en 10 mm að þykkt ........................................... 0   
 7208.5200 --- --- 4,75 mm eða meira að þykkt en ekki meira en 10 mm 

..................................................................................... 0   
 7208.5300 --- --- 3 mm eða meira að þykkt en minna en 4,75 mm ........ 0   
 7208.5400 --- --- Minna en 3 mm að þykkt ............................................ 0   
 7208.9000 --- Aðrar .............................................................................. 0   

7209  Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, 600 
mm eða meira að breidd, kaldvalsaðar (kaldunnar), 
ekki klæddar, plettaðar eða húðaðar: 



358 

 A E 
 %  % 

 

 --- Í vafningum, ekki frekar unnar en kaldvalsaðar 
(kaldunnar):  

 7209.1500 --- --- 3 mm eða meira að þykkt ........................................... 0   
 7209.1600 --- --- Meira en 1 mm að þykkt en minna en 3 mm .............. 0   
 7209.1700 --- --- 0,5 mm eða meira að þykkt en ekki meira en 1 mm ... 0   
 7209.1800 --- --- Minna en 0,5 mm að þykkt ......................................... 0   
 --- Ekki í vafningum, ekki frekar unnar en kaldvalsaðar 

(kaldunnar):  
 7209.2500 --- ---  3 mm eða meira að þykkt .......................................... 0   
 7209.2600 --- --- Meira en 1 mm að þykkt en minna en 3 mm .............. 0   
 7209.2700 --- --- 0,5 mm eða meira að þykkt en ekki meira en 1 mm ... 0   
 7209.2800 --- --- Minna en 0,5 mm að þykkt ......................................... 0   
 7209.9000 --- Aðrar .............................................................................. 0   

7210   Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, 600 
mm eða meira að breidd, klæddar, plettaðar eða 
húðaðar: 

 --- Plettaðar eða húðaðar tini: 
 7210.1100 --- --- 0,5 mm eða meira að þykkt ........................................ 0   
 7210.1200 --- --- Minna en 0,5 mm að þykkt ......................................... 0   
 --- Plettaðar eða húðaðar blýi, þar með talið blendiplett 

(terne-plate): 
 7210.2001 --- --- Báraðar ....................................................................... 0   
 7210.2009 --- --- Aðrar............................................................................ 0   
 --- Rafplettaðar eða rafhúðaðar með sinki: 
 7210.3001 --- --- Báraðar ....................................................................... 0   
 7210.3009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Plettaðar eða húðaðar sinki á annan hátt: 
 7210.4100 --- --- Báraðar ....................................................................... 0   
 7210.4900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Plettaðar eða húðaðar með krómoxíði eða með krómi 

og krómoxíði: 
 7210.5001 --- --- Báraðar ....................................................................... 0   
 7210.5009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Plettaðar eða húðaðar með áli: 
 --- --- Plettaðar eða húðaðar með ál-sink-blendi:  
 7210.6101 --- --- --- Báraðar ................................................................... 0   
 7210.6109 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 0   
 --- --- Aðrar:  
 7210.6901 --- --- --- Báraðar ................................................................... 0   
 7210.6909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Málaðar, lakkaðar eða húðaðar með plasti: 
 7210.7001 --- --- Báraðar ....................................................................... 0   
 7210.7009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 7210.9000 --- Aðrar .............................................................................. 0   



359 

 A E 
 %  % 

 

7211   Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, minna 
en 600 mm að breidd, ekki klæddar, plettaðar eða 
húðaðar: 

 --- Ekki frekar unnar en heitvalsaðar:  
 7211.1300 --- --- Valsaðar á fjórum hliðum eða í lokuðu kassamáti, 

meira en 150 mm að breidd og ekki minna en 4 mm 
að þykkt, ekki í vafningum og án upphleypts 
mynsturs ..................................................................... 0   

 7211.1400 --- --- Aðrar, 4,75 mm að þykkt eða meira ........................... 0   
 7211.1900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Ekki frekar unnar en kaldvalsaðar (kaldunnar):  
 7211.2300 --- --- Sem innihalda minna en 0,25% af kolefni miðað við 

þyngd .......................................................................... 0   
 7211.2900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 7211.9000 --- Aðrar .............................................................................. 0   

7212   Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, minna 
en 600 mm að breidd, klæddar, plettaðar eða 
húðaðar: 

 7212.1000 --- Plettaðar eða húðaðar með tini ....................................... 0   
 --- Rafplettaðar eða rafhúðaðar með sinki:  
 7212.2001 --- --- Báraðar ....................................................................... 0   
 7212.2009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Plettaðar eða húðaðar með sinki á annan hátt: 
 7212.3001 --- --- Báraðar ....................................................................... 0   
 7212.3009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Málaðar, lakkaðar eða húðaðar með plasti: 
 7212.4001 --- --- Báraðar ....................................................................... 0   
 7212.4009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Plettaðar eða húðaðar á annan hátt: 
 7212.5001 --- --- Báraðar ....................................................................... 0   
 7212.5009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Klæddar: 
 7212.6001 --- --- Báraðar ....................................................................... 0   
 7212.6009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   

7213   Teinar og stengur, heitvalsað, í óreglulega undnum 
vafningum, úr járni eða óblönduðu stáli: 

 --- Með dældum, gárum, grópum eða öðrum misfellum 
sem hafa orðið til við völsunina: 

 7213.1001 --- --- Steypustyrktarjárn ...................................................... 0   
 7213.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Annað, úr frískurðarstáli:  
 7213.2001 --- --- Steypustyrktarjárn ...................................................... 0   
 7213.2009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Annað:  
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 --- --- Með hringlaga þverskurði, minna en 14 mm í 
þvermál: 

 7213.9101 --- --- --- Steypustyrktarjárn ................................................... 0   
 7213.9109 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 7213.9901 --- --- --- Steypustyrktarjárn ................................................... 0   
 7213.9909 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   

7214   Aðrir teinar og stengur, úr járni eða óblendnu stáli, 
ekki frekar unnið en þrýstimótað, heitvalsað, heit-
dregið eða heitþrykkt, en einnig undið eftir völsun: 

 7214.1000 --- Þrýstimótað .................................................................... 0   
 --- Með dældum, gárum, grópum eða öðrum misfellum 

sem orðið hafa til við völsunina, eða undið eftir völsun: 
 7214.2001 --- --- Steypustyrktarjárn ...................................................... 0   
 7214.2009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Annað, úr frískurðarstáli:  
 7214.3001 --- --- Steypustyrktarjárn ...................................................... 0   
 7214.3009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Annað:  
 --- --- Með rétthyrndum (þó ekki ferningslaga) þverskurði:  
 7214.9101 --- --- --- Steypustyrktarjárn ................................................... 0   
 7214.9109 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Annars:  
 7214.9901 --- --- --- Steypustyrktarjárn ................................................... 0   
 7214.9909 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   

7215   Aðrir teinar og stengur úr járni eða óblönduðu stáli: 
 7215.1000 --- Úr frískurðarstáli, ekki frekar unnið en kaldmótað eða 

kaldfágað ....................................................................... 0   
 7215.5000 --- Annað, ekki frekar unnið en kaldmótað eða kaldfágað . 0   
 7215.9000 --- Annars ............................................................................ 0   

7216   Prófílar úr járni eða óblönduðu stáli: 
 7216.1000 --- U, I eða H prófílar, ekki frekar unnir en heitvalsaðir, 

heitdregnir eða þrykktir, minna en 80 mm að hæð ........ 0   
 --- L eða T prófílar, ekki frekar unnir en heitvalsaðir, 

heitdregnir eða þrykktir, minna en 80 mm að hæð: 
 7216.2100 --- ---  L prófílar ................................................................... 0   
 7216.2200 --- ---  T prófílar ................................................................... 0   
 --- U, I eða H prófílar, ekki frekar unnir en heitvalsaðir, 

heitdregnir eða þrykktir, 80 mm eða meira að hæð: 
 7216.3100 --- ---  U prófílar ................................................................... 0   
 7216.3200 --- ---  I prófílar ..................................................................... 0   
 7216.3300 --- ---  H prófílar ................................................................... 0   
 7216.4000 --- L eða T prófílar, ekki frekar unnir en heitvalsaðir, 

heitdregnir eða þrykktir, 80 mm eða meira að hæð ....... 0   
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 7216.5000 --- Aðrir prófílar, ekki frekar unnir en heitvalsaðir, heit-
dregnir eða þrykktir ....................................................... 0   
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 --- Prófílar, ekki frekar unnir en kaldmótaðir eða kald-
fágaðir:  

 7216.6100 --- --- Unnir úr flatvölsuðum vörum ..................................... 0   
 7216.6900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
 --- Aðrir: 
 --- --- Kaldmótaðir eða kaldfágaðir úr flatvölsuðum vörum:  
 7216.9101 --- -- --- Til bygginga ........................................................... 0   
 7216.9109 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 7216.9901 --- -- --- Til bygginga ........................................................... 0   
 7216.9909 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 0   

7217   Vír úr járni eða óblendnu stáli: 
 7217.1000 --- -- Ekki plettaður eða húðaður, einnig fægður ................ 0   
 7217.2000 --- --- Plettaður eða húðaður með sinki ................................ 0   
 7217.3000 --- --- Plettaður eða húðaður með öðrum ódýrum málmi ..... 0   
 7217.9000 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 

III Ryðfrítt stál 

7218   Ryðfrítt stál í hleifum eða öðrum frumgerðum; 
hálfunnar vörur úr ryðfríu stáli: 

 7218.1000 --- Hleifar og aðrar frumgerðir ........................................... 0   
 --- Annað:  
 7218.9100 --- --- Með rétthyrndum (þó ekki ferningslaga) þverskurði .. 0   
 7218.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

7219   Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, 600 mm eða meira 
að breidd: 

 --- Ekki frekar unnar en heitvalsaðar, í vafningum: 
 7219.1100 --- ---  Meira en 10 mm að þykkt .......................................... 0   
 7219.1200 --- ---  4,75 mm eða meira að þykkt en ekki yfir 10 mm ...... 0   
 7219.1300 --- ---  3 mm eða meira að þykkt en minna en 4,75 mm ....... 0   
 7219.1400 --- ---  Minna en 3 mm að þykkt ........................................... 0   
 --- Ekki frekar unnar en heitvalsaðar, ekki í vafningum: 
 7219.2100 --- --- Meira en 10 mm að þykkt ........................................... 0   
 7219.2200 --- --- 4,75 mm eða meira að þykkt en ekki yfir 10 mm ....... 0   
 7219.2300 --- --- 3 mm eða meira að þykkt en minna en 4,75 mm ........ 0   
 7219.2400 --- --- Minna en 3 mm að þykkt ............................................ 0   
 --- Ekki frekar unnar en kaldvalsaðar (kaldunnar): 
 7219.3100 --- --- 4,75 mm eða meira að þykkt ...................................... 0   
 7219.3200 --- --- 3 mm eða meira að þykkt en minna en 4,75 mm ........ 0   
 7219.3300 --- --- Meira en 1 mm að þykkt en minna en 3 mm .............. 0   
 7219.3400 --- --- 0,5 mm eða meira að þykkt en ekki yfir 1 mm ........... 0   
 7219.3500 --- --- Minna en 0,5 mm að þykkt ......................................... 0   
 7219.9000 --- Aðrar .............................................................................. 0   
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7220   Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, minna en 600 mm 
að breidd: 

 --- Ekki frekar unnar en heitvalsaðar: 
 7220.1100 --- --- 4,75 mm eða meira að þykkt ...................................... 0   
 7220.1200 --- --- Minna en 4,75 mm að þykkt ....................................... 0   
 7220.2000 --- Ekki frekar unnar en kaldvalsaðar (kaldunnar) ............. 0   
 7220.9000 --- Aðrar .............................................................................. 0   

7221 7221.0000 Teinar og stengur, heitvalsað, í óreglulega undnum 
vafningum, úr ryðfríu stáli .............................................. 0   

7222   Aðrir teinar og stengur úr ryðfríu stáli; prófílar úr 
ryðfríu stáli: 

 --- Teinar og stengur, ekki frekar unnið en heitvalsað, 
heitdregið eða þrykkt:  

 7222.1100 --- --- Með hringlaga þverskurði .......................................... 0   
 7222.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 7222.2000 --- Teinar og stengur, ekki frekar unnið en kaldmótað eða 

kaldunnið ....................................................................... 0   
 7222.3000 --- Aðrir teinar og stengur ................................................... 0   
 7222.4000 --- Prófílar ........................................................................... 0   

7223 7223.0000 Vír úr ryðfríu stáli ........................................................... 0   
 

IV Annað stálblendi; holir borteinar og borstengur, 
úr blendnu eða óblendnu stáli 

7224   Annað stálblendi í hleifum eða öðrum frumgerðum; 
hálfunnar vörur úr öðru stálblendi: 

 7224.1000 --- Hleifar og aðrar frumgerðir ........................................... 0   
 7224.9000 --- Annars ............................................................................ 0   

7225   Flatvalsaðar vörur úr öðru stálblendi, 600 mm eða 
meira að breidd: 

 --- Úr kísilrafstáli:  
 7225.1100 --- --- Með réttaðri áferð (grain-oriented) ............................. 0   
 7225.1900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 7225.2000 --- Úr háhraðastáli ............................................................... 0   
 7225.3000 --- Aðrar, ekki frekar unnar en heitvalsaðar, í vafningum... 0   
 7225.4000 --- Aðrar, ekki frekar unnar en heitvalsaðar, ekki í vafn-

ingum ............................................................................. 0   
 7225.5000 --- Aðrar, ekki frekar unnar en kaldvalsaðar (kaldunnar) ... 0   
 --- Aðrar:  
 7225.9100 --- --- Rafplettaðar eða rafhúðaðar með sinki ....................... 0   
 7225.9200 --- --- Plettaðar eða húðaðar með sinki á annan hátt ............. 0   
 7225.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
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7226   Flatvalsaðar vörur úr öðru stálblendi, minna en 600 
mm að breidd: 

 --- Úr kísilrafstáli:  
 7226.1100 --- --- Með réttaðri áferð (grain-oriented) ............................. 0   
 7226.1900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 7226.2000 --- Úr háhraðastáli ............................................................... 0   
 --- Aðrar: 
 7226.9100 --- --- Ekki frekar unnar en heitvalsaðar ............................... 0   
 7226.9200 --- --- Ekki frekar unnar en kaldvalsaðar (kaldunnar) .......... 0   
 7226.9300 --- --- Rafplettaðar eða rafhúðaðar með sinki ....................... 0   
 7226.9400 --- --- Plettaðar eða húðaðar með sinki á annan hátt ............. 0   
 7226.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

7227   Teinar og stengur, heitvalsað, í óreglulega undnum 
vafningum, úr öðru stálblendi: 

 7227.1000 --- Úr háhraðastáli ............................................................... 0   
 7227.2000 --- Úr mangankísilstáli ........................................................ 0   
 7227.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

7228   Aðrir teinar og stengur úr öðru stálblendi; prófílar, úr 
öðru stálblendi; holir borteinar og borstengur, úr 
stálblendi eða óblendnu stáli: 

 7228.1000 --- Teinar og stengur, úr háhraðastáli ................................. 0   
 7228.2000 --- Teinar og stengur, úr mangankísilstáli ........................... 0   
 7228.3000 --- Aðrir teinar og stengur, ekki frekar unnið en heit-

valsað, heitdregið eða þrykkt ......................................... 0   
 7228.4000 --- Aðrir teinar og stengur, ekki frekar unnið en hamrað .... 0   
 7228.5000 --- Aðrir teinar og stengur, ekki frekar unnið en kald-

formað eða kaldfágað .................................................... 0   
 7228.6000 --- Aðrir teinar og stengur ................................................... 0   
 7228.7000 --- Prófílar ........................................................................... 0   
 7228.8000 --- Holir borteinar og borstengur ........................................ 0   

7229   Vír úr öðru stálblendi: 
 7229.1000 --- Úr háhraðastáli ............................................................... 0   
 7229.2000 --- Úr mangankísilstáli ........................................................ 0   
 7229.9000 --- Annar ............................................................................. 0   
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73. KAFLI 
Vörur úr járni eða stáli 

 
Athugasemdir: 

1. Sem steypujárn í þessum kafla teljast vörur sem eru steyptar, í er mest af járni miðað við 
þyngd hvers einstaks frumefnis og svara ekki til efnafræðilegrar samsetningar á stáli eins og 
það er skilgreint í d-lið 1. athugasemdar við 72. kafla. 

2. Sem vír í þessum kafla teljast heit- eða kaldformaðar vörur með hvers konar þverskurði og 
hvergi eru yfir 16 mm í þvermál. 
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7301  Þilstál úr járni eða stáli, einnig borað, gatað eða úr 
samsettum einingum; soðnir prófílar, úr járni eða 
stáli: 

 7301.1000 --- Þilstál ............................................................................. 0   
 7301.2000 --- Prófílar ........................................................................... 0   

7302  Eftirtalið brautarbyggingarefni fyrir járnbrautir eða 
sporbrautir, úr járni eða stáli: Teinar, öryggisteinar 
og tannhjólateinar, skiptiblöð, tengispor, trjónusteng-
ur og önnur skiptistykki, brautarbitar (krosstengi), 
tengispangir, teinafestingar, festingafleygar, undir-
stöðuplötur (grunnplötur), teinagrip, teinastengur, 
festiplötur og annað efni sérstaklega ætlað til teng-
ingar eða lagningar járnbrauta: 

 7302.1000 --- Teinar ............................................................................. 0   
 7302.3000 --- Skiptiblöð, tengispor, trjónustengur og önnur skipti-

stykki ............................................................................. 0   
 7302.4000 --- Tengispangir og undirstöðuplötur .................................. 0   
 7302.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

7303 7303.0000 Leiðslur, pípur og holir prófílar, úr steypujárni ........... 0   

7304  Leiðslur, pípur og holir prófílar, saumlaust, úr járni 
(þó ekki steypujárni) eða stáli: 

 7304.1000 --- Línupípur notar í olíu- eða gasleiðslur ........................... 0   
 --- Fóðurrör, leiðslur og borpípur, notað við borun eftir 

olíu eða gasi:  
 7304.2100 --- --- Borpípur ..................................................................... 0   
 7304.2900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Annað, með hringlaga þverskurði, úr járni eða 

óblendnu stáli: 
 7304.3100 --- --- Kalddregið eða kaldvalsað (kaldunnið) ...................... 0   
 7304.3900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Annað, með hringlaga þverskurði, úr ryðfríu stáli: 
 7304.4100 --- --- Kalddregið eða kaldvalsað (kaldunnið) ...................... 0   
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 7304.4900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Annað, með hringlaga þverskurði, úr öðru stálblendi: 
 7304.5100 --- --- Kalddregið eða kaldvalsað (kaldunnið) ...................... 0   
 7304.5900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 7304.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

7305  Aðrar leiðslur og pípur (t.d. soðnar, hnoðaðar eða 
settar saman með áþekkum hætti), með hringlaga 
þverskurði, yfir 406,4 mm að ytra þvermáli, úr járni 
eða stáli: 

 --- Línupípur notaðar í olíu- eða gasleiðslur: 
 7305.1100 --- --- Rafsoðnar á lengdina .................................................. 0   
 7305.1200 --- --- Aðrar, soðnar á lengdina ............................................ 0   
 7305.1900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 7305.2000 --- Fóðurrör notuð við borun eftir olíu eða gasi .................. 0   
 --- Aðrar, soðnar: 
 7305.3100 --- --- Soðnar á lengdina ....................................................... 0   
 7305.3900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 7305.9000 --- Aðrar .............................................................................. 0   

7306  Aðrar leiðslur, pípur og holsnið (hollow profiles) (t.d. 
brúnskeytt eða soðið, hnoðað eða sett saman með 
áþekkum hætti), úr járni eða stáli: 

 7306.1000 --- Línupípur notaðar í olíu- eða gasleiðslur ....................... 0   
 7306.2000 --- Fóðurrör og leiðslur notað við borun eftir olíu eða gasi . 0   
 7306.3000 --- Annað, soðið, með hringlaga þverskurði, úr járni eða 

óblendnu stáli ................................................................. 0   
 7306.4000 --- Annað, soðið, með hringlaga þverskurði, úr ryðfríu 

stáli ................................................................................. 0   
 7306.5000 --- Annað, soðið, með hringlaga þverskurði, úr öðru 

blendistáli ....................................................................... 0   
 7306.6000 --- Annað, soðið, ekki með hringlaga þverskurði ............... 0   
 7306.9000 --- Annars ............................................................................ 0   

7307  Leiðslu- eða píputengi (t.d. tengsl, hné, múffur), úr 
járni eða stáli: 

 --- Steypt tengi: 
 7307.1100 --- --- Úr ómótanlegu steypujárni ......................................... 0   
 7307.1900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Önnur, úr ryðfríu stáli: 
 7307.2100 --- --- Flansar ........................................................................ 0   
 7307.2200 --- --- Snittuð hné, beygjur og múffur .................................. 0   
 7307.2300 --- --- Suðutengi .................................................................... 0   
 7307.2900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Önnur: 
 7307.9100 --- --- Flansar ........................................................................ 0   
 7307.9200 --- --- Snittuð hné, beygjur og múffur .................................. 0   
 7307.9300 --- --- Suðutengi .................................................................... 0   
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 7307.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

7308  Mannvirki (þó ekki forsmíðaðar byggingar í nr. 9406) 
og hlutar til mannvirkja (t.d. brýr og brúar-hlutar, 
lokur (lock-gates), turnar, möstur, þök, þakgrindur, 
hurðir og gluggar og karmar til þeirra og þröskuldar 
fyrir hurðir, hlerar, handrið, stöplar og súlur), úr 
járni eða stáli; plötur, stengur, prófílar, leiðslur og 
þess háttar, tilsniðið til notkunar í mannvirki, úr járni 
eða stáli: 

 7308.1000 --- Brýr og brúarhlutar ........................................................ 5  0 
 7308.2000 --- Turnar og möstur ........................................................... 5  0 
 --- Hurðir, gluggar og karmar til þeirra og þröskuldar í 

dyr: 
 --- ---  Hurðir: 
 7308.3011 --- --- ---  Með tilheyrandi glerrúðum, einnig ísettum ............. 5  0 
 7308.3019 --- --- ---  Annars .................................................................... 5  0 
 --- ---  Gluggar og gluggakarmar: 
 7308.3021 --- --- ---  Með tilheyrandi glerrúðum, einnig ísettum ............. 5  0 
 7308.3029 --- --- ---  Annars .................................................................... 5  0 
 7308.3030 --- ---  Annað ......................................................................... 5  0 
 7308.4000 --- Búnaður í vinnupalla, tálma, stoðvirki eða námagöng .. 5  0 
 --- Annað: 
 7308.9001 --- --- Þök, veggir, gólf, sperrur og tilbúnir hlutar, til bygg-

inga í nr. 9406 ............................................................. 5  0 
 7308.9002 --- --- Steypumót ................................................................... 5  0 
 7308.9009 --- --- Annars ........................................................................ 5  0 

7309 7309.0000 Geymar, tankar, ker og áþekk ílát, undir alls konar 
efni (þó ekki samþjappað eða fljótandi gas), úr járni 
eða stáli, með meira en 300 l rúmtaki, einnig fóðrað 
eða hitaeinangrað en ekki með vélrænum búnaði eða 
hitunarbúnaði ................................................................... 0   

7310  Tankar, ámur, föt, dósir og áþekk ílát undir alls konar 
efni (þó ekki samanþjappað eða fljótandi gas), úr 
járni eða stáli, með ekki yfir 300 l rúmtaki, einnig 
fóðrað eða hitaeinangrað en ekki með vélrænum 
búnaði eða hitabúnaði: 

 7310.1000 --- Með 50 l rúmtaki eða meira ........................................... 0   
 --- Með minna en 50 l rúmtaki: 
 7310.2100 --- --- Dósir sem loka á með lóðun eða þrykkingu 

(crimping) ................................................................... 0   
 7310.2900 --- --- Annað ......................................................................... 0   

7311 7311.0000 Ílát undir samanþjappað eða fljótandi gas, úr járni 
eða stáli ............................................................................. 0   
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7312  Margþættur vír, reipi, kaplar, vírfléttur, stroffur og 
þess háttar, úr járni eða stáli, ekki rafmagnseinangr-
að: 

 7312.1000 --- Margþættur vír, reipi og kaðlar ...................................... 0   
 7312.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

7313 7313.0000 Gaddavír úr járni eða stáli; snúin bönd eða einfaldur 
flatur vír, með eða án gadda, laussnúinn tvöfaldur vír 
til girðinga, úr járni eða stáli .......................................... 0   

7314  Dúkur (þar með talin endalaus bönd), grindur, net-
efni og girðingaefni, úr járn- eða stálvír; möskva-
teygður málmur úr járni eða stáli: 

 --- Ofinn dúkur:  
 7314.1200 --- --- Endalaus bönd til vélbúnaðar, úr ryðfríu stáli ............ 0   
 7314.1300 --- --- Önnur endalaus bönd til vélbúnaðar ........................... 0   
 7314.1400 --- --- Annar ofinn dúkur, úr ryðfríu stáli ............................. 0   
 7314.1900 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 7314.2000 --- Grindur, netefni og girðingarefni, soðið á samskeytum, 

úr vír með mesta þvermál 3 mm eða meira eða með 
möskvum 100 cm2 eða stærri ......................................... 0   

 --- Aðrar grindur, netefni og girðingarefni, soðið á sam-
skeytum:  

 7314.3100 --- --- Plettað eða húðað með sinki ....................................... 0   
 7314.3900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Annar dúkur, grindur, netefni og girðingarefni:  
 7314.4100 --- --- Plettað eða húðað með sinki ....................................... 0   
 7314.4200 --- --- Húðað með plasti ........................................................ 0   
 7314.4900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 7314.5000 --- Möskvateygður málmur ................................................. 0   

7315  Keðjur og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli: 
 --- Liðhlekkjakeðjur og hlutar til þeirra: 
 7315.1100 --- --- Rúllukeðjur ................................................................. 0   
 7315.1200 --- --- Aðrar keðjur ............................................................... 0   
 7315.1900 --- --- Hlutar .......................................................................... 0   
 7315.2000 --- Hjólbarðakeðjur ............................................................. 0   
 --- Aðrar keðjur: 
 --- --- Með stokkahlekkjum: 
 7315.8101 --- --- --- Hlífðarkeðjur .......................................................... 15  0 
 7315.8109 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 0   
 --- --- Aðrar, með suðuhlekkjum: 
 7315.8201 --- --- --- Hlífðarkeðjur .......................................................... 15  0 
 7315.8209 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 7315.8901 --- --- --- Hlífðarkeðjur .......................................................... 15  0 
 7315.8909 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 0   
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 --- Aðrir hlutar: 
 7315.9001 --- --- Fyrir hjólbarða- og hlífðarkeðjur ................................ 15  0 
 7315.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

7316 7316.0000 Akkeri, drekar og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli ... 0   

7317  Naglar, stifti, teiknibólur, rifflaðir naglar, heftur (þó 
ekki ekki vörur í nr. 8305) og áþekkar vörur, úr járni 
eða stáli, einnig með haus úr öðrum efnum, þó ekki 
með koparhaus: 

 7317.0001 --- Naglar ............................................................................ 0   
 7317.0009 --- Annað ............................................................................ 0   

7318  Skrúfur, boltar, rær, skrúfboltar (franskar skrúfur), 
skrúfkrókar, hnoð, fleinar, splitti, skinnur (þar með 
taldar spenniskífur) og áþekkar vörur, úr járni eða 
stáli: 

 --- Snittaðar vörur: 
 7318.1100 --- --- Skrúfboltar (franskar skrúfur) .................................... 0   
 7318.1200 --- --- Aðrar tréskrúfur .......................................................... 0   
 7318.1300 --- --- Skrúfkrókar og augaskrúfur ....................................... 0   
 7318.1400 --- --- Skurðskrúfur ............................................................... 0   
 7318.1500 --- --- Aðrar skrúfur og boltar, einnig með tilheyrandi róm 

og skinnum ................................................................. 0   
 7318.1600 --- --- Rær ............................................................................. 0   
 7318.1900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Ósnittaðar vörur: 
 7318.2100 --- --- Spenniskífur og lásskinnur ......................................... 0   
 7318.2200 --- --- Aðrar skinnur .............................................................. 0   
 7318.2300 --- --- Hnoð ........................................................................... 0   
 7318.2400 --- --- Fleinar og splitti .......................................................... 0   
 7318.2900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   

7319  Saumnálar, bandprjónar, dragnálar, heklunálar, 
hannyrðateinar og áþekkar vörur, til handavinnu, úr 
járni eða stáli; öryggisnælur og aðrir prjónar úr járni 
eða stáli, ót.a.: 

 7319.1000 --- Saumnálar, stoppunálar eða útsaumsnálar ..................... 0   
 7319.2000 --- Öryggisnælur ................................................................. 0   
 7319.3000 --- Aðrir prjónar .................................................................. 0   
 7319.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

7320  Fjaðrir og fjaðrablöð, úr járni eða stáli: 
 7320.1000 --- Blaðfjaðrir og blöð í þær ............................................... 7,5  0 
 --- Gormafjaðrir: 
 7320.2001 --- --- Til ökutækja ................................................................ 7,5  0 
 7320.2009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Annað: 
 7320.9001 --- --- Til ökutækja ................................................................ 7,5  0 
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 7320.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

7321  Ofnar, eldavélar, eldstór, kabyssur (einnig með geymi 
aukalega til miðstöðvarhitunar), grill, glóðarker, gas-
hringir, diskahitarar og áþekkur búnaður til heimilis-
nota, ekki fyrir rafmagn, og hlutar til þeirra, úr járni 
eða stáli: 

 --- Eldunarbúnaður og diskahitarar: 
 7321.1100 --- --- Fyrir gas eða bæði gas og annað eldsneyti ................. 7,5  0 
 7321.1200 --- --- Fyrir fljótandi eldsneyti .............................................. 7,5  0 
 7321.1300 --- --- Fyrir fast eldsneyti ...................................................... 7,5  0 
 --- Annar búnaður: 
 7321.8100 --- --- Fyrir gas eða fyrir bæði gas og annað eldsneyti ......... 7,5  0 
 7321.8200 --- --- Fyrir fjótandi eldsneyti ............................................... 7,5  0 
 7321.8300 --- --- Fyrir fast eldsneyti ...................................................... 7,5  0 
 7321.9000 --- Hlutar ............................................................................. 7,5  0 

7322  Ofnar til miðstöðvarhitunar, ekki rafmagnshitaðir, og 
hlutar til þeirra, úr járni eða stáli; lofthitarar og 
lofthitadreifarar (einnig dreifarar sem geta dreift 
fersku eða blönduðu lofti), ekki rafmagnshitaðir, með 
innbyggðri hreyfilknúinni viftu eða blásara, og hlutar 
til þeirra, úr járni eða stáli: 

 --- Ofnar og hlutar til þeirra: 
 7322.1100 --- --- Úr steypujárni ............................................................. 5  0 
 --- --- Aðrir: 
 7322.1901 --- --- --- Ofnar ....................................................................... 5  0 
 7322.1902 --- --- --- Hálfunnir ofnar ....................................................... 5  0 
 7322.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 5  0 
 7322.9000 --- Annað ............................................................................ 5  0 

7323  Borðbúnaður, eldhúsbúnaður eða önnur búsáhöld og 
hlutar til þeirra, úr járni eða stáli; járn- eða stálull;  
pottahreinsarar  og  hreinsi- eða fægileppar, -hanskar 
og þess háttar, úr járni eða stáli: 

 --- Járn- eða stálull; pottahreinsarar og hreinsi- eða 
fægileppar, -hanskar og þess háttar: 

 7323.1001 --- --- Járn- og stálull ............................................................ 10  0 
 7323.1009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 --- Annað: 
 7323.9100 --- --- Úr steypujárni, ekki gljábrennt ................................... 10  0 
 7323.9200 --- --- Úr steypujárni, gljábrennt ........................................... 10  0 
 7323.9300 --- --- Úr ryðfríu stáli ............................................................ 10  0 
 7323.9400 --- --- Úr járni (öðru en steypujárni) eða stáli, emalérað ...... 10  0 
 7323.9900 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 

7324  Hreinlætisvörur og hlutar til þeirra: 
 7324.1000 --- Vaskar og handlaugar, úr ryðfríu stáli ........................... 10  0 
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 --- Baðker: 
 7324.2100 --- --- Úr steypustáli, einnig emaléruð .................................. 10  0 
 7324.2900 --- --- Önnur .......................................................................... 10  0 
 7324.9000 --- Annað, þar með taldir hlutar .......................................... 10  0 

7325  Aðrar steyptar vörur úr járni eða stáli: 
 7325.1000 --- Úr ómótanlegu steypujárni ............................................ 0   
 --- Annað: 
 7325.9100 --- --- Mölunarkúlur og áþekkar vörur í myllur .................... 0   
 7325.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

7326  Aðrar vörur úr járni eða stáli: 
 --- Hamraðar eða þrykktar, en ekki frekar unnar: 
 7326.1100 --- --- Mölunarkúlur og áþekkar vörur fyrir myllur .............. 0   
 7326.1900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Vörur úr járnvír eða stálvír: 
 7326.2001 --- --- Fiskikörfur .................................................................. 4  0 
 7326.2009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 --- Annars: 
 7326.9001 --- --- Vörur sem almennt eru notaðar í vélbúnaði eða 

verksmiðjum ............................................................... 0   
 7326.9002 --- --- Varningur til flutnings eða umbúða um vörur, ót.a. ... 0   
 7326.9003 --- --- Til burstagerðar .......................................................... 0   
 7326.9004 --- --- Vörur sérstaklega hannaðar til skipa og báta .............. 0   
 7326.9005 --- --- Botnrúllur ................................................................... 0   
 7326.9006 --- --- Toghlerar .................................................................... 0   
 7326.9007 --- --- Toghleraskór ............................................................... 0   
 7326.9008 --- --- Vörur til veiðarfæra, ót.a. ........................................... 0   
 7326.9009 --- --- Pípu- og kapalfestingar, klemmur, krókar o.þ.h. ........ 0   
 7326.9011 --- --- Tengikassar og tengidósir fyrir raflagnir, þó ekki 

vörur sem teljast til nr. 8538 ....................................... 5  0 
 7326.9012 --- --- Handjárn og fótajárn ................................................... 10  0 
 7326.9013 --- --- Eftirlíkingar vopna í 93. kafla .................................... 10  0 
 7326.9019 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 



372 

74. KAFLI 
Kopar og vörur úr honum 

 
Athugasemd: 

Í þessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 
 a. Hreinsaður kopar: 
  Málmur sem í er að minnsta kosti 99,85% af kopar miðað við þyngd; eða 
  málmur sem í er að minnsta kosti 97,5% af kopar miðað við þyngd að því tilskildu að 

innihald miðað við þyngd hvers annars frumefnis fari ekki fram úr því marki sem tilgreint 
er í eftirfarandi töflu: 

 
 TAFLA - Önnur frumefni 

________________________________________________________________________  
 Frumefni Mörk innihalds í % miðað við þyngd  

________________________________________________________________________  
 Ag  Silfur  0,25  
 As  Arsenik  0,5  
 Cd  Kadmíum  1,3  
 Cr  Króm  1,4  
 Mg  Magnesíum  0,8  
 Pb  Blý  1,5  
 S  Brennisteinn  0,7  
 Sn  Tin  0,8  
 Te  Telluríum  0,8  
 Zn  Sink  1  
 Zr  Sirkoníum  0,3  
 Önnur frumefni*, hvert  0,3 

________________________________________________________________________  
 *Önnur frumefni eru, t.d. Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.  
 
 b. Koparblendi: 
  Málmkennd efni, önnur en óhreinsaður kopar, sem í er mest af kopar miðað við þyngd 

hvers annars frumefnis, að því tilskildu: 
1. að innihald að minnsta kosti eins af hinum frumefnunum miðað við þyngd sé yfir því 

marki sem tilgreint er í undanfarandi töflu, eða 
2. að heildarinnihald slíkra annarra frumefna fari fram úr 2,5% miðað við þyngd. 

 c. Koparforblendi: 
  Blendi sem í er ásamt öðrum frumefnum meira en 10% miðað við þyngd af kopar, ekki 

mótanlegt að gagni og almennt notað sem íbætiefni við framleiðslu annars blendis eða sem 
afoxari eða brennisteinseyðir eða til áþekkra nota við framleiðslu málma sem járn er ekki í. 
Koparfosfíð (fosfórkopar) sem í er meira en 15% af fosfór miðað við þyngd telst þó til nr. 
2848. 

 d. Teinar og stengur: 
   Valsaðar, þrykktar, dregnar eða þrýstimótaðar vörur, ekki í vafningum, sem eru óholar í 

þverskurð alla lengd sína, að lögun sem hringur, ávalar, rétthyrndar (þ.m.t. ferningur), 
jafnhliða þríhyrningur eða reglulegur ávalur marghyrningur (þ.m.t. ,,flattir hringir“ og 
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,,umbreyttir rétthyrningar“ þar sem tvær gagnstæðar hliðar eru ávalar, hinar tvær beinar, 
jafnar að lengd og samsíða). Vörur með rétthyrndum (þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum eða 
marghyrndum þverskurði mega vera með rúnnuð horn á lengdina. Þykkt slíkra vara, sem 
eru með rétthyrndum (þ.m.t. ,,umbreyttum rétthyrndum“) þverskurði yfir einn tíundi 
breiddarinnar. Hugtakið tekur einnig til steyptra eða glæddra vara, sömu lögunar og 
stærðar, sem að lokinni framleiðslu hafa verið frekar unnar (meira en svo að aðeins hafi 
verið fjarlægðar ójöfnur eða glóðarleifar), enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta 
eða vara í öðrum vöruliðum. 

   Vírteinar og bútar með mjókkuðum endum eða unnir á annan hátt eingöngu til að 
auðvelda innstungu þeirra í vélar sem vinna úr þeim, t.d. dreglar (vírstengur) eða leiðslur, 
teljast þó vera óunninn kopar í nr. 7403. 

 e. Prófílar: 
  Valsaðar, þrykktar, dregnar, þrýstimótaðar eða formaðar vörur, einnig í vafningum, með 

sama þverskurði alla lengd sína, sem svara ekki til neinnar skýrgreiningar á teinum, 
stöngum, vír, plötum, blöðum, ræmum, þynnum, leiðslum eða pípum. Hugtakið tekur 
einnig til steyptra eða glæddra vara, sömu lögunar, sem að lokinni framleiðslu hafa verið 
frekar unnar (meira en svo að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða glóðarleifar), enda 
hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

 f. Vír: 
  Valsaðar, þrykktar eða dregnar vörur, í vafningum, sem eru óholar alla lengd sína, að lögun 

sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrningur eða reglulegur, 
ávalur marghyrningur (þ.m.t. ,,flattir hringir“ og ,,umbreyttir rétthyrningar“ þar sem tvær 
gagnstæðar hliðar eru ávalar, hinar tvær beinar, jafnar að lengd og samsíða). Vörur með 
rétthyrndum (þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum eða fjölhliða þverskurði mega vera með 
rúnnuðum hornum alla lengd sína. Þykkt slíkra vara, sem eru með rétthyrndum (þ.m.t. 
,,umbreyttum rétthyrndum“) þverskurði, er yfir einn tíundi breiddarinnar. 

  Sem vír nr. í 7414 teljast þó aðeins vörur, einnig í vafningum, með hvers konar þver-
skurði, sem að þvermáli er hvergi yfir 6 mm. 

 g. Plötur, blöð, ræmur og þynnur: 
  Vörur með flötu yfirborði (aðrar en óunnar vörur í nr. 7403), einnig í vafningum, óholar og 

rétthyrndar (þó ekki ferningslaga) í þverskurð, einnig með rúnnuðum hornum (þar með 
taldir ,,umbreyttir rétthyrningar“ þar sem tvær gagnstæðar hliðar eru ávalar, hinar tvær 
beinar, jafnar að lengd og samsíða) jafnar að þykkt, sem eru: 

--- rétthyrndar að lögun (einnig ferningslaga) að þykkt ekki yfir einn tíundi breiddar-
innar, 

--- annarrar lögunar en rétthyrndrar eða ferningslaga, af hvaða stærð sem er, enda hafi 
þær ekki öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

   Til nr. 7409 og 7410 teljast m.a. plötur, blöð, ræmur og þynnur með mynstri (t.d. 
grópum, gárum, ferhyrningum, dropum, tökkum, skífum) og vörur sem hafa verið gataðar, 
báraðar, fægðar eða húðaðar, enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í 
öðrum vöruliðum. 

 h. Leiðslur og pípur: 
  Holar vörur, einnig vafðar, eins í þverskurð með aðeins einu lokuðu rými alla lengd sína, 

að lögun sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrningur eða 
reglulegur ávalur marghyrningur og með sömu veggþykkt. Vörur með rétt rétthyrndum
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  (þ.m.t. ferningslaga), jafnhliða þríhyrndum eða reglulegum ávölum marghliða þverskurði, 
sem geta verið með rúnnuð horn á lengdina, teljast einnig leiðslur og pípur, enda sé innri 
og ytri þverskurðurinn sammiðja og að sama formi og útliti. Leiðslur og pípur með nefndan 
þverskurð geta verið fægðar, húðaðar, beygðar, snittaðar, boraðar, þrengdar, víkkaðar, 
keilusniðnar eða búnar flönsum, krögum eða hringjum. 

 
Athugasemd við undirlið: 

Í þessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 
 a. Koparsinkblendi (látún, brasses): 
  Blendi úr kopar og sinki, einnig með öðrum frumefnum. Þegar til staðar eru önnur frum-

efni: 
--- er sink að meirihluta miðað við þyngd hvers annars frumefnis; 
--- er nikkilinnihald minna en 5% miðað við þyngd (sjá koparnikkilsinkblendi (nickel 

silvers)) og 
--- er tininnihald minna en 3% miðað við þyngd (sjá kopartinblendi (bronzes)). 

 b. Kopartinblendi (bronzes): 
  Blendi kopars og tins, einnig með öðrum frumefnum. Þegar til staðar eru önnur frumefni er 

tin að meirihluta miðað við þyngd hvers annars frumefnis, nema þegar tininnihaldið er 3% 
eða meira þá má innihald sinks miðað við þyngd vera meira en tins en verður þó að vera 
minna en 10%. 

 c. Koparnikkilsinkblendi (nickel silvers): 
  Blendi kopars, nikkils og sinks, einnig með öðrum frumefnum. Nikkilinnihaldið er 5% eða 

meira miðað við þyngd (sjá koparsinkblendi (brasses)). 
 d. Koparnikkilblendi: 
  Blendi kopars og nikkils, einnig með öðrum frumefnum en aldrei með meira en 1% af sinki 

miðað við þyngd. Þegar til staðar eru önnur frumefni er nikkill að meiri hluta miðað við 
þyngd hvers annars frumefnis. 

 A E 
 %  % 

7401  Koparsteinn; koparsement (felldur kopar): 
 7401.1000 --- Koparsteinn .................................................................... 0   
 7401.2000 --- Koparsement (felldur kopar) .......................................... 0   

7402 7402.0000 Óhreinsaður kopar; koparforskaut til rafhreinsunar .. 0   

7403  Hreinsaður kopar og koparblendi, óunninn: 
 --- Hreinsaður kopar: 
 7403.1100 --- --- Bakskaut og bakskautshlutar ...................................... 0   
 7403.1200 --- --- Vírstengur ................................................................... 0   
 7403.1300 --- --- Drumbar ...................................................................... 0   
 7403.1900 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Koparblendi: 
 7403.2100 --- --- Koparsinkblendi ......................................................... 0   
 7403.2200 --- --- Kopartinblendi ............................................................ 0   
 7403.2300 --- --- Koparnikkilblendi eða koparnikkilsinkblendi ............. 0   
 7403.2900 --- --- Önnur koparblendi (þó ekki forblendi í nr. 7405) ...... 0   

7404 7404.0000 Koparúrgangur og koparrusl ......................................... 0   
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7405 7405.0000 Koparforblendi ................................................................ 0   

7406  Koparduft og koparflögur: 
 7406.1000 --- Duft, ekki flögugert ....................................................... 0   
 7406.2000 --- Duft, flögugert; flögur ................................................... 0   

7407  Koparteinar, koparstengur og koparprófílar: 
 --- Úr hreinsuðum kopar: 
 7407.1001 --- --- Holar stengur .............................................................. 0   
 7407.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Úr koparblendi: 
 --- --- Úr koparsinkblendi: 
 7407.2101 --- --- --- Holar stengur .......................................................... 0   
 7407.2109 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Úr koparnikkilblendi eða koparnikkilsinkblendi: 
 7407.2201 --- --- --- Holar stengur .......................................................... 0   
 7407.2209 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Annað: 
 --- --- --- Úr fosfór brons-legumálmi, óunnum: 
 7407.2911 --- --- --- --- Holar stengur ........................................................ 0   
 7407.2919 --- --- --- --- Annað ................................................................... 0   
 --- --- --- Annars: 
 7407.2921 --- --- --- --- Holar stengur ........................................................ 0   
 7407.2929 --- --- --- --- Annað ................................................................... 0   

7408  Koparvír: 
 --- Úr hreinsuðum kopar: 
 7408.1100 --- --- Meira en 6 mm að þvermáli ........................................ 0   
 7408.1900 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Úr koparblendi: 
 7408.2100 --- --- Úr koparsinkblendi ..................................................... 0   
 7408.2200 --- --- Úr koparnikkilblendi eða koparnikkilsinkblendi ........ 0   
 7408.2900 --- --- Annar .......................................................................... 0   

7409  Koparplötur, koparblöð og koparræmur, yfir 0,15 
mm að þykkt: 

 --- Úr hreinsuðum kopar: 
 7409.1100 --- --- Í vafningum ................................................................ 0   
 7409.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Úr koparsinkblendi: 
 7409.2100 --- --- Í vafningum ................................................................ 0   
 7409.2900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Úr kopartinblendi: 
 7409.3100 --- --- Í vafningum ................................................................ 0   
 7409.3900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 7409.4000 --- Úr koparnikkilblendi eða koparnikkilsinkblendi ........... 0   
 7409.9000 --- Úr öðru koparblendi ....................................................... 0   
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7410  Koparþynnur (einnig áprentaðar eða festar á pappír, 
pappa, plast eða áþekk undirlagsefni) ekki yfir 0,15 
mm að þykkt (án nokkurs undirlags): 

 --- Án undirlags: 
 --- --- Úr hreinsuðum kopar: 
 7410.1101 --- --- --- Þynnur í vatnskassaelement .................................... 0   
 7410.1109 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 0   
 --- --- Úr koparblendi: 
 7410.1201 --- --- --- Þynnur í vatnskassaelement .................................... 0   
 7410.1209 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 0   
 --- Með undirlagi: 
 --- --- Úr hreinsuðum kopar: 
 7410.2101 --- --- --- Í prentrásir .............................................................. 0   
 7410.2109 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Úr koparblendi: 
 7410.2201 --- --- --- Í prentrásir .............................................................. 0   
 7410.2209 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   

7411  Koparleiðslur og koparpípur: 
 7411.1000 --- Úr hreinsuðum kopar ..................................................... 0   
 --- Úr koparblendi: 
 7411.2100 --- --- Úr koparsinkblendi ..................................................... 0   
 7411.2200 --- --- Úr koparnikkilblendi eða koparnikkilsinkblendi ........ 0   
 7411.2900 --- --- Annað ......................................................................... 0   

7412  Koparleiðsluhlutar eða koparpípuhlutar (t.d. tengi, 
hné, múffur): 

 7412.1000 --- Úr hreinsuðum kopar ..................................................... 0   
 7412.2000 --- Úr koparblendi ............................................................... 0   

7413 7413.0000 Margþættur vír, kaplar, vírfléttur og þess háttar, úr 
kopar, ekki rafmagnseinangrað ..................................... 0   

7414  Dúkur (einnig endalaus bönd), grindur og netefni, úr 
koparvír; möskvateygður málmur úr kopar: 

 7414.2000 --- Dúkur ............................................................................. 0   
 7414.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

7415  Naglar, stifti, teiknibólur, heftur (þó ekki vörur í nr. 
8305) og áþekkar vörur, úr kopar eða úr járni eða 
stáli með koparhaus; skrúfur, boltar, rær, skrúfkrók-
ar, hnoð, fleinar, splitti, skinnur (þar með taldar 
spenniskífur) og áþekkar vörur, úr kopar: 

 7415.1000 --- Naglar og stifti, teiknibólur, heftur og áþekkar vörur .... 0   
 --- Aðrar vörur, ósnittaðar: 
 7415.2100 --- --- Skinnur (þar með taldar spenniskífur) ........................ 0   
 7415.2900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
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 --- Aðrar snittaðar vörur: 
 7415.3300 --- --- Skrúfur; boltar og rær ................................................. 0   
 7415.3900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

7416 7416.0000 Koparfjaðrir ..................................................................... 0   

7417 7417.0000 Eldunar- og hitunartæki til heimilisnota, ekki fyrir 
rafmagn, og hlutar til þeirra, úr kopar .......................... 7,5  0 

7418  Borðbúnaður, eldhúsbúnaður eða önnur búsáhöld og 
hlutar til þeirra, úr kopar; pottahreinsarar og hreinsi- 
eða fægileppar, -hanskar og þess háttar, úr kopar; 
hreinlætisvörur og hlutar til þeirra, úr kopar: 

 --- Borðbúnaður, eldhúsbúnaður eða önnur búsáhöld og 
hlutar til þeirra; pottahreinsarar og hreinsi- eða 
fægileppar, -hanskar og þess háttar:  

 7418.1100 --- --- Pottahreinsarar og hreinsi- eða fægileppar, -hanskar 
og þess háttar .............................................................. 10  0 

 7418.1900 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 7418.2000 --- Hreinlætisvörur og hlutar til þeirra ................................ 10  0 

7419  Aðrar vörur úr kopar: 
 --- Keðjur og hlutar til þeirra: 
 7419.1001 --- --- Húðaðar góðmálmi ..................................................... 0   
 7419.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Annað: 
 7419.9100 --- --- Steypt, mótað, hamrað eða þrykkt, en ekki frekar 

unnið ........................................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 7419.9901 --- --- --- Vörur sem almennt eru notaðar í vélbúnaði eða 

verksmiðjum............................................................ 0   
 7419.9902 --- --- --- Vörur sérstaklega hannaðar til skipa og báta .......... 0   
 7419.9903 --- --- --- Vörur til veiðarfæra ................................................ 0   
 7419.9904 --- --- --- Smíðavörur til bygginga ......................................... 5  0 
 7419.9905 --- --- --- Pípu- og kapalfestingar, klemmur, krókar o.þ.h. .... 0   
 7419.9906 --- --- --- Tengikassar og tengidósir fyrir raflagnir, þó ekki 

vörur sem teljast til nr. 8538 ................................... 5  0 
 7419.9909 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
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75. KAFLI 
Nikkill og vörur úr honum 

 
Athugasemdir: 

Í þessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 
 a. Teinar og stengur: 
  Valsaðar, þrykktar, dregnar eða þrýstimótaðar vörur, ekki í vafningum, sem eru óholar í 

þverskurð alla lengd sína, að lögun sem hringur, ávalar, rétthyrndar (þ.m.t. ferningur), 
jafnhliða þríhyrningur eða reglulegur ávalur marghyrningur (þ.m.t. ,,flattir hringir“ og 
,,umbreyttir rétthyrningar” þar sem tvær gagnstæðar hliðar eru ávalar, hinar tvær beinar, 
jafnar að lengd og samsíða). Vörur með rétthyrndum (þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum eða 
marghyrndum þverskurði mega vera með rúnnuð horn á lengdina. Þykkt slíkra vara, sem 
eru með rétthyrndum (þ.m.t. ,,umbreyttum rétthyrndum“) þverskurði er yfir einn tíundi 
breiddarinnar. Hugtakið tekur einnig til steyptra eða glæddra vara, sömu lögunar og 
stærðar, sem að lokinni framleiðslu hafa verið frekar unnar (meira en svo að aðeins hafi 
verið fjarlægðar ójöfnur eða glóðarleifar), enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta 
eða vara í öðrum vöruliðum. 

 b. Prófílar: 
  Valsaðar, þrykktar, dregnar, þrýstimótaðar eða formaðar vörur, einnig í vafningum, með 

sama þverskurði alla lengd sína, sem svara ekki til neinnar skýrgreiningar á teinum, 
stöngum, vír, plötum, blöðum, ræmum, þynnum, leiðslum eða pípum. Hugtakið tekur 
einnig til steyptra eða glæddra vara, sömu lögunar, sem að lokinni framleiðslu hafa verið 
frekar unnar (meira en svo að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða glóðarleifar), enda 
hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

 c. Vír: 
  Valsaðar, þrykktar eða dregnar vörur, í vafningum, sem eru óholar alla lengd sína, að lögun 

sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrningur eða reglulegur, 
ávalur marghyrningur (þ.m.t. ,,flattir hringir“ og ,,umbreyttir rétthyrningar” þar sem tvær 
gagnstæðar hliðar eru ávalar, hinar tvær beinar, jafnar að lengd og samsíða). Vörur með 
rétthyrndum (þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum eða fjölhliða þverskurði mega vera með 
rúnnuðum hornum alla lengd sína. Þykkt slíkra vara, sem eru með rétthyrndum (þ.m.t. 
“umbreyttum rétthyrndum“) þverskurði, er yfir einn tíundi breiddarinnar. 

 d. Plötur, blöð, ræmur og þynnur: 
  Vörur með flötu yfirborði (aðrar en óunnar vörur í nr. 7502), einnig í vafningum, óholar og 

rétthyrndar (þó ekki ferningslaga) í þverskurð, einnig með rúnnuðum hornum (þar með 
taldir ,,umbreyttir rétthyrningar“ þar sem tvær gagnstæðar hliðar eru ávalar, hinar tvær 
beinar, jafnar að lengd og samsíða) jafnar að þykkt, sem eru: 

--- rétthyrndar að lögun (einnig ferningslaga) að þykkt ekki yfir einn tíundi breiddar-
innar, 

--- annarrar lögunar en rétthyrndrar eða ferningslaga, af hvaða stærð sem er, enda hafi 
þær ekki öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

   Til nr. 7506 teljast m.a. plötur, blöð, ræmur og þynnur með mynstri (t.d. grópum, gárum, 
ferhyrningum, dropum, tökkum, skífum) og vörur sem hafa verið gataðar, 
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  báraðar, fægðar eða húðaðar, enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í 
öðrum vöruliðum. 

 e. Leiðslur og pípur: 
  Holar vörur, einnig vafðar, eins í þverskurð með aðeins einu lokuðu rými alla lengd sína, 

að lögun sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrningur eða 
reglulegur ávalur marghyrningur og með sömu veggþykkt. Vörur með rétthyrndum (þ.m.t. 
ferningslaga), jafnhliða þríhyrndum eða reglulegum ávölum marghliða þverskurði, sem 
geta verið með rúnnuð horn á lengdina, teljast einnig leiðslur og pípur, enda sé innri og ytri 
þverskurðurinn sammiðja og að sama formi og útliti. Leiðslur og pípur með nefndan 
þverskurð geta verið fægðar, húðaðar, beygðar, snittaðar, boraðar, þrengdar, víkkaðar, 
keilusniðnar eða búnar flönsum, krögum eða hringjum. 

 
Athugasemdir við undirliði: 

1. Í þessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 
 a. Nikkill, án blendis: 
  Málmur sem í er miðað við þyngd a.m.k. kosti 99% af nikkli og kóbalt, enda 

1. fari innihald kóbalts miðað við þyngd ekki yfir 1,5% og 
2. innihald hvers annars frumefnis miðað við þyngd fari ekki fram úr þeim mörkum sem 

tilgreind eru í eftirfarandi töflu: 
 

 TAFLA - Önnur frumefni 
_______________________________________________________________________  

 Frumefni Mörk innihalds í % miðað við þyngd 
_______________________________________________________________________  

 Fe Járn  0,5 
  O Súrefni 0,4 
  Önnur frumefni, hvert 0,3 

_______________________________________________________________________  
 
 b. Nikkilblendi: 

Málmkennd efni sem í er mest af nikkli miðað við þyngd hvers annars frumefnis, að því 
tilskildu: 
1. að innihald kóbalts miðað við þyngd sé meira en 1,5%, 
2. að innihald að minnsta kosti eins af hinum frumefnunum miðað við þyngd fari fram úr 

þeim mörkum sem tilgreind eru í undanfarandi töflu, eða 
3. að heildarinnihald annarra frumefna en nikkils og kóbalts miðað við þyngd sé meira 

en 1%. 
2. Þrátt fyrir ákvæði c-liðar 1. athugasemdar kaflans tekur hugtakið vír í undirlið 7508.10 aðeins 

til vara, einnig í vafningum, með hvers konar þverskurði, sem ekki er að þvermáli yfir 6 mm.  

 A E 
 %  % 

7501  Nikkilsteinn, nikkiloxíðfrauð og aðrar millistigsvörur 
frá nikkilvinnslu: 

 7501.1000 --- Nikkilsteinn ................................................................... 0   
 7501.2000 --- Nikkiloxíðfrauð og aðrar millistigsvörur frá nikkil-

vinnslu ........................................................................... 0   
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7502  Óunninn nikkill: 
 7502.1000 --- Nikkill, án blendis .......................................................... 0   
 7502.2000 --- Nikkilblendi ................................................................... 0   

7503 7503.0000 Nikkilúrgangur og nikkilrusl .......................................... 0   

7504 7504.0000 Nikkilduft og nikkilflögur ............................................... 0   

7505  Nikkilteinar, nikkilstengur, nikkilprófílar og nikkil-
vír: 

 --- Teinar, stengur og prófílar: 
 --- --- Úr nikkli, án blendis: 
 7505.1101 --- --- --- Holar stengur .......................................................... 0   
 7505.1109 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Úr nikkilblendi: 
 7505.1201 --- --- --- Holar stengur .......................................................... 0   
 7505.1209 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- Vír: 
 7505.2100 --- --- Úr nikkli, án blendis ................................................... 0   
 7505.2200 --- --- Úr nikkilblendi ........................................................... 0   

7506  Nikkilplötur, nikkilblöð, nikkilræmur og nikkilþynn-
ur: 

 7506.1000 --- Úr nikkli, án blendis ...................................................... 0   
 7506.2000 --- Úr nikkilblendi ............................................................... 0   

7507  Leiðslur, pípur og leiðsluhlutar eða pípuhlutar (t.d. 
tengi, hné, múffur), úr nikkli: 

 --- Leiðslur og pípur: 
 7507.1100 --- --- Úr nikkli, án blendis ................................................... 0   
 7507.1200 --- --- Úr nikkilblendi ........................................................... 0   
 7507.2000 --- Leiðsluhlutar eða pípuhlutar .......................................... 0   

7508  Aðrar vörur úr nikkli: 
 7508.1000 --- Dúkur, grindur og netefni, úr nikkilvír .......................... 10  0 
 --- Annars:  
 7508.9001 --- --- Naglar, stifti, skrúfur o.þ.h. ........................................ 0   
 7508.9002 --- --- Forskaut ...................................................................... 0   
 7508.9009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
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76. KAFLI 
Ál og vörur úr því 

 
Athugasemd: 

Í þessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 
 a. Teinar og stengur: 
  Valsaðar, þrykktar, dregnar eða þrýsitmótaðar vörur, ekki í vafningum, sem eru óholar í 

þverskurð alla lengd sína, að lögun sem hringur, ávalar, rétthyrndar (þ.m.t. ferningur), 
jafnhliða þríhyrningur eða reglulegur ávalur marghyrningur (þ.m.t. ,,flattir hringir“ og 
,,umbreyttir rétthyrningar“ þar sem tvær gagnstæðar hliðar eru ávalar, hinar tvær beinar, 
jafnar að lengd og samsíða). Vörur með rétthyrndum (þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum eða 
marghyrndum þverskurði mega vera með rúnnuð horn á lengdina. Þykkt slíkra vara, sem 
eru með rétthyrndum (þ.m.t. ,,umbreyttum rétthyrndum“) þverskurði er yfir einn tíundi 
breiddarinnar. Hugtakið tekur einnig til steyptra eða glæddra vara, sömu lögunar og 
stærðar, sem að lokinni framleiðslu hafa verið frekar unnar (meira en svo að aðeins hafi 
verið fjarlægðar ójöfnur eða glóðarleifar), enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta 
eða vara í öðrum vöruliðum. 

 b. Prófílar: 
  Valsaðar, þrykktar, dregnar, þrýstimótaðar eða formaðar vörur, einnig í vafningum, með 

sama þverskurði alla lengd sína, sem svara ekki til neinnar skýrgreiningar á teinum, 
stöngum, vír, plötum, blöðum, ræmum, þynnum, leiðslum eða pípum. Hugtakið tekur 
einnig til steyptra eða glæddra vara, sömu lögunar, sem að lokinni framleiðslu hafa verið 
frekar unnar (meira en svo að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða glóðarleifar), enda 
hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

 c. Vír: 
  Valsaðar, þrykktar eða dregnar vörur, í vafningum, sem eru óholar alla lengd sína, að lögun 

sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrningur eða reglulegur, 
ávalur marghyrningur (þ.m.t. ,,flattir hringir“ og ,,umbreyttir rétthyrningar“ þar sem tvær 
gagnstæðar hliðar eru ávalar, hinar tvær beinar, jafnar að lengd og samsíða). Vörur með 
rétthyrndum (þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum eða fjölhliða þverskurði mega vera með 
rúnnuðum hornum alla lengd sína. Þykkt slíkra vara, sem eru með rétthyrndum (þ.m.t. 
,,umbreyttum rétthyrndum“) þverskurði, er yfir einn tíundi breiddarinnar. 

 d. Plötur, blöð, ræmur og þynnur: 
  Vörur með flötu yfirborði (aðrar en óunnar vörur í nr. 7601), einnig í vafningum, óholar og 

rétthyrndar (þó ekki ferningslaga) í þverskurð, einnig með rúnnuðum hornum (þar með 
taldir ,,umbreyttir rétthyrningar“ þar sem tvær gagnstæðar hliðar eru ávalar, hinar tvær 
beinar, jafnar að lengd og samsíða) jafnar að þykkt, sem eru : 

--- rétthyrndar að lögun (einnig ferningslaga) að þykkt ekki yfir einn tíundi breiddar-
innar, 

--- annarrar lögunar en rétthyrndrar eða ferningslaga, af hvaða stærð sem er, enda hafi 
þær ekki öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

 Til nr. 7606 og 7607 teljast m.a. plötur, blöð, ræmur og þynnur með mynstri (t.d. 
grópum, gárum, ferhyrningum, dropum, tökkum, skífum) og vörur sem hafa verið gataðar, 
báraðar, fægðar eða húðaðar, enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í 
öðrum vöruliðum. 
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 e. Leiðslur og pípur: 
  Holar vörur, einnig vafðar, eins í þverskurð með aðeins einu lokuðu rými alla lengd sína, 

að lögun sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrningur eða 
reglulegur ávalur marghyrningur og með sömu veggþykkt. Vörur með rétthyrndum (þ.m.t. 
ferningslaga), jafnhliða þríhyrndum eða reglulegum ávölum marghliða þverskurði, sem 
geta verið með rúnnuð horn á lengdina, teljast einnig leiðslur og pípur, enda sé innri og ytri 
þverskurðurinn sammiðja og að sama formi og útliti. Leiðslur og pípur með nefndan 
þverskurð geta verið fægðar, húðaðar, beygðar, snittaðar, boraðar, þrengdar, víkkaðar, 
keilusniðnar eða búnar flönsum, krögum eða hringjum. 

 
Athugasemdir við undirliði: 

1. Í þessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 
 a. Ál, óblandað: 
  Málmur sem í er a.m.k. 99% af áli miðað við þyngd, enda fari innihald hvers frumefnis 

miðað við þyngd ekki fram úr þeim mörkum sem tilgreind eru í eftirfarandi töflu: 
 
  TAFLA - Önnur frumefni 

________________________________________________________________________  
 Frumefni Mörk innihalds í % miðað við þyngd 

________________________________________________________________________  
 Fe + Si (járn og silikon)  1 
 Önnur frumefni1), hvert 0,12) 

________________________________________________________________________  
1) Önnur frumefni eru t.d. Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn  
2) Kopar er leyfður í hærra hlutfalli en 0,1% en ekki hærra en 0,2%, enda fari hvorki innihald króms né mag-

nesíums yfir 0,05%  
 
 b. Álblendi 
  Málmefni sem í er mest af áli miðað við þyngd hvers annars frumefnis, að því tilskildu: 

 1. að innihald að minnsta kosti eins af hinum frumefnunum eða járns og sílikons, 
samanlögðum miðað við þyngd fari fram úr þeim mörkum sem tilgreind eru í undan-
farandi töflu, eða 

 2. að heildarinnihald slíkra annarra frumefna miðað við þyngd sé meira en 1%. 
2. Þrátt fyrir ákvæði c-liðar 1. athugasemdar kaflans tekur hugtakið vír í undirlið 7616.91 aðeins 

til vara, einnig í vafningum, með hvers konar þverskurði, sem ekki er að þvermáli yfir 6 mm.  

 A E 
 %  % 

7601  Óunnið ál: 
 7601.1000 --- Ál, án blendis ................................................................. 0   
 --- Álblendi: 
 7601.2001 --- ---  Frumframleitt .............................................................. 0   
 7601.2009 --- ---  Endurframleitt ............................................................ 0   

7602 7602.0000 Álúrgangur og álrusl ....................................................... 4  0 

7603  Álduft og álflögur: 
 7603.1000 --- Duft, ekki flögugert ....................................................... 0   
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 7603.2000 --- Duft, flögugert; flögur ................................................... 0   

7604  Álteinar, álstengur og prófílar: 
 --- Úr áli, án blendis: 
 7604.1001 --- --- Holar stengur .............................................................. 0   
 7604.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Úr álblendi: 
 7604.2100 --- --- Holir prófílar ............................................................... 0   
 7604.2900 --- --- Annað ......................................................................... 0   

7605  Álvír: 
 --- Úr áli, án blendis: 
 7605.1100 --- --- Meira en 7 mm að þvermáli ........................................ 0   
 7605.1900 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Úr álblendi: 
 7605.2100 --- --- Meira en 7 mm að þvermáli ........................................ 0   
 7605.2900 --- --- Annar .......................................................................... 0   

7606  Álplötur, álblöð og álræmur, meira en 0,2 mm að 
þykkt: 

 --- Rétthyrndar (einnig ferningslaga): 
 --- --- Úr áli, án blendis: 
 7606.1101 --- --- --- Bárað eða mótað ..................................................... 0   
 7606.1109 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Úr álblendi: 
 7606.1201 --- --- --- Bárað eða mótað ..................................................... 0   
 7606.1209 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- Annað: 
 --- --- Úr áli, án blendis: 
 7606.9101 --- --- --- Bárað eða mótað ..................................................... 0   
 7606.9109 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Úr álblendi: 
 7606.9201 --- --- --- Bárað eða mótað ..................................................... 0   
 7606.9209 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   

7607  Álþynnur (einnig áprentaðar eða festar á pappír, 
pappa, plast eða áþekk undirlagsefni) ekki meira en 
0,2 mm að þykkt (án nokkurs undirlags): 

 --- Án undirlags: 
 7607.1100 --- --- Valsaðar en ekki frekar unnar .................................... 0   
 7607.1900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 7607.2000 --- Með undirlagi ................................................................ 0   

7608  Álleiðslur og álpípur: 
 7608.1000 --- Úr áli án blendis ............................................................. 0   
 7608.2000 --- Úr álblendi ..................................................................... 0   

7609 7609.0000 Álleiðsluhlutar eða álpípuhlutar (t.d. tengi, hné, 
múffur) .............................................................................. 0   
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7610  Álmannvirki (þó ekki forsmíðaðar byggingar í nr. 
9406) og hlutar til mannvirkja (t.d. brýr og brúar-
hlutar, turnar, möstur, þök, þakgrindur, hurðir og 
gluggar og karmar til þeirra og þröskuldar fyrir 
hurðir, handrið, stöplar og súlur); álplötur, álstengur, 
álleiðslur og þess háttar, tilsniðið til notkunar í 
mannvirki: 

 --- Hurðir, gluggar og karmar til þeirra og þröskuldar í 
dyr: 

 --- ---  Hurðir: 
 7610.1011 --- --- ---  Með tilheyrandi glerrúðum, einnig ísettum ............ 5  0 
 7610.1019 --- --- ---  Annars .................................................................... 5  0 
 --- ---  Gluggar og gluggakarmar:  
 7610.1021 --- --- ---  Með tilheyrandi glerrúðum, einnig ísettum ............. 5  0 
 7610.1029 --- --- ---  Annars .................................................................... 5  0 
 7610.1030 --- --- ---  Annað ..................................................................... 5  0 
 --- Annað: 
 7610.9001 --- --- Steypumót ................................................................... 5  0 
 7610.9002 --- --- Þök, veggir, gólf, sperrur og tilsniðnir hlutar til 

bygginga í nr. 9406 ..................................................... 5  0 
 7610.9009 --- --- Annars ........................................................................ 5  0 

7611 7611.0000 Álgeymar, áltankar, álker og áþekk ílát, undir hvers 
konar efni (þó ekki samanþjappað eða fljótandi gas), 
með meira en 300 l rúmtaki, einnig fóðrað eða hita-
einangrað, en ekki með vélrænum búnaði eða hitunar-
búnaði ............................................................................... 0   

7612  Álámur, álföt, áldósir og áþekk ílát (þar með talin stíf 
og fellanleg pípulaga ílát), undir alls konar efni (þó 
ekki samanþjappað eða fljótandi gas), með 300 l 
rúmtaki eða minna, einnig fóðrað eða hitaeinangrað, 
en ekki með vélrænum búnaði eða hitunarbúnaði: 

 7612.1000 --- Fellanleg pípulaga ílát .................................................... 0   
 7612.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

7613 7613.0000 Álílát undir samanþjappað eða fljótandi gas ................ 0   

7614  Margþættur vír, kaplar, fléttuð bönd og þess háttar, 
úr áli, ekki rafmagnseinangrað: 

 7614.1000 --- Með stálkjarna ............................................................... 0   
 7614.9000 --- Annað ............................................................................ 0   
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7615  Borðbúnaður, eldhúsbúnaður eða önnur búsáhöld og 
hlutar til þeirra, úr áli; pottahreinsarar og hreinsi- 
eða fægileppar, -hanskar og þess háttar, úr áli; hrein-
lætisvörur og hlutar til þeirra, úr áli: 

 --- Borðbúnaður, eldhúsbúnaður eða önnur búsáhöld og 
hlutar til þeirra; pottahreinsarar og hreinsi- eða fægi-
leppar, -hanskar og þess háttar: 

 7615.1100 --- --- Pottahreinsarar og hreinsi- eða fægileppar, -hanskar 
og þess háttar .............................................................. 10  0 

 --- --- Annað:  
 7615.1901 --- --- --- Pönnur .................................................................... 10  0 
 7615.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 10  0 
 7615.2000 --- Hreinlætisvörur og hlutar til þeirra ................................ 10  0 

7616  Aðrar vörur úr áli: 
 7616.1000 --- Naglar, stifti, heftur (þó ekki vörur í nr. 8305), skrúfur, 

boltar, rær, skrúfkrókar, hnoð, fleinar, splitti, skinnur 
og áþekkar vörur ............................................................ 0   

 --- Annars: 
 7616.9100 --- --- Dúkur, grindur, netefni og girðingarefni, úr álvír ...... 0   
 --- --- Annað:  
 7616.9901 --- --- --- Vörur sem almennt eru notaðar í vélbúnaði eða 

verksmiðjum ........................................................... 0   
 7616.9902 --- --- --- Varningur til flutnings eða umbúða um vörur ........ 0   
 7616.9903 --- --- --- Til burstagerðar o.þ.h. ............................................ 0   
 7616.9904 --- --- --- Vörur sérstaklega hannaðar til skipa og báta .......... 0   
 7616.9905 --- --- --- Vörur til veiðarfæra ................................................ 0   
 7616.9906 --- --- --- Pípu- og kapalfestingar, klemmur, krókar o.þ.h. .... 0   
 7616.9907 --- --- --- Tengikassar og tengidósir fyrir raflagnir, þó ekki 

vörur sem teljast til nr. 8538 ................................... 5  0 
 7616.9908 --- --- --- Stigar ...................................................................... 10  0 
 7616.9909 --- --- --- Forskaut .................................................................. 0   
 7616.9911 --- --- --- Grófmótaðar vörur, ót.a. ......................................... 0   
 7616.9919 --- --- --- Annað ..................................................................... 10  0 
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77. KAFLI 
Ekki notaður að sinni 

78. KAFLI 
Blý og vörur úr því 

 
Athugasemd: 

Í þessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 
 a. Teinar og stengur: 
  Valsaðar, þrykktar, dregnar eða þrýstimótaðar vörur, ekki í vafningum, sem eru óholar í 

þverskurð alla lengd sína, að lögun sem hringur, ávalar, rétthyrndar (þ.m.t. ferningur), 
jafnhliða þríhyrningur eða reglulegur ávalur marghyrningur (þ.m.t. ,,flattir hringir“ og 
,,umbreyttir rétthyrningar“ þar sem tvær gagnstæðar hliðar eru ávalar, hinar tvær beinar, 
jafnar að lengd og samsíða). Vörur með rétthyrndum (þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum eða 
marghyrndum þverskurði mega vera með rúnnuð horn á lengdina. Þykkt slíkra vara, sem 
eru með rétthyrndum (þ.m.t. ,,umbreyttum rétthyrndum“) þverskurði er yfir einn tíundi 
breiddarinnar. Hugtakið tekur einnig til steyptra eða glæddra vara, sömu lögunar og 
stærðar, sem að lokinni framleiðslu hafa verið frekar unnar (meira en svo að aðeins hafi 
verið fjarlægðar ójöfnur eða glóðarleifar), enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta 
eða vara í öðrum vöruliðum. 

 b. Prófílar: 
  Valsaðar, þrykktar, dregnar, þrýstimótaðar eða formaðar vörur, einnig í vafningum, með 

sama þverskurði alla lengd sína, sem svara ekki til neinnar skýrgreiningar á teinum, 
stöngum, vír, plötum, blöðum, ræmum, þynnum, leiðslum eða pípum. Hugtakið tekur 
einnig til steyptra eða glæddra vara, sömu lögunar, sem að lokinni framleiðslu hafa verið 
frekar unnar (meira en svo að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða glóðarleifar), enda 
hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

 c. Vír: 
  Valsaðar, þrykktar eða dregnar vörur, í vafningum, sem eru óholar alla lengd sína, að lögun 

sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrningur eða reglulegur, 
ávalur marghyrningur (þ.m.t. ,,flattir hringir“ og ,,umbreyttir rétthyrningar“ þar sem tvær 
gagnstæðar hliðar eru ávalar, hinar tvær beinar, jafnar að lengd og samsíða). Vörur með 
rétthyrndum (þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum eða fjölhliða þverskurði mega vera með 
rúnnuðum hornum alla lengd sína. Þykkt slíkra vara, sem eru með rétthyrndum (þ.m.t. 
,,umbreyttum rétthyrndum“) þverskurði, er yfir einn tíundi breiddarinnar. 

 d. Plötur, blöð, ræmur og þynnur: 
  Vörur með flötu yfirborði (aðrar en óunnar vörur í nr. 7801), einnig í vafningum, óholar og 

rétthyrndar (þó ekki ferningslaga) í þverskurð, einnig með rúnnuðum hornum (þar með 
taldir ,,umbreyttir rétthyrningar“ þar sem tvær gagnstæðar hliðar eru ávalar, hinar tvær 
beinar, jafnar að lengd og samsíða) jafnar að þykkt, sem eru: 

--- rétthyrndar að lögun (einnig ferningslaga) að þykkt ekki yfir einn tíundi breiddar-
innar, 
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--- annarrar lögunar en rétthyrndrar eða ferningslaga, af hvaða stærð sem er, enda hafi 
þær ekki öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

   Til nr. 7804 teljast m.a. plötur, blöð, ræmur og þynnur með mynstri (t.d. grópum, gárum, 
ferhyrningum, dropum, tökkum, skífum) og vörur sem hafa verið gataðar, báraðar, fægðar 
eða húðaðar, enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

 e. Leiðslur og pípur: 
  Holar vörur, einnig vafðar, eins í þverskurð með aðeins einu lokuðu rými alla lengd sína, 

að lögun sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrningur eða 
reglulegur ávalur marghyrningur og með sömu veggþykkt. Vörur með rétthyrndum (þ.m.t. 
ferningslaga), jafnhliða þríhyrndum eða reglulegum ávölum marghliða þverskurði, sem 
geta verið með rúnnuð horn á lengdina, teljast einnig leiðslur og pípur, enda sé innri og ytri 
þverskurðurinn sammiðja og að sama formi og útliti. Leiðslur og pípur með nefndan 
þverskurð geta verið fægðar, húðaðar, beygðar, snittaðar, boraðar, þrengdar, víkkaðar, 
keilusniðnar eða búnar flönsum, krögum eða hringjum. 

 
Athugasemd við undirlið: 

Í þessum kafla telst  hreinsað blý: 
 Málmur sem inniheldur miðað við þyngd a.m.k. 99,9% af blýi, enda fari innihald hvers 
frumefnis miðað við þyngd ekki fram úr þeim mörkum sem tilgreind eru í eftirfarandi töflu: 
 
 TAFLA - Önnur frumefni 

_______________________________________________________________________  
 Frumefni Mörk innihalds í % miðað við þyngd 

_______________________________________________________________________  
 Ag Silfur 0,020 
 As Arsenik 0,005 
 Bi Bismút 0,050 
 Ca Kalsíum 0,002 
 Cd Kadmíum 0,002 
 Cu Kopar 0,080 
 Fe Járn 0,002 
 S Brennisteinn 0,002 
 Sb Antímon 0,005 
 Sn Tin 0,005 
 Zn Sink 0,002 
 Önnur (t.d. Te), hvert 0,001 

_______________________________________________________________________  

 A E 
 %  % 

7801  Óunnið blý: 
 7801.1000 --- Hreinsað blý ................................................................... 0   
 --- Annað: 
 7801.9100 --- --- Sem inniheldur antímon sem annað meginfrumefni 

miðað við þyngd ......................................................... 0   
 7801.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

7802 7802.0000 Blýúrgangur og blýrusl ................................................... 0   
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7803  Blýteinar, blýstengur, blýprófílar og blývír: 
 7803.0001 --- Vír .................................................................................. 0   
 7803.0002 --- Holar stengur ................................................................. 0   
 7803.0009 --- Annað ............................................................................ 0   

7804  Blýplötur, blýblöð, blýræmur og blýþynnur; blýduft 
og blýflögur: 

 --- Plötur, blöð, ræmur og þynnur: 
 --- --- Blöð, ræmur og þynnur ekki meira en 0,2 mm að 

þykkt (án undirlags): 
 7804.1101 --- --- --- 0,156 mm að þykkt og grennri ............................... 0   
 7804.1109 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Annað: 
 7804.1901 --- --- --- Plötur og ræmur úr blýi .......................................... 0   
 7804.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Duft og flögur: 
 7804.2001 --- --- Blýduft ........................................................................ 0   
 7804.2002 --- --- Blýflögur .................................................................... 0   

7805 7805.0000 Leiðslur, pípur og leiðsluhlutar eða pípuhlutar (t.d. 
tengi, hné, múffur), úr blýi .............................................. 0   

7806  Aðrar vörur úr blýi: 
 7806.0001 --- Vörur til veiðarfæra ....................................................... 0   
 7806.0002 --- Vörur sérstaklega hannaðar til skipa og báta ................. 0   
 7806.0009 --- Annars ............................................................................ 10  0 



389 

79. KAFLI 
Sink og vörur úr því 

 
Athugasemd: 

Í þessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 
 a. Teinar og stengur: 
  Valsaðar, þrykktar, dregnar eða þrýstimótaðar vörur, ekki í vafningum, sem eru óholar í 

þverskurð alla lengd sína, að lögun sem hringur, ávalar, rétthyrndar (þ.m.t. ferningur), 
jafnhliða þríhyrningur eða reglulegur ávalur marghyrningur (þ.m.t. ,,flattir hringir“ og 
,,umbreyttir rétthyrningar“ þar sem tvær gagnstæðar hliðar eru ávalar, hinar tvær beinar, 
jafnar að lengd og samsíða). Vörur með rétthyrndum (þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum eða 
marghyrndum þverskurði mega vera með rúnnuð horn á lengdina. Þykkt slíkra vara, sem 
eru með rétthyrndum (þ.m.t. ,,umbreyttum rétthyrndum“) þverskurði er yfir einn tíundi 
breiddarinnar. Hugtakið tekur einnig til steyptra eða glæddra vara, sömu lögunar og 
stærðar, sem að lokinni framleiðslu hafa verið frekar unnar (meira en svo að aðeins hafi 
verið fjarlægðar ójöfnur eða glóðarleifar), enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta 
eða vara í öðrum vöruliðum. 

 b. Prófílar: 
  Valsaðar, þrykktar, dregnar, þrýstimótaðar eða formaðar vörur, einnig í vafningum, með 

sama þverskurði alla lengd sína, sem svara ekki til neinnar skýrgreiningar á teinum, 
stöngum, vír, plötum, blöðum, ræmum, þynnum, leiðslum eða pípum. Hugtakið tekur 
einnig til steyptra eða glæddra vara, sömu lögunar, sem að lokinni framleiðslu hafa verið 
frekar unnar (meira en svo að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða glóðarleifar), enda 
hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

 c. Vír: 
  Valsaðar, þrykktar eða dregnar vörur, í vafningum, sem eru óholar alla lengd sína, að lögun 

sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrningur eða reglulegur, 
ávalur marghyrningur (þ.m.t. ,,flattir hringir“ og ,,umbreyttir rétthyrningar“ þar sem tvær 
gagnstæðar hliðar eru ávalar, hinar tvær beinar, jafnar að lengd og samsíða). Vörur með 
rétthyrndum (þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum eða fjölhliða þverskurði mega vera með 
rúnnuðum hornum alla lengd sína. Þykkt slíkra vara, sem eru með rétthyrndum (þ.m.t. 
,,umbreyttum rétthyrndum“) þverskurði, er yfir einn tíundi breiddarinnar. 

 d. Plötur, blöð, ræmur og þynnur: 
  Vörur með flötu yfirborði (aðrar en óunnar vörur í nr. 7901), einnig í vafningum, óholar og 

rétthyrndar (þó ekki ferningslaga) í þverskurð, einnig með rúnnuðum hornum (þar með 
taldir ,,umbreyttir rétthyrningar“ þar sem tvær gagnstæðar hliðar eru ávalar, hinar tvær 
beinar, jafnar að lengd og samsíða) jafnar að þykkt, sem eru: 

--- rétthyrndar að lögun (einnig ferningslaga) að þykkt ekki yfir einn tíundi 
breiddarinnar, 

--- annarrar lögunar en rétthyrndrar eða ferningslaga, af hvaða stærð sem er, enda hafi 
þær ekki öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

   Til nr. 7905 teljast m.a. plötur, blöð, ræmur og þynnur með mynstri (t.d. grópum, gárum, 
ferhyrningum, dropum, tökkum, skífum) og vörur sem hafa verið gataðar, báraðar, fægðar 
eða húðaðar, enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 
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 e. Leiðslur og pípur: 
  Holar vörur, einnig vafðar, eins í þverskurð með aðeins einu lokuðu rými alla lengd sína, 

að lögun sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrningur eða 
reglulegur ávalur marghyrningur og með sömu veggþykkt. Vörur með rétthyrndum (þ.m.t. 
ferningslaga), jafnhliða þríhyrndum eða reglulegum ávölum marghliða þverskurði, sem 
geta verið með rúnnuð horn á lengdina, teljast einnig leiðslur og pípur, enda sé innri og ytri 
þverskurðurinn sammiðja og að sama formi og útliti. Leiðslur og pípur með nefndan 
þverskurð geta verið fægðar, húðaðar, beygðar, snittaðar, boraðar, þrengdar, víkkaðar, 
keilusniðnar eða búnar flönsum, krögum eða hringjum. 

 
Athugasemd við undirlið: 

Í þessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 
 a. Sink, án blendis: 
  Málmur sem í er miðað við þyngd a.m.k. 97,5% af sinki. 
 b. Sinkblendi: 
  Málmkennd efni sem í er mest af sinki miðað við þyngd hvers einstaks annars frumefnis, 

enda fari heildarinnihald annarra slíkra frumefna fram úr 2,5% miðað við þyngd. 
 c. Sinkdust: 
  Dust sem fengið er með þéttingu sinkgufu, úr hnöttóttum ögnum sem eru fínni en sinkduft. 

Að minnsta kosti 80% af ögnunum miðað við þyngd fara í gegnum síu með 63 míkron 
möskva. Það verður að innihalda a.m.k. 85% af málmkenndu sinki miðað við þyngd. 

 A E 
 %  % 

7901  Óunnið sink: 
 --- Sink, án blendis: 
 7901.1100 --- --- Sem í er 99,99% eða meira af sinki miðað við þyngd . 0   
 7901.1200 --- --- Sem í er minna en 99,99% af sinki miðað við þyngd . 0   
 7901.2000 --- Sinkblendi ...................................................................... 0   

7902 7902.0000 Sinkúrgangur og rusl ....................................................... 0   

7903  Sinkdust, sinkduft og sinkflögur: 
 7903.1000 --- Sinkdust ......................................................................... 0   
 7903.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

7904  Sinkteinar, sinkstengur, sinkprófílar og sinkvír: 
 7904.0001 --- Holar stengur ................................................................. 0   
 7904.0009 --- Annað ............................................................................ 0   

7905 7905.0000 Sinkplötur, sinkblöð, sinkræmur og sinkþynnur .......... 0   

7906 7906.0000 Leiðslur, pípur og leiðsluhlutar eða pípuhlutar (t.d. 
tengi, hné, múffur), úr sinki ............................................ 0   

7907  Aðrar vörur úr sinki: 
 7907.0001 --- Rennur, kjaljárn, þakgluggakarmar og aðrir forsmíð-

aðir byggingarhlutar ...................................................... 0   
 7907.0002 --- Naglar, stifti, skrúfur o.þ.h.; pípu- og kapalfestingar .... 0   
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 7907.0003 --- Forskaut ......................................................................... 0   
 7907.0009 --- Annað ............................................................................ 10  0 
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80.KAFLI 
Tin og vörur úr því 

 
Athugasemd: 

Í þessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 
 a. Teinar og stengur: 
  Valsaðar, þrykktar, dregnar eða þrýstimótaðar vörur, ekki í vafningum, sem eru óholar í 

þverskurð alla lengd sína, að lögun sem hringur, ávalar, rétthyrndar (þ.m.t. ferningur), 
jafnhliða þríhyrningur eða reglulegur ávalur marghyrningur (þ.m.t. ,,flattir hringir“ og 
,,umbreyttir rétthyrningar“ þar sem tvær gagnstæðar hliðar eru ávalar, hinar tvær beinar, 
jafnar að lengd og samsíða). Vörur með rétthyrndum (þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum eða 
marghyrndum þverskurði mega vera með rúnnuð horn á lengdina. Þykkt slíkra vara, sem 
eru með rétthyrndum (þ.m.t. ,,umbreyttum rétthyrndum“) þverskurði er yfir einn tíundi 
breiddarinnar. Hugtakið tekur einnig til steyptra eða glæddra vara, sömu lögunar og 
stærðar, sem að lokinni framleiðslu hafa verið frekar unnar (meira en svo að aðeins hafi 
verið fjarlægðar ójöfnur eða glóðarleifar), enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta 
eða vara í öðrum vöruliðum. 

 b. Prófílar: 
  Valsaðar, þrykktar, dregnar, þrýstimótaðar eða formaðar vörur, einnig í vafningum, með 

sama þverskurði alla lengd sína, sem svara ekki til neinnar skýrgreiningar á teinum, 
stöngum, vír, plötum, blöðum, ræmum, þynnum, leiðslum eða pípum. Hugtakið tekur 
einnig til steyptra eða glæddra vara, sömu lögunar, sem að lokinni framleiðslu hafa verið 
frekar unnar (meira en svo að aðeins hafi verið fjarlægðar ójöfnur eða glóðarleifar), enda 
hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

 c. Vír:  
  Valsaðar, þrykktar eða dregnar vörur, í vafningum, sem eru óholar alla lengd sína, að lögun 

sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrningur eða reglulegur, 
ávalur marghyrningur (þ.m.t. ,,flattir hringir“ og ,,umbreyttir rétthyrningar“ þar sem tvær 
gagnstæðar hliðar eru ávalar, hinar tvær beinar, jafnar að lengd og samsíða). Vörur með 
rétthyrndum (þ.m.t. ferningslaga), þríhyrndum eða fjölhliða þverskurði mega vera með 
rúnnuðum hornum alla lengd sína. Þykkt slíkra vara, sem eru með rétthyrndum (þ.m.t. 
,,umbreyttum rétthyrndum“) þverskurði, er yfir einn tíundi breiddarinnar. 

 d. Plötur, blöð, ræmur og þynnur: 
  Vörur með flötu yfirborði (aðrar en óunnar vörur í nr. 8001), einnig í vafningum, óholar og 

rétthyrndar (þó ekki ferningslaga) í þverskurð, einnig með rúnnuðum hornum (þar með 
taldir ,,umbreyttir rétthyrningar“ þar sem tvær gagnstæðar hliðar eru ávalar, hinar tvær 
beinar, jafnar að lengd og samsíða) jafnar að þykkt, sem eru: 

--- rétthyrndar að lögun (einnig ferningslaga) að þykkt ekki yfir einn tíundi 
breiddarinnar, 

--- annarrar lögunar en rétthyrndrar eða ferningslaga, af hvaða stærð sem er, enda hafi 
þær ekki öðlast einkenni hluta eða vara í öðrum vöruliðum. 

   Til nr. 8004 og 8005 teljast m.a. plötur, blöð, ræmur og þynnur með mynstri (t.d. 
grópum, gárum, ferhyrningum, dropum, tökkum, skífum) og vörur sem hafa verið gataðar, 
báraðar, fægðar eða húðaðar, enda hafi þær ekki við það öðlast einkenni hluta eða vara í 
öðrum vöruliðum. 
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 e. Leiðslur og pípur: 
  Holar vörur, einnig vafðar, eins í þverskurð með aðeins einu lokuðu rými alla lengd sína, 

að lögun sem hringur, ávalar, rétthyrningur (þ.m.t. ferningur), jafnhliða þríhyrningur eða 
reglulegur ávalur marghyrningur og með sömu veggþykkt. Vörur með rétthyrndum (þ.m.t. 
ferningslaga), jafnhliða þríhyrndum eða reglulegum ávölum marghliða þverskurði, sem 
geta verið með rúnnuð horn á lengdina, teljast einnig leiðslur og pípur, enda sé innri og ytri 
þverskurðurinn sammiðja og að sama formi og útlit. Leiðslur og pípur með nefndan 
þverskurð geta verið fægðar, húðaðar, beygðar, snittaðar, boraðar, þrengdar, víkkaðar, 
keilusniðnar eða búnar flönsum, krögum eða hringjum. 

 
Athugasemd við undirlið: 

Í þessum kafla hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem þeim er hér með gefin: 
 a. Tin, án blendis: 
  Málmur sem í er miðað við þyngd a.m.k. 99% af tini, enda fari innihald sérhvers bismúts 

eða kopars ekki fram úr þeim mörkum sem tilgreind eru í eftirfarandi töflu: 
 
 TAFLA - Önnur frumefni 

________________________________________________________________________  
 Frumefni Mörk innihalds í % miðað við þyngd 

________________________________________________________________________  
 Bi Bismút  0,1 
 Cu Kopar  0,4 

________________________________________________________________________  
 
 b. Tinblendi: 
  Málmkennd efni sem í er mest af tini miðað við þyngd hvers annars frumefnis, að því 

tilskildu: 
1. að heildarinnihald annarra slíkra frumefna sé meira en 1% miðað við þyngd, eða 
2. að innihald annað hvort bismúts eða kopars miðað við þyngd sé jafnt eða fari fram úr 

þeim mörkum sem tilgreind eru í undanfarandi töflu. 

 A E 
 %  % 

8001  Óunnið tin: 
 8001.1000 --- Tin, án blendis ............................................................... 0   
 8001.2000 --- Tinblendi ........................................................................ 0   

8002 8002.0000 Tinúrgangur og tinrusl .................................................... 0   

8003  Tinteinar, tinstengur, tinprófílar og tinvír: 
 8003.0001 --- Holar stengur ................................................................. 0   
 8003.0002 --- Vír .................................................................................. 0   
 8003.0009 --- Annað ............................................................................ 0   

8004 8004.0000 Tinplötur, tinblöð og tinræmur, meira en 0,2 mm að 
þykkt ................................................................................. 0   
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8005 8005.0000 Tinþynnur (einnig áprentaðar eða festar á pappír, 
pappa, plast eða áþekk undirlagsefni), ekki meira en 
0,2 mm að þykkt (án undirlags); tinduft og tinflögur .. 0   

8006 8006.0000 Leiðslur, pípur og leiðsluhlutar eða pípuhlutar (t.d. 
tengi, hné, múffur), úr tini .............................................. 0   

8007  Aðrar vörur úr tini: 
 8007.0001 --- Skálpar (túpur) ............................................................... 0   
 8007.0009 --- Annað ............................................................................ 10  0 
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81. KAFLI 
Aðrir ódýrir málmar; keramíkmelmi; vörur úr þeim 

 
Athugasemd við undirlið: 

 Skýrgreiningar í athugasemd við 74. kafla um teina og stengur, prófíla, vír og plötur, 
blöð, ræmur og þynnur gilda að breyttu breytanda um þennan kafla. 

 A E 
 %  % 

8101  Wolfram (tungsten) og vörur úr því, þar með talið 
úrgangur og rusl: 

 8101.1000 --- Duft ................................................................................ 0   
 --- Annað: 
 8101.9400 --- --- Óunnið wolfram, þar með talið teinar og stengur sem 

fengið er aðeins með glæðingu.................................... 0   
 8101.9500 --- --- Teinar og stengur, þó ekki fengið aðeins með 

glæðingu, prófílar, plötur, blöð, ræmur og þynnur ..... 0   
 8101.9600 --- --- Vír ............................................................................... 0   
 8101.9700 --- --- Úrgangur og rusl.......................................................... 0   
 8101.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

8102  Molybden og vörur úr því, þar með talið úrgangur og 
rusl: 

 8102.1000 --- Duft ................................................................................ 0   
 --- Annað: 
 8102.9400 --- --- Óunnið molybden, þar með talið teinar og stengur 

fengið aðeins með glæðingu........................................ 0   
 8102.9500 --- --- Teinar og stengur, þó ekki fengið aðeins með 

glæðingu, prófílar, plötur, blöð, ræmur og þynnur ..... 0   
 8102.9600 --- --- Vír ............................................................................... 0   
 8102.9700 --- --- Úrgangur og rusl.......................................................... 0   
 8102.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

8103  Tantal og vörur úr því, þar með talið úrgangur og 
rusl: 

 8103.2000 --- Óunnið tantal, þar með talið teinar og stengur fengið 
aðeins með glæðingu; duft ............................................. 0   

 8103.3000 --- Úrgangur og rusl............................................................. 0   
 8103.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

8104  Magnesíum og vörur úr því, þar með talið úrgangur 
og rusl: 

 --- Óunnið magnesíum: 
 8104.1100 --- --- Sem í er a.m.k. 99,8% af magnesíum miðað við 

þyngd........................................................................... 0   
 8104.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 8104.2000 --- Úrgangur og rusl ............................................................ 0   
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 8104.3000 --- Svarf, spænir og korn, flokkað eftir stærð; duft ............. 0   
 8104.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

8105  Kóbaltsteinn og önnur millistigsframleiðsla frá 
kóbaltvinnslu; kóbalt og vörur úr því, þar með talið 
úrgangur og rusl: 

 8105.2000 --- Kóbaltsteinn og önnur millistigsframleiðsla frá kóbalt-
málmvinnslu; óunnið kóbalt; duft................................... 0   

 8105.3000 --- Úrgangur og rusl............................................................. 0   
 8105.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

8106 8106.0000 Bismút og vörur úr því, þar með talið úrgangur og 
rusl ..................................................................................... 0   

8107  Kadmíum og vörur úr því, þar með talið úrgangur og 
rusl: 

 8107.2000 --- Óunnið kadmíum; duft.................................................... 0   
 8107.3000 --- Úrgangur og rusl............................................................. 0   
 8107.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

8108  Títan og vörur úr því, þar með talið úrgangur og rusl: 
 8108.2000 --- Óunnið títan; duft............................................................ 0   
 8108.3000 --- Úrgangur og rusl............................................................. 0   
 8108.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

8109  Sirkon og vörur úr því, þar með talið úrgangur og 
rusl: 

 8109.2000 --- Óunnið sirkon; duft......................................................... 0   
 8109.3000 --- Úrgangur og rusl............................................................. 0   
 8109.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

8110  Antímon og vörur úr því, þar með talið úrgangur og 
rusl: 

 8110.1000 --- Óunnið antímon; duft ..................................................... 0   
 8110.2000 --- Úrgangur og rusl ............................................................ 0   
 8110.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

8111 8111.0000 Mangan og vörur úr því, þar með talið úrgangur og 
rusl ..................................................................................... 0   

8112  Beryllíum, króm, germaníum, vanadíum, gallíum, 
hafníum, indíum, níóbíum (kolumbíum), reníum og 
tallíum, og vörur úr þessum málmum, þar með talið 
úrgangur og rusl: 

 --- Beryllíum: 
 8112.1200 --- --- Óunnið; duft ................................................................ 0   
 8112.1300 --- --- Úrgangur og rusl.......................................................... 0   
 8112.1900 --- --- Annað .......................................................................... 0   
 --- Króm: 
 8112.2100 --- --- Óunnið; duft ................................................................ 0   
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 8112.2200 --- --- Úrgangur og rusl.......................................................... 0   
 8112.2900 --- --- Annað .......................................................................... 0   
 8112.3000 --- Germaníum .................................................................... 0   
 8112.4000 --- Vanadíum ....................................................................... 0   
  --- Tallíum: 
 8112.5100 --- --- Óunnið; duft ................................................................ 0   
 8112.5200 --- --- Úrgangur og rusl.......................................................... 0   
 8112.5900 --- --- Annað .......................................................................... 0   
 --- Annað: 
 8112.9200 --- --- Óunnið; úrgangur og rusl; duft ................................... 0   
 8112.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

8113 8113.0000 Keramíkmelmi og vörur úr því, þar með talið úr-
gangur og rusl .................................................................. 0   
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82. KAFLI 
Verkfæri, áhöld, eggjárn, skeiðar og gafflar, úr ódýrum málmi; 

hlutar til þeirra úr ódýrum málmi 
 
Athugasemdir: 

1. Þegar undan eru skildir lóðblásturslampar, hreyfanlegar smiðjur, slípihjól með grind, áhöld til 
hand- eða fótsnyrtingar, og vörur sem flokkast í nr. 8209, teljast til þessa kafla einungis vörur 
með blaði, brún, yfirborði eða öðrum vinnandi hluta úr eftirtöldu: 

 a. Ódýrum málmi. 
 b. Málmkarbíði eða keramíkmelmi. 
 c. Eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, syntetískum eða endurgerðum), á uppistöðu 

úr ódýrum málmi, málmkarbíði eða kermelmi. 
 d. Slípiefni, á uppistöðu úr ódýrum málmi, enda séu hlutirnir með skurðartönnum, skorum, 

grópum eða þess háttar, úr ódýrum málmi, og halda sérkennum sínum og notagildi eftir að 
slípiefnin hafa verið fest á. 

2. Hlutar úr ódýrum málmi til vara í þessum kafla flokkast með þeim vörum sem þeir eru hlutar 
til, þó ekki hlutar sérstaklega tilgreindir og verkfærafestingar fyrir handverkfæri (nr. 8466). 
Hlutar til almennra nota sem skýrgreindir eru í 2. athugasemd við flokk XV teljast þó aldrei til 
þessa kafla. 

  Hausar, blöð og skurðplötur í rafmagnsrakvélar eða rafmagnshárklippur teljast til nr. 
8510. 

3. Vörusamstæður úr einum eða fleiri hnífum í nr. 8211 og að minnsta kosti jafnmörgum vörum í 
nr. 8215 skulu flokkast í nr. 8215. 

 A E 
 %  % 

8201  Eftirtalin handverkfæri: Spaðar, skóflur, hakar, 
stingir, hlújárn, gafflar og hrífur; axir, bjúgaxir og 
áþekk höggverkfæri; hvers konar bjúgklippur og 
garðklippur; ljáir, sigðir, heyskerar, limgerðisklippur, 
timburfleigar og önnur verkfæri til notkunar við 
landbúnað, garðyrkju eða skógrækt: 

 8201.1000 --- Spaðar og skóflur ........................................................... 0   
 8201.2000 --- Gafflar ............................................................................ 0   
 --- Hakar, stingir, hlújárn og hrífur: 
 8201.3001 --- --- Hrífur .......................................................................... 0   
 8201.3009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 8201.4000 --- Axir, bjúgaxir og áþekk höggverkfæri .......................... 0   
 8201.5000 --- Bjúgklippur og áþekkar annarrar handar lim- og garð-

klippur (þar með taldar kjúklingaklippur) ..................... 0   
 8201.6000 --- Limgerðisklippur, beggja handa brumklippur og 

áþekkar beggja handa klippur ........................................ 0   
 --- Önnur verkfæri til notkunar við landbúnað, garðyrkju 

eða skógrækt: 
 8201.9001 --- --- Ljáir og ljáblöð ........................................................... 0   
 8201.9002 --- --- Orf .............................................................................. 0   
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 8201.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

8202  Handsagir; blöð í hvers konar sagir (fín- eða gróftennt 
eða tannlaus sagarblöð): 

 8202.1000 --- Handsagir ....................................................................... 0   
 8202.2000 --- Blöð í bandsagir ............................................................. 0   
 --- Kringlótt sagarblöð (þar með talin fín- eða gróftennt 

sagarblöð): 
 8202.3100 --- --- Með sagarflöt úr stáli .................................................. 0   
 8202.3900 --- --- Önnur, þar með taldir hlutar ....................................... 0   
 8202.4000 --- Keðjusagarblöð .............................................................. 0   
 --- Önnur sagarblöð: 
 8202.9100 --- --- Bein sagarblöð fyrir málm .......................................... 0   
 8202.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

8203  Þjalir, raspar, tengur (þar með taldar klippitengur), 
griptengur, spennitengur, málmklippur, pípuskerar, 
boltaskerar, gattengur og áþekk handverkfæri: 

 8203.1000 --- Þjalir, raspar og áþekk verkfæri ..................................... 0   
 8203.2000 --- Tengur (þar með taldar klippitengur), griptengur, 

spennitengur og áþekk verkfæri ..................................... 0   
 8203.3000 --- Málmklippur og áþekk verkfæri .................................... 0   
 8203.4000 --- Pípuskerar, boltaskerar, gattengur og áþekk verkfæri ... 0   

8204  Skrúflyklar og skiptilyklar fyrir handafl (þar með 
taldir átaksmælilyklar en þó ekki tappalyklar); út-
skiptanleg lyklasæti, með eða án handfangs: 

 --- Skrúflyklar og skiptilyklar fyrir handafl: 
 8204.1100 --- --- Ekki stillanlegir .......................................................... 0   
 8204.1200 --- --- Stillanlegir .................................................................. 0   
 8204.2000 --- Útskiptanleg lyklasæti, með eða án handfangs .............. 0   

8205  Handverkfæri (þar með taldir glerskerar), ót.a.; 
lóðlampar; skrúfstykki, þvingur og þess háttar, þó 
ekki fylgihlutir og hlutar til smíðavéla; steðjar; 
færanlegar smiðjur; hand- eða fótsnúin slípihjól með 
grind: 

 8205.1000 --- Verkfæri til að bora, snitta eða skrúfuskera ................... 0   
 8205.2000 --- Hamrar og sleggjur ........................................................ 0   
 8205.3000 --- Heflar, sporjárn, íbjúg sporjárn og áþekk bitjárn til 

trésmíða ......................................................................... 0   
 8205.4000 --- Skrúfjárn ........................................................................ 0   
 --- Önnur handverkfæri (þar með taldir glerskerar): 
 8205.5100 --- --- Heimilisverkfæri ......................................................... 0   
 8205.5900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 8205.6000 --- Lóðlampar ...................................................................... 0   
 8205.7000 --- Skrúfstykki, þvingur og þess háttar ............................... 0   
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 8205.8000 --- Steðjar; færanlegar smiðjur; hand- eða fótsnúin slípi-
hjól með grind ................................................................ 0   

 8205.9000 --- Samstæður vara úr tveimur eða fleiri undanfarandi 
undirliðum ..................................................................... 0   

8206 8206.0000 Verkfæri í tveimur eða fleiri af nr. 8202-8205, umbúin 
í vörusamstæður til smásölu ........................................... 0   

8207  Skiptiverkfæri í handverkfæri, einnig aflknúin, eða í 
smíðavélar (t.d. til að pressa, stansa, höggva, snitta, 
bora, snara úr, rýma, fræsa, renna eða skrúfa), þar 
með talin mót til að draga eða þrykkja málm, og 
verkfæri til að bora í berg eða jarðveg: 

 --- Verkfæri til að bora í berg eða jarðveg: 
 8207.1300 --- --- Með slitfleti úr keramíkmelmi .................................... 0   
 8207.1900 --- --- Önnur, þar með taldir hlutar ....................................... 0   
 8207.2000 --- Mót til að draga eða þrykkja málm ................................ 0   
 8207.3000 --- Verkfæri til að pressa, stansa eða höggva ...................... 0   
 8207.4000 --- Verkfæri til að snitta ...................................................... 0   
 8207.5000 --- Verkfæri til að bora, þó ekki bergborar ......................... 0   
 8207.6000 --- Verkfæri til að snara úr eða rýma .................................. 0   
 8207.7000 --- Verkfæri til að fræsa ...................................................... 0   
 8207.8000 --- Verkfæri til að renna ...................................................... 0   
 8207.9000 --- Önnur skiptiverkfæri ...................................................... 0   

8208  Hnífar og skurðarblöð í vélar eða vélræn tæki: 
 8208.1000 --- Til vinnslu á málmi ........................................................ 0   
 8208.2000 --- Til vinnslu á viði ............................................................ 0   
 8208.3000 --- Til eldhúsáhalda eða véla sem notaðar eru í matvæla-

iðnaði ............................................................................. 0   
 8208.4000 --- Til landbúnaðarvéla, garðyrkjuvéla eða skógar-

höggsvéla ....................................................................... 0   
 8208.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

8209 8209.0000 Plötur, stafir, oddar og þess háttar í verkfæri, óáfest, 
úr keramíkmelmi ............................................................. 0   

8210 8210.0000 Handknúin vélræn tæki, 10 kg að þyngd eða minna, til 
nota við tilbúning, meðferð eða framreiðslu á mat-
vælum eða drykkjarföngum ........................................... 0   

8211  Hnífar með skurðarblöðum, einnig sagtennt (þar með 
taldir sniðlar), þó ekki hnífar í nr. 8208, og blöð til 
þeirra: 

 8211.1000 --- Samstæður mismunandi vara ......................................... 10  0 
 --- Annað: 
 8211.9100 --- --- Borðhnífar með föstu blaði ......................................... 10  0 
 8211.9200 --- --- Aðrir hnífar með föstu blaði ....................................... 10  0 
 8211.9300 --- --- Hnífar sem hafa annað en föst blöð ............................ 10  0 
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 8211.9400 --- --- Blöð ............................................................................ 10  0 
 8211.9500 --- --- Handföng úr ódýrum málmi ....................................... 10  0 

8212  Rakhnífar og rakblöð (þar með talið efni í rakblöð í 
ræmum): 

 8212.1000 --- Rakhnífar ....................................................................... 0   
 8212.2000 --- Rakvélablöð, þar með talið efni í rakblöð í ræmum ...... 0   
 8212.9000 --- Aðrir hlutar .................................................................... 0   

8213 8213.0000 Skæri, skraddaraskæri og áþekk skæri, og blöð til 
þeirra ................................................................................. 0   

8214  Önnur eggjárn (t.d. hárklippur, kjötaxir eða eldhús-
axir, saxarar, hakkarar, pappírshnífar); áhöld til 
hand- eða fótsnyrtingar, einnig í samstæðum (þar með 
taldar naglaþjalir): 

 8214.1000 --- Pappírshnífar, bréfahnífar, sköfur, blýantsyddarar og 
blöð til þeirra ................................................................. 0   

 8214.2000 --- Áhöld til hand- eða fótsnyrtingar, einnig í samstæðum 
(þar með taldar naglaþjalir) ........................................... 0   

 8214.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

8215  Skeiðar, gafflar, sleifar, gatasleifar, kökuspaðar, 
fiskhnífar, smjörhnífar, sykurtengur og áþekkur eld-
hús- eða borðbúnaður: 

 8215.1000 --- Samstæður mismunandi vara með a.m.k. einum hlut 
sem húðaður er góðmálmi .............................................. 10  0 

 8215.2000 --- Aðrar samstæður mismunandi vara ............................... 10  0 
 --- Annað: 
 8215.9100 --- --- Húðað góðmálmi ........................................................ 10  0 
 8215.9900 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 
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83. KAFLI 
Ýmsar vörur úr ódýrum málmi 

 
Athugasemdir: 

1. Í þessum kafla skulu hlutar úr ódýrum málmi flokkaðir með þeim vörum sem þeir tilheyra. Þó 
skulu vörur úr járni eða stáli í nr. 7312, 7315, 7317, 7318 eða 7320 eða hliðstæðar vörur úr 
öðrum málmum (74.-76. og 78.-81. kafla) ekki teljast hlutar til vara í þessum kafla. 

2. Sem hjól í nr. 8302 teljast hjól sem eru ekki meira en 75 mm í þvermál (að meðtöldum slitfleti, 
þar sem við á), eða hjól sem eru meira en 75 mm í þvermál (að meðtöldum slitfleti, þar sem við 
á) að því tilskildu að breidd hjólsins eða slitflatarins sem á því er sé minna en 30 mm. 

 A E 
 %  % 

8301  Hengilásar og læsingar (fyrir lykla, talnakerfi eða 
rafmagn), úr ódýrum málmi; hespur og rammar með 
hespum, með læsingum, úr ódýrum málmi; lyklar til 
allra ofangreindra vara úr ódýrum málmi: 

 8301.1000 --- Hengilásar ...................................................................... 7,5  0 
 8301.2000 --- Læsingar til vélknúinna ökutækja .................................. 7,5  0 
 8301.3000 --- Læsingar til húsgagna .................................................... 0   
 --- Aðrar læsingar: 
 8301.4001 --- --- Til ökutækja ................................................................ 7,5  0 
 8301.4009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 8301.5000 --- Hespur og rammar með hespum, með læsingum ........... 7,5  0 
 8301.6000 --- Hlutar ............................................................................. 0   
 8301.7000 --- Stakir lyklar ................................................................... 0   

8302  Festingar, áfellur (fittings) og áþekkar vörur úr 
ódýrum málmi fyrir húsgögn, hurðir, stiga, glugga, 
gluggatjöld, vagnsmíði, söðlasmíði, ferðakoffort, kist-
ur, skrínur eða þess háttar; hengi, snagar, hilluhné og 
áþekkar festingar, úr ódýrum málmi; hjól með fest-
ingum úr ódýrum málmi; sjálfvirkar dyralokur úr 
ódýrum málmi: 

 --- Lamir: 
 8302.1001 --- --- Til ökutækja ................................................................ 7,5  0 
 8302.1009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 8302.2000 --- Hjól ................................................................................ 0   
 8302.3000 --- Aðrar festingar, áfellur og áþekkar vörur til vélknúinna 

ökutækja ......................................................................... 7,5  0 
 --- Aðrar festingar, áfellur og áþekkar vörur: 
 8302.4100 --- --- Til bygginga ............................................................... 0   
 8302.4200 --- --- Aðrar, til húsgagna ..................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 8302.4901 --- --- --- Til ökutækja ............................................................ 7,5  0 
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 8302.4909 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 8302.5000 --- Hengi, snagar, hilluhné og áþekkar festingar ................ 10  0 
 8302.6000 --- Sjálfvirkar dyralokur ...................................................... 0   

8303 8303.0000 Brynvarðir eða styrktir peningaskápar, geymsluhólf 
og hurðir og læsingar fyrir geymsluklefa, peninga-
kassa eða verðbréfakassa og þess háttar, úr ódýrum 
málmi ................................................................................ 10  0 

8304 8304.0000 Skjalakassar, spjaldskrárkassar, bréfabakkar, papp-
írshaldarar, pennabakkar, stimplastandar og áþekkur 
skrifstofu- eða skrifborðsbúnaður, úr ódýrum málmi, 
þó ekki skrifstofuhúsgögn í nr. 9403 .............................. 10  0 

8305  Smávarningur fyrir lausblaðabindi eða spjaldskrár, 
bréfaklemmur, bréfahorn, pappírsklemmur, spjald-
skrármerki og áþekkar skrifstofuvörur, úr ódýrum 
málmi; heftur í lengjum (t.d. fyrir skrifstofur, bólstr-
un, pökkun), úr ódýrum málmi: 

 8305.1000 --- Smávarningur fyrir lausblaðabindi eða spjaldskrár ....... 0   
 8305.2000 --- Heftur í lengjum ............................................................. 0   
 8305.9000 --- Annað, þar með taldir hlutar .......................................... 10  0 

8306  Bjöllur, bomböld (gongs) og þess háttar, ekki fyrir 
rafmagn, úr ódýrum málmi; myndastyttur og aðrir 
skrautmunir, úr ódýrum málmi; rammar fyrir ljós-
myndir, málverk eða þess háttar, úr ódýrum málmi; 
speglar úr ódýrum málmi: 

 8306.1000 --- Bjöllur, bomböld og þess háttar ..................................... 10  0 
 --- Myndastyttur og aðrir skrautmunir: 
 8306.2100 --- --- Húðað góðmálmi ........................................................ 10  0 
 8306.2900 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 8306.3000 --- Rammar fyrir ljósmyndir, málverk eða þess háttar; 

speglar ............................................................................ 10  0 

8307  Sveigjanlegar pípur úr ódýrum málmi, með eða án 
tengja: 

 8307.1000 --- Úr járni eða stáli ............................................................ 0   
 8307.9000 --- Úr öðrum ódýrum málmi ............................................... 0   

8308  Spennur, rammar með spennum, sylgjur, sylgju-
spennur, krókar, lykkjur, hringir og þess háttar, úr 
ódýrum málmi, notað til fatnaðar, skófatnaðar, yfir-
breiðslna, handtaskna, ferðabúnaðar eða annarra 
tilbúinna vara; holhnoð eða klaufhnoð, úr ódýrum 
málmi; perlur og paljettur, úr ódýrum málmi: 

 8308.1000 --- Krókar, lykkjur og hringir ............................................. 0   
 8308.2000 --- Holhnoð eða klaufhnoð ................................................. 0   
 8308.9000 --- Annað, þar með taldir hlutar .......................................... 0   



 

 A E 
 %  % 
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309  Tappar, lok og hettur (þar með talið krónutappar, 
skrúftappar og aftapparar), hylki fyrir flöskur, vaf-
spons, sponslok, innsigli og aðrir hlutar til pökkunar, 
úr ódýrum málmi: 

 8309.1000 --- Krónutappar ................................................................... 0   
 8309.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

8310 8310.0000 Merkispjöld, nafnspjöld, heimilisspjöld og áþekk 
spjöld, tölustafir, bókstafir og önnur tákn, úr ódýrum 
málmi, þó ekki vörur í nr. 9405 ....................................... 10  0 

8311  Vír, stengur, leiðslur, plötur, rafskaut og áþekkar 
vörur, úr ódýrum málmi eða málmkarbíði, húðað eða 
fyllt með flússefni, til notkunar við lóðun, brösun, 
logsuðu eða útfellingu á málmi eða málmkarbíði; vír 
og stengur úr mótuðu dufti úr ódýrum málmi, til 
notkunar við málmhúðun: 

 8311.1000 --- Húðuð rafskaut úr ódýrum málmi, til rafbogasuðu ........ 0   
 8311.2000 --- Kjarnavír úr ódýrum málmi, til rafbogasuðu ................. 0   
 8311.3000 --- Húðaður eða kjarnaðvír, úr ódýrum málmi, til lóðunar, 

brösunar eða logsuðu ..................................................... 0   
 8311.9000 --- Annað, þar með taldir hlutar .......................................... 0   
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FLOKKUR XVI 
Vélbúnaður og vélræn tæki; rafbúnaður; hlutar til þessara vara; 
 hljóðupptöku- og hljóðflutningstæki, mynda- og hljóðupptöku- 
tæki og mynda- og hljóðflutningstæki fyrir sjónvarp, og hlutar  

og fylgihlutir til þess konar vara 
 
Athugasemdir: 

1. Til þessa flokks telst ekki: 
 a. Belti eða reimar fyrir drifbúnað eða færibönd, úr plasti í 39. kafla eða vúlkaníseruðu 

gúmmíi (nr. 4010); eða aðrar vörur úr óhertu vúlkaníseruðu gúmmíi sem notaðar eru í 
vélbúnað, vélræn tæki, rafmagnstæki eða til annarra tækninota, úr vúlkaníseruðu gúmmíi 
öðru en harðgúmmíi (nr. 4016). 

 b. Vörur úr leðri eða samsettu leðri (nr. 4204) eða úr loðskinni (nr. 4303) sem notaðar eru í 
vélbúnað, vélræn tæki eða til annarra tækninota. 

 c. Kefli, spólur, snældur, keilur, leggir, rúllur eða áþekkar uppistöður úr hvers konar efni (t.d. 
39., 40., 44. eða 48. kafli eða flokkur XV). 

 d. Götuð spjöld í Jacquardvélar eða áþekkar vélar (t.d. 39. eða 48. kafli eða flokkur XV). 
 e. Belti eða reimar fyrir drifbúnað eða færibönd úr spunaefni (nr. 5910) eða aðrar vörur úr 

spunaefni til tækninota (nr. 5911). 
 f. Eðalsteinar eða hálfeðalsteinar (náttúrlegir, syntetískir eða endurgerðir) í nr. 7102-7104, 

eða vörur sem að öllu leyti eru gerðar úr slíkum steinum í nr. 7116, þó ekki óuppsettir unnir 
safírar og demantar í hljóðnálar (nr. 8522). 

 g. Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við flokk XV, úr 
ódýrum málmi (flokkur XV) eða áþekkar vörur úr plasti (39. kafli). 

 h. Borpípur (nr. 7304). 
 ij. Endalaus belti úr málmvír eða málmræmum (flokkur XV). 
 k. Vörur í 82. eða 83. kafla 
 l. Vörur í flokki XVII. 
 m. Vörur í 90. kafla. 
 n. Klukkur, úr og aðrar vörur í 91. kafla. 
 o. Skiptiverkfæri í nr. 8207 eða burstar til nota sem hlutar til véla (nr. 9603). Áþekk 

skiptiverkfæri flokkast eftir meginefni í hinum vinnandi hluta þeirra (t.d. í 40., 42., 43., 45. 
eða 59. kafla eða nr. 6804 eða 6909). 

 p. Vörur í 95. kafla. 
 q. Ritvélaborðar eða áþekk bönd, einnig á spólum eða í hylkjum (flokkast eftir því efni sem 

þetta er aðallega gert úr, eða í nr. 9612 ef blekborið eða unnið á annan hátt til áprentunar). 
2. Leiði ekki annað af 1. athugasemd við þennan flokk, 1. athugasemd við 84. kafla og 1. 

athugasemd við 85. kafla flokkast hlutar til véla (sem ekki eru hlutar til vara í nr. 8484, 8544, 
8545, 8546 eða 8547) svo sem hér segir: 

 a. Hlutar sem eru vörur meðtaldar í einhverju af vöruliðum 84. eða 85. kafla (þó ekki nr. 
8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 og 8548) flokkast alltaf í 
viðkomandi vöruliði.  

 
 b. Aðrir hlutar sem eingöngu eða aðallega má nota við ákveðna vél eða fleiri vélar sem teljast 

til sama vöruliðar (þar með taldar vélar í nr. 8479 eða 8543) flokkast með þeim vélum eða í 
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nr. 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 eða 8538 eftir því sem við á. Hlutar 
sem jöfnum höndum má nota í vörur í nr. 8517 og nr. 8525-8528 teljast þó til nr. 8517.  

 c. Allir aðrir hlutar teljast til nr.  8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 eða 8538 
eftir því sem við á eða, verði því ekki við komið, í nr. 8485 eða 8548.  

3. Leiði ekki annað af orðalagi flokkast vélasamstæður, settar saman í eina heild úr tveimur eða 
fleiri vélum og aðrar vélar hannaðar til að framkvæma tvö eða fleiri verkatriði, saman eða sér, 
eins og eingöngu væri um að ræða þann vélarhluta eða þá vél sem gegnir höfuðhlutverkinu. 

4. Sé vél (þar með taldar samsettar vélar) gerð úr sjálfstæðum hlutum (hvort sem þeir eru 
aðskildir eða tengdir með pípum, tengslum, rafmagnsköplum eða öðrum búnaði), sem ætlað er 
sameiginlega að framkvæma skýrt skilgreint verkatriði sem einn af vöruliðum 84. eða 85. kafla 
taka til, skal hún í heild flokkast undir þann vörulið sem höfðar til þess verkatriðis. 

5. Sem vél í athugasemdum þessum teljast hverskonar vélar; vélbúnaður, vélakostur, áhöld, 
tækjabúnaður eða tæki sem getið er í vöruliðum 84. eða 85. kafla. 

84. KAFLI 
Kjarnakljúfar, katlar, vélbúnaður og vélræn tæki; hlutar til þeirra 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Kvarnasteinar, hverfisteinar eða aðrar vörur í 68. kafla. 
 b. Vélbúnaður eða tæki (t.d. dælur) úr leir og leirhlutar til vélbúnaðar eða tækja úr hvers 

konar efni (69. kafli).  
 c. Búnaður úr gleri fyrir rannsóknarstofur (nr. 7017); vélbúnaður, tæki eða aðrar vörur til 

tækninota eða hlutar til þeirra, úr gleri (nr. 7019 eða 7020). 
 d. Vörur í nr. 7321 eða 7322 eða áþekkar vörur úr öðrum ódýrum málmi (74.-76. eða 78.-81. 

kafli). 
 e. Vélræn rafmagnsheimilistæki í nr. 8509; stafrænar myndavélar í nr. 8525. 
 f. Handknúnir vélrænir gólfsópar, án hreyfils (nr. 9603). 
2. Leiði ekki annað af 3. athugasemd við flokk XVI skal vél eða tæki sem svarar til lýsingar í 

einu eða fleiri af nr. 8401-8424 og jafnframt lýsingar í einhverju af nr. 8425-8480 teljast eftir 
því sem við á til einhvers af nr. 8401-8424. 

  Til nr. 8419 telst þó ekki: 
 a. Spírunartæki, útungunartæki eða ungamæður (nr. 8436). 
 b. Kornrakavélar (nr. 8437). 
 c. Flæðitæki (diffusing apparatus) til sykursafaframleiðslu (nr. 8438). 
 d. Vélbúnaður til hitameðferðar á spunagarni, dúk eða tilbúnum spunavörum (nr. 8451). 
 e. Vélbúnaður eða vélakostur, hannað til vélrænnar vinnslu, þar sem hitabreytingar gegna 

aukahlutverki, jafnvel þótt nauðsynlegar séu. 
  Til nr. 8422 telst ekki: 
 a. Saumavélar til lokunar á pokum eða áþekkum ílátum (nr. 8452). 
 b. Skrifstofuvélar í nr. 8472. 
  Til nr. 8424 teljast ekki:  
 Bleksprautuprentvélar (nr. 8443 eða 8471).  
3. Vélar til smíða úr hvers konar efni sem svara til lýsingar í nr. 8456 og jafnframt til lýsingar í 

nr. 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 eða 8465 skulu flokkast í nr. 8456. 
4. Til nr. 8457 teljast eingöngu vélar til smíða úr málmi, þó ekki rennibekkir (þar með taldar 

rennimiðstöðvar) sem geta framkvæmt mismunandi vélavinnu annaðhvort: 
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 a. með sjálfvirkri verkfæraskiptingu úr magasíni eða þess háttar í samræmi við vélvinnslu-
forrit (vélvinnslumiðstöð); 

 b. með sjálfvirkri notkun, samtímis eða raðbundið, mismunandi staðalhausa sem vinna úr 
verkefni í ákveðinni stöðu (einingasmíðavélar, einstöðuvélar); eða 

 c. með sjálfvirkum tilflutningi verkefnisins að mismunandi staðalhausum (fjölstöðufærslu-
vélar). 

5. A. Sem sjálfvirkar gagnavinnsluvélar í nr. 8471 telst: 
a. Tölvur (digital machines), sem geta 1) geymt vinnsluforrit eða forrit og að minnsta 

kosti þau gögn sem beint eru nauðsynleg til að láta forritið vinna; 2) verið 
auðveldlega forritaðar í samræmi við óskir notandans; 3) framkvæmt talnaútreikning 
samkvæmt ákvörðun notandans; og 4) framkvæmt, án mannlegra afskipta, 
vinnsluforrit sem gerir ráð fyrir að þær geti breytt úrvinnslu sinni með rökrænni 
ákvörðun á meðan á vinnslu stendur. 

b. Hliðstæðureiknar (analogue machines) sem geta gert eftirlíkingar af stærðfræðilegum 
líkönum og eru settir saman af að minnsta kosti eftirfarandi búnaði: Hliðstæðubúnaði, 
stýribúnaði og forritunarbúnaði. 

c. Vélar blandaðar að gerð (hybrid machines), annað hvort tölvur með hliðstæðubúnaði 
eða hliðstæðureiknar með búnaði til talnameðferðar. 

 B. Sjálfvirkar gagnavinnsluvélar geta verið í formi kerfa sem samsett eru úr breytilegum 
fjölda sérstæðra eininga. Leiði ekki annað af E-lið hér á eftir skal eining talin hluti af 
heildarkerfinu ef hún uppfyllir öll eftirtalin skilyrði: 
a. Hún sé þeirrar gerðar sem aðallega eða eingöngu er notuð í gagnavinnslukerfi. 
b. Hún sé tengjanleg við miðstöð, annaðhvort beint eða í gegnum aðra einingu eða 

einingar. 
c. Hún geti tekið á móti gögnum eða sent þau frá sér í því formi (tákn- eða merkjamáli) 

sem kerfið getur notað. 
 C. Einingar gagnavinnsluvélar sem framvísað er stökum skulu flokkast í nr. 8471. 
 D. Prentarar, lyklaborð, inntakstæki fyrir X-Y hnit og diskageymslueiningar sem uppfylla 

skilyrði b- og c-liða B-liðar hér á undan skulu í öllum tilfellum flokkast sem einingar í nr. 
8471. 

 E. Vélar sem framkvæma tiltekið verkatriði annað en gagnavinnslu og fela í sér eða vinna í 
tengslum við sjálfvirka gagnavinnsluvél skulu flokkaðar í viðeigandi vörulið með tilliti til 
verkatriðis þeirra eða, verði því ekki komið við, í lokavöruliði. 

6. Til nr. 8482 teljast m.a. fágaðar stálkúlur, enda sé frávik frá uppgefnu þvermáli hvergi meira 
en 1% eða meira en 0,05 mm eftir því hvort er minna. Aðrar stálkúlur skulu flokkaðar í nr. 
7326. 

7. Vél sem notuð er í fleiri en einum tilgangi flokkast þannig að litið er á höfuðnotkun hennar 
sem einu notkunina. 

  Leiði ekki annað af 2. athugasemd við þennan kafla og 3. athugasemd við flokk XVI, eða 
af orðalagi, flokkast vél í nr. 8479 ef höfuðnotkun hennar er ekki lýst í vörulið eða engin ein 
notkun hennar er höfuðnotkun. Til nr. 8479 teljast einnig vélar til framleiðslu á reipum eða 
köðlum (t.d. þættingar-, tvinnunar- og kaðalfléttivélar) úr málmvír, spunagarni eða hvers konar 
öðru efni eða úr blöndu slíkra efna. 

8. Hugtakið í vasastærð í nr. 8470 tekur aðeins til véla sem eru ekki meira en 170 mm x 100 mm 
x 45 mm að stærð.  

 
Athugasemdir við undirliði:  
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1. Sem kerfi í nr. 8471.49 teljast sjálfvirkar gagnavinnsluvélar með einingum sem uppfylla 
skilyrði B-liðar 5. athugasemdar við 84. kafla og fela í sér a.m.k. miðstöð, eina inntakseiningu 
(t.d. lyklaborð eða skanna) og eina úttakseiningu (t.d. myndskjá eða prentara).  

2.  Undirliður 8482.40 tekur aðeins til lega með sívölum keflum, jöfnum að þvermáli, sem er ekki 
yfir 5 mm og að lengd að minnsta kosti þrefalt þvermálið. Endar keflanna mega vera rúnnaðir. 

 

 A E 
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8401  Kjarnakljúfar; eldsneyti (hylki), ógeislað, fyrir 
kjarnakljúfa; vélbúnaður og tæki til sundurgreiningar 
á samsætum: 

 8401.1000 --- Kjarnakljúfar .................................................................. 0   
 8401.2000 --- Vélbúnaður og tæki til sundurgreiningar á samsætum, 

og hlutar til þeirra .......................................................... 0   
 8401.3000 --- Eldsneyti (hylki), ógeislað ............................................. 0   
 8401.4000 --- Hlutar kjarnakljúfa ......................................................... 0   

8402  Katlar til framleiðslu á vatnsgufu eða annarri gufu 
(þó ekki heitavatnsmiðstöðvarkatlar sem einnig geta 
framleitt lágþrýstigufu); háhitavatnskatlar: 

 --- Katlar til framleiðslu á vatnsgufu eða annarri gufu: 
 8402.1100 --- --- Vatnspípukatlar sem framleiða meira en 45 t/klst af 

gufu ............................................................................. 0   
 8402.1200 --- --- Vatnspípukatlar sem framleiða 45 t/klst af gufu eða 

minna .......................................................................... 0   
 8402.1900 --- --- Aðrir katlar til framleiðslu á gufu, þar með taldir 

blendingskatlar ........................................................... 0   
 8402.2000 --- Háhitavatnskatlar ........................................................... 0   
 8402.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8403  Katlar til miðstöðvarhitunar, þó ekki katlar í nr. 
8402: 

 8403.1000 --- Katlar ............................................................................. 5  0 
 8403.9000 --- Hlutar ............................................................................. 5  0 

8404  Aukavélakostur til nota með kötlum í nr. 8402 eða 
8403 (t.d. forhitarar, háhitarar, sóthreinsitæki, tæki til 
endurheimtu gass); þéttar fyrir gufu- eða aðrar 
aflvélar: 

 --- Aukavélakostur til nota með kötlum í nr. 8402 eða 
8403: 

 8404.1001 --- --- Til nota með kötlum í nr. 8403 ................................... 5  0 
 8404.1009 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 8404.2000 --- Þéttar fyrir gufuvélar eða aðrar aflvélar ......................... 0   
 --- Hlutar: 
 8404.9001 --- --- Hlutar til vöru í nr. 8404.1001 .................................... 5  0 
 8404.9009 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
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8405  Tæki til framleiðslu á gasi eða vatnsgasi, einnig með 
hreinsitækjum; tæki til framleiðslu á acetylengasi og 
áþekk tæki til gasframleiðslu með vatnsaðferð, einnig 
með hreinsitækjum: 

 8405.1000 --- Tæki til framleiðslu á gasi eða vatnsgasi, einnig með 
hreinsitækjum; tæki til framleiðslu á acetylengasi og 
áþekk tæki til gasframleiðslu með vatnsaðferð, einnig 
með hreinsitækjum ......................................................... 0   

 8405.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8406  Vatnsgufuaflshverflar og aðrir gufuaflshverflar: 
 8406.1000 --- Hverflar til að knýja skip ............................................... 0   
 --- Aðrir hverflar:  
 8406.8100 --- --- Með afköst meira en 40 MW ...................................... 0   
 8406.8200 --- --- Með afköst ekki meira en 40 MW .............................. 0   
 8406.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8407  Stimpil- eða hverfibrunahreyflar með neistakveikju: 
 8407.1000 --- Flugvélahreyflar ............................................................. 0   
 --- Skipsvélar: 
 8407.2100 --- --- Utanborðshreyflar ....................................................... 0   
 8407.2900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
 --- Brunahreyflar með stimpli til að knýja ökutæki í 87. 

kafla: 
 8407.3100 --- --- Með 50 cm3 sprengirými eða minna ........................... 0   
 8407.3200 --- --- Með meira en 50 cm3 sprengirými til og með 250 cm3 

..................................................................................... 0   
 8407.3300 --- --- Með meira en 250 cm sprengirými til og með 1000 

cm3 .............................................................................. 0   
 8407.3400 --- --- Með meira en 1000 cm3 sprengirými .......................... 0   
 8407.9000 --- Aðrir hreyflar ................................................................. 0   

8408  Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju (dísil- eða 
hálfdísilhreyflar): 

 8408.1000 --- Skipsvélar ...................................................................... 0   
 8408.2000 --- Hreyflar til knýja ökutæki í 87. kafla ............................. 0   
 8408.9000 --- Aðrir hreyflar ................................................................. 0   

8409  Hlutar eingöngu eða aðallega nothæfir til hreyfla í nr. 
8407 eða 8408: 

 8409.1000 --- Til flugvélahreyfla ......................................................... 0   
 --- Aðrir: 
 8409.9100 --- --- Eingöngu eða aðallega nothæfir til stimpilbruna-

hreyfla með neistakveikju ........................................... 0   
 8409.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

8410  Vökvahverflar, vatnshjól, og gangráðar til þeirra: 
 --- Vökvahverflar og vatnshjól: 
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 8410.1100 --- --- Fyrir 1000 kW afl eða minna ...................................... 0   
 8410.1200 --- --- Fyrir meira en 1000 kW afl til og með 10.000 kW .... 0   
 8410.1300 --- --- Fyrir meira en 10.000 kW afl ..................................... 0   
 8410.9000 --- Hlutar, þ.m.t. gangráðar ................................................. 0   

8411  Þrýstihverflar, skrúfuhverflar og aðrir gashverflar: 
 --- Þrýstihverflar: 
 8411.1100 --- --- Fyrir 25 kN þrýsting eða minni .................................. 0   
 8411.1200 --- --- Fyrir meiri þrýsting en 25 kN ..................................... 0   
 --- Skrúfuhverflar: 
 8411.2100 --- --- Fyrir 1100 kW afl eða minna ...................................... 0   
 8411.2200 --- --- Fyrir meira en 1100 kW afl ........................................ 0   
 --- Aðrir gashverflar: 
 8411.8100 --- --- Fyrir 5000 kW afl eða minna ...................................... 0   
 8411.8200 --- --- Fyrir meira en 5000 kW afl ........................................ 0   
 --- Hlutar: 
 8411.9100 --- --- Til þrýstihverfla eða skrúfuhverfla ............................. 0   
 8411.9900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   

8412  Aðrar vélar og hreyflar: 
 8412.1000 --- Þotuhreyflar, aðrir en þrýstihverflar .............................. 0   
 --- Vökvaaflsvélar og -hreyflar: 
 8412.2100 --- --- Línuvirkir (strokkar) ................................................... 0   
 8412.2900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Loftaflsvélar og -hreyflar: 
 8412.3100 --- --- Línuvirkir (strokkar) ................................................... 0   
 8412.3900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 8412.8000 --- Annars ............................................................................ 0   
 8412.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8413  Vökvadælur, einnig með mælitækjum; vökvalyftur: 
 --- Dælur með eða hannaðar fyrir mælitæki: 
 --- --- Dælur fyrir eldsneyti eða smurefni, til nota á 

bensínstöðvum eða verkstæðum: 
 8413.1101 --- --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ........................................ 0   
 8413.1109 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 0   
 --- --- Aðrar: 
 8413.1901 --- --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ........................................ 0   
 8413.1909 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 0   
 8413.2000 --- Handdælur, þó ekki dælur í nr. 8413.11 eða 8413.19 .... 0   
 8413.3000 --- Dælur í stimpilbrunahreyfla fyrir eldsneyti, smurefni 

eða kælimiðla ................................................................. 0   
 8413.4000 --- Steypudælur ................................................................... 0   
 8413.5000 --- Aðrar tvívirkar dælur með viðlægri færslu (positive 

displacement) ................................................................. 0   
 8413.6000 --- Aðrar snúningsdælur með viðlægri færslu ..................... 0   
 8413.7000 --- Aðrar miðflóttaaflsdælur ............................................... 0   
 --- Aðrar dælur; vökvalyftur: 
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 8413.8100 --- --- Dælur .......................................................................... 0   
 8413.8200 --- --- Vökvalyftur ................................................................ 0   
 --- Hlutar: 
 8413.9100 --- --- Í dælur ........................................................................ 0   
 8413.9200 --- --- Í vökvalyftur ............................................................... 0   

8414  Loft- eða lofttæmidælur, loft- eða aðrar gasþjöppur 
og viftur; loftræstiháfar eða gufugleypar með inn-
byggðri viftu, einnig með síum: 

 8414.1000 --- Lofttæmidælur ............................................................... 0   
 8414.2000 --- Hand- eða fótknúnar loftdælur ....................................... 0   
 --- Þjöppur til nota í kælibúnað: 
 8414.3001 --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ............................................ 0   
 8414.3009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 8414.4000 --- Loftþjöppur á undirvagni á hjólum til dráttar ................ 0   
 --- Viftur: 
 --- --- Borð-, gólf-, vegg-, glugga-, loft- eða þakviftur, með 

innbyggðum rafhreyfli með 125 W úttaki eða minna: 
 8414.5101 --- --- --- Heimilistæki ........................................................... 10  0 
 8414.5109 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 0   
 --- --- Aðrar: 
 8414.5901 --- --- --- Heimilistæki ........................................................... 10  0 
 8414.5909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Háfar með 120 cm láréttri hlið að hámarki eða minni: 
 8414.6001 --- --- Heimilistæki ............................................................... 10  0 
 8414.6009 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
 --- Annað: 
 8414.8001 --- --- Heimilistæki ............................................................... 10  0 
 8414.8009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 8414.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8415  Loftjöfnunartæki með hreyfilknúinni viftu og búnaði 
til að breyta rakastigi og hitastigi, þar með taldar 
vélar þar sem ekki er sjálfstætt hægt að stjórna 
rakastigi: 

 8415.1000 --- Fyrir glugga eða veggi, sjálfstæðar eða skipt kerfi (split 
system)............................................................................ 10  0 

 8415.2000 --- Til einstaklingsnota í vélknúnum ökutækjum ................ 10  0 
 --- Önnur: 
 8415.8100 --- --- Með kælibúnaði og loka til að snúa við kæli-/hita-

rásinni (vendivarmadælur (reversible heat pumps)) .... 10  0 
 8415.8200 --- --- Önnur, með innbyggðu kælitæki ................................ 10  0 
 8415.8300 --- --- Án innbyggðs kælitækis ............................................. 10  0 
 8415.9000 --- Hlutar ............................................................................. 10  0 

8416  Brennarar fyrir fljótandi eldsneyti, malað fast elds-
neyti eða gas; vélkyndarar, þar með taldar vélristar til 
þeirra, vélræn öskuhreinsitæki og áþekk tæki: 
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 --- Brennarar fyrir fljótandi eldsneyti: 
 8416.1001 --- --- Brennarar með vélrænni úðun (atomizers) ................. 0   
 8416.1009 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
 8416.2000 --- Aðrir brennarar, þar með taldir fjölvirkir brennarar ...... 0   
 8416.3000 --- Vélkyndarar, þar með taldar vélristar til þeirra, vélræn 

öskuhreinsitæki og áþekk tæki ....................................... 0   
 8416.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8417  Ofnar fyrir iðnað og rannsóknarstofur, þar með taldir 
líkbrennsluofnar, ekki fyrir rafmagn: 

 8417.1000 --- Bræðsluofnar og ofnar til brennslu, bræðslu eða ann-
arrar hitameðferðar á málmgrýti, brennisteinskís eða 
málmi ............................................................................. 0   

 8417.2000 --- Ofnar fyrir brauðgerðarhús, þar með taldir ofnar til 
kexgerðar ....................................................................... 0   

 8417.8000 --- Aðrir .............................................................................. 0   
 8417.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8418  Kæliskápar, frystar og annar kæli- eða frystibúnaður, 
einnig fyrir rafmagn; varmadælur, þó ekki loft-
jöfnunartæki í nr. 8415: 

 --- Samvirkir kælar-frystar, með aðskildum ytri hurðum: 
 8418.1001 --- --- Til heimilisnota ........................................................... 7,5  0 
 8418.1009 --- --- Aðrir ........................................................................... 5  0 
 --- Kæliskápar, til heimilisnota: 
 8418.2100 --- --- Með þjöppu ................................................................ 7,5  0 
 8418.2200 --- --- Með ísogi, fyrir rafmagn ............................................. 7,5  0 
 8418.2900 --- --- Aðrir ........................................................................... 7,5  0 
 --- Frystikistur, 800 l að rúmtaki eða minni: 
 8418.3001 --- --- Til heimilisnota ........................................................... 7,5  0 
 8418.3009 --- --- Aðrar ........................................................................... 5  0 
 --- Frystiskápar, 900 l að rúmtaki eða minni: 
 8418.4001 --- --- Til heimilisnota ........................................................... 7,5  0 
 8418.4009 --- --- Aðrir ........................................................................... 5  0 
 8418.5000 --- Aðrar kæli- eða frystikistur, -skápar, -sýningarborð,  

 sýningarkassar og áþekk húsgögn með kæli- eðaـ
frystibúnaði .................................................................... 0   

 --- Annar kæli- eða frystibúnaður; varmadælur: 
 --- --- Af þjöppugerð með þétta sem eru varmaskiptar: 
 8418.6101 --- --- --- Heimilistæki ........................................................... 7,5  0 
 8418.6109 --- --- --- Annað ..................................................................... 5  0 
 --- --- Annars: 
 8418.6901 --- --- --- Heimilistæki ........................................................... 7,5  0 
 8418.6909 --- --- --- Annað ..................................................................... 5  0 
 --- Hlutar: 
 --- --- Húsgögn hönnuð fyrir kæli- eða frystibúnað: 
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 8418.9101 --- --- --- Í nr. 8418.1001, 8418.2100 til 8418.2900, 
8418.3001, 8418.4001, 8418.6101 og 8418.6901 .. 10  0 

 8418.9109 --- --- --- Önnur ...................................................................... 0   
 8418.9900 --- --- Aðrir ............................................................................ 0   

8419  Vélbúnaður, vélakostur eða búnaður fyrir rann-
sóknarstofur, einnig rafmagnshitaður (þó ekki 
bræðslu- og hitunarofnar og annar búnaður í nr. 
8514) til vinnslu á efnum með aðferðum sem fela í sér 
hitabreytingu, svo sem með hitun, suðu, stiknun, 
eimingu, hreinsun, dauðhreinsun, gerilsneyðingu, 
eimvætingu, þurrkun, uppgufun, gufugerð, þéttingu 
eða kælingu, þó ekki vélbúnaður eða vélakostur til 
heimilisnota; hrað- eða geymavatnshitarar, ekki fyrir 
rafmagn: 

 --- Hrað- eða geymavatnshitarar, ekki fyrir rafmagn: 
 8419.1100 --- --- Gaskyntir hraðvatnshitarar ......................................... 5  0 
 8419.1900 --- --- Aðrir ........................................................................... 5  0 
 8419.2000 --- Dauðhreinsarar til læknisfræðilegra nota, skurðlækn-

inga eða rannsóknarstofa ............................................... 0   
 --- Þurrkarar: 
 8419.3100 --- --- Fyrir landbúnaðarafurðir ............................................ 0   
 8419.3200 --- --- Fyrir við, pappírsdeig, pappír eða pappa .................... 0   
 8419.3900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
 8419.4000 --- Vélakostur til eimingar eða hreinsunar .......................... 0   
 8419.5000 --- Varmaskiptar .................................................................. 0   
 8419.6000 --- Vélbúnaður til að þétta andrúmsloft eða aðrar loft-

tegundir .......................................................................... 0   
 --- Annar vélbúnaður, vélakostur og tæki: 
 --- --- Til að laga heita drykki eða elda eða hita matvæli: 
 8419.8101 --- --- --- Til veitingareksturs ................................................. 5  0 
 8419.8109 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 8419.8901 --- --- --- Til veitingareksturs ................................................. 0   
 8419.8909 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 8419.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8420  Sléttipressur eða aðrar völsunarvélar, þó ekki fyrir 
málma eða gler, og valsar til þeirra: 

 --- Sléttipressur eða aðrar völsunarvélar: 
 8420.1001 --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ............................................ 0   
 8420.1009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Hlutar: 
 8420.9100 --- --- Valsar ......................................................................... 0   
 8420.9900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
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8421  Miðflóttaaflsvindur, þar með taldir miðflóttaafls-
þurrkarar; vél- og tækjabúnaður til síunar eða 
hreinsunar á vökva og lofttegundum:  
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 --- Miðflóttaaflsvindur, þar með taldir miðflóttaafls-
þurrkarar: 

 --- --- Rjómaskilvindur: 
 8421.1101 --- --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ........................................ 0   
 8421.1109 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 0   
 --- --- Tauþurrkarar: 
 8421.1201 --- --- --- Heimilistæki ........................................................... 7,5  0 
 8421.1209 --- --- --- Aðrir ....................................................................... 0   
 --- --- Annað: 
 8421.1901 --- --- --- Rafknúnið eða rafstýrt ............................................ 0   
 8421.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Vél- og tækjabúnaður til síunar eða hreinsunar á 

vökva: 
 8421.2100 --- --- Til síunar eða hreinsunar á vatni ................................ 0   
 8421.2200 --- --- Til síunar eða hreinsunar á öðrum drykkjarvörum en 

vatni ............................................................................ 0   
 8421.2300 --- --- Olíu- eða bensínsíur fyrir brunahreyfla ...................... 0   
 8421.2900 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Vél- og tækjabúnaður til hreinsunar á lofttegundum: 
 8421.3100 --- --- Loftinntakssíur fyrir brunahreyfla .............................. 0   
 --- --- Annar: 
 8421.3901 --- --- --- Heimilistæki ........................................................... 7,5  0 
 8421.3909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Hlutar: 
 8421.9100 --- --- Til miðflóttaaflsvindna, þar með talið miðflótta-

aflsþurrkara ................................................................. 0   
 8421.9900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   

8422  Uppþvottavélar; vélbúnaður til að hreinsa eða þurrka 
flöskur eða önnur ílát; vélbúnaður til að fylla, loka, 
innsigla eða festa merkimiða á flöskur, dósir, öskjur, 
poka eða önnur ílát; vélbúnaður til að festa tappa á 
flöskur, krukkur, túpur og áþekk ílát; annar vélbún-
aður til pökkunar eða umbúða (þ.m.t vélbúnaður til 
hitaherpiumbúða); vélbúnaður til blöndunar kolsýru í 
drykkjarvörur:  

 --- Uppþvottavélar: 
 8422.1100 --- --- Til heimilisnota ........................................................... 7,5  0 
 --- --- Aðrar: 
 8422.1901 --- --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ........................................ 0   
 8422.1909 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 0   
 --- Vélbúnaður til að hreinsa eða þurrka flöskur eða önnur 

ílát: 
 8422.2001 --- --- Rafknúninn eða rafstýrður .......................................... 0   
 8422.2009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Vélbúnaður til að fylla, loka, innsigla eða festa merki-

miða á flöskur, dósir, öskjur, poka eða önnur ílát; 
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vélbúnaður til að festa tappa á flöskur, krukkur, túpur 
og áþekk ílát; vélbúnaður til blöndunar kolsýru í 
drykkjarvörur: 

 8422.3001 --- --- Rafknúninn eða rafstýrður .......................................... 0   
 8422.3009 --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Annar vélbúnaður til pökkunar eða umbúða (þ.m.t. 

vélbúnaður til hitaherpiumbúða): 
 8422.4001 --- --- Rafknúninn eða rafstýrður .......................................... 0   
 8422.4009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 8422.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8423  Vogir (þó ekki vogir með 5 cg nákvæmni eða meiri), 
þar með taldar talningar- og eftirlitsvogir; vogarlóð 
alls konar: 

 8423.1000 --- Fólksvogir, þar með taldar ungbarnavogir; vogir til 
heimilisnota .................................................................... 0   

 --- Vogir til sleitulausrar vigtunar á vörum á færibandi: 
 8423.2001 --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ............................................ 0   
 8423.2009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Fastavogir og vogir sem setja fyrirfram ákveðinn 

þunga af efni í poka eða ílát, þar með taldar 
skammtavogir: 

 8423.3001 --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ............................................ 0   
 8423.3009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Aðrar vogir: 
 8423.8100 --- --- Sem að hámarki geta vigtað 30 kg .............................. 0   
 8423.8200 --- --- Sem að hámarki geta vigtað meira en 30 kg til og 

með 5000 kg ............................................................... 0   
 8423.8900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 8423.9000 --- Vogarlóð alls konar; vogarhlutar ................................... 0   

8424  Vélræn tæki (einnig fyrir handafl) til sprautunar, 
dreifingar eða úðunar á vökvum eða dufti; slökkvi-
tæki, einnig hlaðin; úðabyssur og áþekk tæki; gufu- 
eða sandblástursvélar og áþekkar blástursvélar: 

 --- Slökkvitæki, einnig hlaðin: 
 8424.1001 --- --- Hlaðin handslökkvitæki sem hvorki innihalda halóna 

né klórflúorkolefni ...................................................... 0   
 8424.1009 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 8424.2000 --- Úðabyssur og áþekk tæki ............................................... 0   
 --- Gufu- eða sandblástursvélar og áþekkar blástursvélar: 
 8424.3001 --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ............................................ 0   
 8424.3009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Önnur tæki: 
 8424.8100 --- --- Til landbúnaðar eða garðyrkju ................................... 0   
 8424.8900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 8424.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   
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8425  Blakkalyftibúnaður og talíur, þó ekki skúffubönd; 
vindur og koppvindur; tjakkar: 

 --- Blakkalyftibúnaður og talíur, þó ekki skúffubönd eða 
talíur til að lyfta ökutækjum: 

 8425.1100 --- --- Knúið rafhreyfli .......................................................... 0   
 8425.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 8425.2000 --- Námuvindur; vindur sérstaklega hannaðar til nota 

neðanjarðar .................................................................... 0   
 --- Aðrar vindur; koppvindur: 
 --- --- Knúnar rafhreyfli: 
 8425.3101 --- --- --- Sjálfvirkar færavindur ............................................ 0   
 8425.3109 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 8425.3901 --- --- --- Sjálfvirkar færavindur, knúnar vökvahreyfli .......... 0   
 8425.3909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Tjakkar; talíur til að lyfta ökutækjum: 
 8425.4100 --- --- Innbyggðir tjakkar til nota á bifreiðaverkstæðum ...... 0   
 8425.4200 --- --- Aðrir tjakkar og vindur, vökvaknúnar ........................ 0   
 8425.4900 --- --- Annað ......................................................................... 0   

8426  Skipabómur, kranar, þar með taldir kapalkranar; 
hreyfanlegar lyftigrindur, klofberar og kranabúnir 
vinnuvagnar: 

 --- Brautarkranar í loft, flutningakranar, gálgakranar, 
brúarkranar, hreyfanlegir lyftikranar og klofberar: 

 8426.1100 --- --- Brautarkranar í loft á fastri undirstöðu ....................... 0   
 --- --- Hreyfanlegar lyftigrindur á hjólum með hjólbörðum 

og klofberar: 
 8426.1201 --- --- --- Klofberar ................................................................ 0   
 8426.1209 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 8426.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 8426.2000 --- Turnkranar ..................................................................... 0   
 8426.3000 --- Bómukranar á súlufótum ............................................... 0   
 --- Annar vélbúnaður, sjálfknúinn: 
 --- --- Á hjólum með hjólbörðum: 
 8426.4101 --- --- --- Vinnuvagnar búnir krana ........................................ 0   
 8426.4102 --- --- --- Vinnuvélar búnar framlengjanlegri fastri lyftibómu 

fyrir útskiptanlegan vökvaknúinn búnað eins og 
gaffla, skóflur griptæki o.þ.h. ................................. 0   

 8426.4109 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   
 8426.4900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Annar vélbúnaður: 
 8426.9100 --- --- Til festingar á ökutæki fyrir vegi ................................ 0   
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 8426.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

8427  Gaffallyftarar; aðrir vinnuvagnar með búnaði til 
lyftingar eða meðhöndlunar: 

 8427.1000 --- Sjálfknúnir vagnar knúnir rafhreyfli .............................. 0   
 8427.2000 --- Aðrir sjálfknúnir vagnar ................................................ 0   
 --- Aðrir vagnar:  
 8427.9001 --- --- Á hjólbörðum úr gúmmíi ............................................ 0   
 8427.9009 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   

8428  Annar vélbúnaður til lyftingar, meðhöndlunar, 
hleðslu eða losunar (t.d. lyftur, rennistigar, færibönd, 
togbrautir): 

 --- Lyftur og skúffubönd: 
 8428.1001 --- --- Til vöru- og mannflutninga ........................................ 5  0 
 8428.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 8428.2000 --- Loftknúnar lyftur og færibrautir .................................... 0   
 --- Aðrar sívinnslulyftur og -færibönd, fyrir vörur eða 

efni: 
 8428.3100 --- --- Sérstaklega hannað til nota neðanjarðar ..................... 0   
 8428.3200 --- --- Annað af skóflugerð ................................................... 0   
 8428.3300 --- --- Annað af beltagerð ..................................................... 0   
 8428.3900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 8428.4000 --- Rennistigar og rennigangbrautir .................................... 5  0 
 8428.5000 --- Námuvagnaýtur, eimreiðar- eða vagnfærslur, vagn-

sturtur og áþekkur búnaður til að meðhöndla járn-
brautarvagna .................................................................. 0   

 8428.6000 --- Strengjabrautir, stólalyftur, skíðatoglínur; dráttar-
búnaður fyrir teinabrautir ............................................... 0   

 --- Annar vélbúnaður: 
 8428.9001 --- --- Lyftibúnaður framan á almennar hjóladráttarvélar ..... 0   
 8428.9009 --- --- Annar .......................................................................... 0   

8429  Jarðýtur, vegheflar, jöfnunarvélar, skafarar, vél-
skóflur, gröfur, ámokstursvélar, vélþjöppur og valt-
arar, sjálfknúið: 

 --- Jarðýtur: 
 8429.1100 --- --- Á beltum ..................................................................... 0   
 8429.1900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Vegheflar og jöfnunarvélar: 
 8429.2001 --- --- Vegheflar .................................................................... 0   
 8429.2009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 8429.3000 --- Skafarar .......................................................................... 0   
 8429.4000 --- Vélþjöppur og valtarar ................................................... 0   
 --- Vélskóflur, gröfur og ámokstursvélar: 
 8429.5100 --- --- Framenda ámokstursvélar ........................................... 0   
 8429.5200 --- --- Vélbúnaður með yfirbyggingu sem snúist getur 360°  0   
 [--- --- Aðrar: 
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 8429.5901 --- --- --- Vélbúnaður og smávinnuvélar undir 1 tonni að 
heildarþyngd ........................................................... 0 

 8429.5909 --- --- --- Annars .................................................................... 0]3

8430  Annar vélbúnaður til að færa, hefla, jafna, skafa, 
grafa, þjappa, binda, vinna eða bora í mold, steinefni 
eða málmgrýti; fallhamrar og stauratogarar; snjó-
plógar og snjóblásarar: 

 8430.1000 --- Fallhamrar og stauratogarar ........................................... 0   
 8430.2000 --- Snjóplógar og snjóblásarar ............................................ 0   
 --- Kola- eða bergskerar og gangnagerðarvélar: 
 8430.3100 --- --- Sjálfknúið ................................................................... 0   
 8430.3900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Aðrar bor- eða brunnavélar: 
 8430.4100 --- --- Sjálfknúnar ................................................................. 0   
 8430.4900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 8430.5000 --- Annar vélbúnaður, sjálfknúinn ...................................... 0   
 --- Annar vélbúnaður, ekki sjálfknúinn: 
 8430.6100 --- --- Vélbúnaður til þjöppunar eða bindingar ..................... 0   
 --- --- Annars: 
 --- --- ---  Moksturs- og graftarbúnaður framan á almennar 

hjóladráttarvélar: 
 8430.6911 --- --- --- ---  Nýr ........................................................................ 0   
 8430.6919 --- --- --- ---  Notaður ................................................................. 0   
 8430.6990 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   

8431  Hlutar eingöngu eða aðallega nothæfir til vélbúnaðar í 
nr. 8425-8430: 

 8431.1000 --- Til vélbúnaðar í nr. 8425 ............................................... 0   
 8431.2000 --- Til vélbúnaðar í nr. 8427 ............................................... 0   
 --- Til vélbúnaðar í nr. 8428: 
 8431.3100 --- --- Í lyftur, skúffubönd eða rennistiga ............................. 5  0 
 8431.3900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
 --- Til vélbúnaðar í nr. 8426, 8429 eða 8430: 
 --- --- Fötur, skóflur, gripskóflur og griptæki: 
 8431.4101 --- --- --- Til véla í nr. 8426 ................................................... 0   
 8431.4109 --- --- --- Annað ...................................................................... 0   
 8431.4200 --- --- Ýtublöð ....................................................................... 0   
 8431.4300 --- --- Hlutar til bor- eða brunnavéla í nr. 8430.41 eða 

8430.49 ....................................................................... 0   
 8431.4900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   

8432  Landbúnaðar-, garðyrkju- eða skógræktarvélbún-
aður til vinnslu jarðvegs og ræktunar; valtarar fyrir 
húsgarða eða íþróttavelli: 

 
3 Sbr. 2. gr. auglýsingar nr. 141/2005 (A-deild Stjórnartíðinda, gildistökudagur 1. janúar 2006). 
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 --- Plógar:  
 8432.1001 --- --- Nýir ............................................................................. 0   
 8432.1009 --- --- Notaðir ........................................................................ 0   
 --- Herfi, hreykivélar, arfatætarar og vélar til að skrapa og 

losa jarðveg: 
 --- --- Diskaherfi: 
 8432.2101 --- --- --- Ný ........................................................................... 0   
 8432.2109 --- --- --- Notuð ...................................................................... 0   
 --- --- Annað: 
 8432.2901 --- --- --- Nýtt ......................................................................... 0   
 8432.2909 --- --- --- Notað ...................................................................... 0   
 --- Vélar til að sá, planta og umplanta:  
 8432.3001 --- --- Nýjar ........................................................................... 0   
 8432.3009 --- --- Notaðar ....................................................................... 0   
 --- Mykjudreifarar og áburðardreifarar:  
 8432.4001 --- --- Nýir ............................................................................. 0   
 8432.4009 --- --- Notaðir ........................................................................ 0   
 --- Annar vélbúnaður:  
 8432.8001 --- --- Nýr .............................................................................. 0   
 8432.8009 --- --- Notaður ....................................................................... 0   
 8432.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8433  Uppskeru- eða þreskivélar, þar með taldar strá- eða 
fóðurbaggavélar; gras- eða heysláttuvélar; vélar til að 
hreinsa, aðgreina eða flokka egg, ávexti eða aðrar 
landbúnaðarafurðir, þó ekki vélbúnaður í nr. 8437: 

 --- Sláttuvélar fyrir húsgarða, útivistarsvæði eða íþrótta-
velli: 

 8433.1100 --- --- Vélknúnar, með sláttubúnaði sem snýst í láréttum 
fleti .............................................................................. 0   

 8433.1900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Aðrar sláttuvélar, þar með taldar sláttugreiður á 

dráttarvélar: 
 8433.2001 --- --- Nýjar............................................................................ 0   
 8433.2009 --- --- Notaðar ........................................................................ 0   
 --- Aðrar heyvinnuvélar: 
 --- --- Rakstrar- og snúningsvélar: 
 8433.3011 --- --- --- Nýjar ....................................................................... 0   
 8433.3019 --- --- --- Notaðar ................................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 8433.3091 --- --- --- Nýtt ......................................................................... 0   
 8433.3099 --- --- --- Notað ...................................................................... 0   
 --- Strá- eða fóðurbaggavélar, þar með taldar baggatínur: 
 8433.4001 --- --- Nýjar............................................................................ 0   
 8433.4009 --- --- Notaðar ........................................................................ 0   
 --- Aðrar uppskeruvélar; þreskivélar: 
 --- --- Sambyggðar uppskeruþreskivélar: 
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 8433.5101 --- --- --- Nýjar ....................................................................... 0   
 8433.5109 --- --- --- Notaðar ................................................................... 0   
 --- --- Aðrar þreskivélar: 
 8433.5201 --- --- --- Nýjar ....................................................................... 0   
 8433.5209 --- --- --- Notaðar ................................................................... 0   
 --- --- Rótar- eða hnýðisuppskeruvélar: 
 8433.5301 --- --- --- Nýjar ....................................................................... 0   
 8433.5309 --- --- --- Notaðar ................................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 8433.5901 --- --- --- Nýjar ....................................................................... 0   
 8433.5909 --- --- --- Notaðar ................................................................... 0   
 --- Vélar til að hreinsa, aðgreina eða flokka egg, ávexti 

eða aðrar landbúnaðarafurðir: 
 --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar: 
 8433.6011 --- --- --- Nýjar ....................................................................... 0   
 8433.6019 --- --- --- Notaðar ................................................................... 0   
 --- --- Aðrar: 
 8433.6091 --- --- --- Nýjar ....................................................................... 0   
 8433.6099 --- --- --- Notaðar ................................................................... 0   
 8433.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8434  Mjaltavélar og mjólkurbúsvélar: 
 --- Mjaltavélar: 
 8434.1001 --- --- Nýjar............................................................................ 0   
 8434.1009 --- --- Notaðar ........................................................................ 0   
 --- Mjólkurbúsvélar: 
 --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar: 
 8434.2011 --- --- --- Nýjar ....................................................................... 0   
 8434.2019 --- --- --- Notaðar ................................................................... 0   
 --- --- Aðrar: 
 8434.2091 --- --- --- Nýjar ....................................................................... 0   
 8434.2099 --- --- --- Notaðar ................................................................... 0   
 8434.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8435  Pressur, marningsvélar og áþekkur vélbúnaður til 
framleiðslu á víni, ávaxtamiði, ávaxtasafa eða 
áþekkum drykkjarvörum: 

 --- Vélbúnaður: 
 8435.1001 --- --- Rafknúinn eða rafstýrður ............................................ 0   
 8435.1009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 8435.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8436  Annar vélbúnaður til landbúnaðar, garðyrkju, skóg-
ræktar, alifugla- eða býflugnaræktar, þar með talin 
spírunartæki með vélrænum útbúnaði eða hitabúnaði; 
útungunarvélar og ungamæður: 

 --- Vélbúnaður til að laga dýrafóður: 
 --- --- Rafknúinn eða rafstýrður: 
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 8436.1011 --- --- --- Nýr .......................................................................... 0   
 8436.1019 --- --- --- Notaðar ................................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 8436.1091 --- --- --- Nýr .......................................................................... 0   
 8436.1099 --- --- --- Notaðar ................................................................... 0   
 --- Vélbúnaður til alifuglaræktar; útungunarvélar og 

ungamæður: 
 --- --- Útungunarvélar og ungamæður: 
 8436.2101 --- --- --- Nýjar ....................................................................... 0   
 8436.2109 --- --- --- Notaðar ................................................................... 0   
 --- --- Annað: 
 --- --- --- Rafknúið eða rafstýrt: 
 8436.2911 --- --- --- --- Nýtt ....................................................................... 0   
 8436.2919 --- --- --- --- Notað .................................................................... 0   
 --- --- --- Annars: 
 8436.2991 --- --- --- --- Nýtt ....................................................................... 0   
 8436.2999 --- --- --- --- Notað .................................................................... 0   
 --- Annar vélbúnaður: 
 --- --- Rafknúinn eða rafstýrður: 
 8436.8011 --- --- --- Nýr .......................................................................... 0   
 8436.8019 --- --- --- Notaðar ................................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 8436.8091 --- --- --- Nýr .......................................................................... 0   
 8436.8099 --- --- --- Notaðar ................................................................... 0   
 --- Hlutar: 
 8436.9100 --- --- Til vélbúnaðar til alifuglaræktar eða útungunarvéla 

og ungamæðra ............................................................ 0   
 8436.9900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   

8437  Vélbúnaður til að hreinsa, aðgreina eða flokka fræ, 
korn eða þurrkaða belgávexti; vélbúnaður til nota í 
mölunariðnaði eða til vinnslu á korni eða þurrkuðum 
belgávöxtum, þó ekki vélbúnaður fyrir býli: 

 --- Vélbúnaður til að hreinsa, aðgreina eða flokka fræ, 
korn eða þurrkaða belgávexti: 

 8437.1001 --- --- Rafknúinn eða rafstýrður ............................................ 0   
 8437.1009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Annar vélbúnaður: 
 8437.8001 --- --- Rafknúinn eða rafstýrður ............................................ 0   
 8437.8009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 8437.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8438  Vélbúnaður, ót.a. í þessum kafla, til iðnaðarvinnslu 
eða iðnaðarframleiðslu á matvöru eða drykkjarvöru, 
þó ekki vélbúnaður til vinnslu eða aðvinnslu á feiti eða 
olíu úr dýra- eða jurtaríkinu: 
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 8438.1000 --- Brauðgerðarvélar og vélbúnaður til framleiðslu á 
makkarónum, spaghetti eða áþekkum vörum ................ 0   

 8438.2000 --- Vélbúnaður til framleiðslu á sætindum, kakaói eða 
súkkulaði ........................................................................ 0   

 8438.3000 --- Vélbúnaður til sykurvinnslu .......................................... 0   
 8438.4000 --- Ölgerðarvélar ................................................................. 0   
 8438.5000 --- Vélbúnaður til vinnslu á kjöti eða alifuglum ................. 0   
 8438.6000 --- Vélbúnaður til vinnslu á ávöxtum, hnetum eða mat-

jurtum ............................................................................. 0   
 8438.8000 --- Annar vélbúnaður .......................................................... 0   
 8438.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8439  Vélbúnaður til framleiðslu á deigi úr trefjakenndum 
sellulósa eða til framleiðslu eða vinnslu á pappír eða 
pappa: 

 8439.1000 --- Vélbúnaður til framleiðslu á deigi úr trefjakenndum 
sellulósa ......................................................................... 0   

 8439.2000 --- Vélbúnaður til framleiðslu á pappír eða pappa .............. 0   
 8439.3000 --- Vélbúnaður til vinnslu á pappír eða pappa .................... 0   
 --- Hlutar: 
 8439.9100 --- --- Til vélbúnaðar til framleiðslu á deigi úr trefja-

kenndum sellulósa ...................................................... 0   
 8439.9900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   

8440  Vélbúnaður til bókbands, þar með taldar bóka-
saumavélar: 

 --- Vélbúnaður: 
 8440.1001 --- --- Rafknúinn eða rafstýrður ............................................ 0   
 8440.1009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 8440.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8441  Annar vélbúnaður til vinnslu á pappírsdeigi, pappír 
eða pappa, þar með taldar hvers konar pappírs- eða 
pappaskurðarvélar: 

 --- Skurðarvélar: 
 8441.1001 --- --- Rafknúar eða rafstýrðar .............................................. 0   
 8441.1009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Vélar til framleiðslu á pokum, sekkjum eða umslögum: 
 8441.2001 --- --- Rafknúar eða rafstýrðar .............................................. 0   
 8441.2009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Vélar til framleiðslu á öskjum, kössum, kirnum, pípum, 

fötum eða áþekkum ílátum, þó ekki með mótun: 
 8441.3001 --- --- Rafknúar eða rafstýrðar .............................................. 0   
 8441.3009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Vélar til að móta vöru úr pappírsdeigi, pappír eða 

pappa: 
 8441.4001 --- --- Rafknúar eða rafstýrðar .............................................. 0   
 8441.4009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
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 --- Annar vélbúnaður: 
 8441.8001 --- --- Rafknúinn eða rafstýrður ............................................ 0   
 8441.8009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 8441.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8442  Vélbúnaður, tækjabúnaður og tæki (þó ekki 
smíðavélar í nr. 8456-8465), til að steypa eða setja 
prentletur, til aðvinnslu eða framleiðslu á prent-
myndamótum, -plötum, -völsum eða öðrum prent-
hlutum; prentletur, -blokkir, -plötur, -valsar og aðrir 
prenthlutir; blokkir, plötur, valsar og steinprents-
steinar, búið til prentunar (t.d. sléttað, kornað eða 
fágað): 

 8442.1000 --- Ljóssetningar- og ljósuppsetningarvélar ........................ 0   
 --- Vélbúnaður, tækjabúnaður og tæki til letursetningar 

eða setningar með annarri aðferð, einnig með 
steypubúnaði: 

 8442.2001 --- --- Rafknúinn eða rafstýrður ............................................ 0   
 8442.2009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Annar vélbúnaður, tækjabúnaður og tæki: 
 8442.3001 --- --- Rafknúinn eða rafstýrður ............................................ 0   
 8442.3009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 8442.4000 --- Hlutar til framangreinds vélbúnaðar, tækjabúnaðar eða 

tækja ............................................................................... 0   
 8442.5000 --- Prentletur, -blokkir, -plötur, -valsar og aðrir prent-

hlutar; blokkir, plötur, valsar og steinprentssteinar, 
búið til prentunar (t.d. sléttað, kornað eða fágað)........... 0   

8443  Vélbúnaður sem notaður er til prentunar með prent-
letri, -blokkum, -plötum, -völsum og öðrum prent-
hlutum í nr. 8442; bleksprautuprentvélar, þó ekki 
búnaður í nr. 8471; hjálparvélar við prentun:  

 --- Offsetprentvélar: 
 8443.1100 --- --- Fyrir pappírsrúllur ...................................................... 0   
 8443.1200 --- --- Fyrir arkir, af skrifstofugerð (arkarstærð ekki meira 

en 22x36 cm) .............................................................. 0   
 8443.1900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Hæðarprentvélar, þó ekki hverfiprentvélar: 
 8443.2100 --- --- Fyrir pappírsrúllur ...................................................... 0   
 8443.2900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 8443.3000 --- Hverfiprentvélar ............................................................. 0   
 8443.4000 --- Djúpprentvélar ............................................................... 0   
 --- Aðrar prentvélar:  
 8443.5100 --- --- Bleksprautuprentvélar ................................................ 0   
 --- --- Annars: 
 8443.5901 --- --- Rafknúið eða rafstýrt .................................................. 0   
 8443.5909 --- --- Annað ......................................................................... 0   
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 --- Hjálparvélar við prentun: 
 8443.6001 --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ............................................ 0   
 8443.6009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 8443.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8444 8444.0000 Vélar til að þrýsta út, draga út, hrýfa, eða skera til-
búin spunaefni .................................................................. 0   

8445  Vélar til að vinna spunatrefjar; spuna-, tvöföldunar- 
eða tvinningarvélar og annar vélbúnaður til fram-
leiðslu á spunagarni; spunaspólunar- eða spuna-
vindivélar (þar með taldar ívafsvindivélar) og vélar til 
að vinna spunagarn til nota í vélum í nr. 8446 eða 
8447: 

 --- Vélar til að vinna spunatrefjar: 
 8445.1100 --- --- Kembivélar ................................................................. 0   
 8445.1200 --- --- Vélgreiður ................................................................... 0   
 8445.1300 --- --- Tog- eða snúðvélar ..................................................... 0   
 8445.1900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Spunavélar: 
 8445.2001 --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ............................................ 0   
 8445.2009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 8445.3000 --- Vélar til að tvinna eða snúa spunavörur ........................ 0   
 8445.4000 --- Spunavindivélar (þar með taldar ívafsvindivélar) eða 

spólunarvélar ................................................................. 0   
 8445.9000 --- Aðrar .............................................................................. 0   

8446  Vefstólar: 
 8446.1000 --- Til að vefa dúk 30 cm eða mjórri ................................... 0   
 --- Til að vefa dúk meira en 30 cm breiðan, fyrir skyttu: 
 8446.2100 --- --- Vélknúnir vefstólar ..................................................... 0   
 --- --- Aðrir: 
 8446.2901 --- --- --- Rafknúnir eða rafstýrðir ......................................... 0   
 8446.2909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 8446.3000 --- Til að vefa dúk, meira en 30 cm breiðan, skyttulausir ... 0   

8447  Prjónavélar, stungubindivélar og vélar til framleiðslu 
á yfirspunnu garni, tylli, laufaborðum, útsaumi, legg-
ingum, fléttum eða netefnum og vélar til að límbinda 
(tuft): 

 --- Hringprjónavélar: 
 --- --- Með nálahring að þvermáli ekki meira en 165 mm: 
 8447.1101 --- --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ........................................ 0   
 8447.1109 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Með nálahring að þvermáli meira en 165 mm: 
 8447.1201 --- --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ........................................ 0   
 8447.1209 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- Flatprjónavélar; stungubindivélar: 
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 8447.2001 --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ............................................ 0   
 8447.2009 --- --- Aðrar ....................................................................... 0   
 8447.9000 --- Aðrar .............................................................................. 0   

8448  Hjálparbúnaður fyrir vélar í nr. 8444, 8445, 8446 eða 
8447 (t.d. skeftivélar, Jaquardvélar, sjálfvirkur stopp- 
og stýribúnaður, skyttuskiptibúnaður); hlutar og 
fylgihlutir sem eingöngu eða aðallega má nota við 
vélar í þessum vörulið eða í nr. 8444, 8445, 8446 eða 
8447 (t.d. snældur og snælduleggir, kambar, greiður, 
spunamunnstykki, skyttur, höföld, hafaldagrindur, 
prjónavélanálar): 

 --- Hjálparbúnaður fyrir vélar í nr. 8444, 8445, 8446 eða 
8447: 

 --- --- Skeftivélar og Jaquardvélar; vélar til nota með þeim 
til að minnka, eftirmynda, gata eða safna saman 
spjöldum: 

 8448.1101 --- --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ........................................ 0   
 8448.1109 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- --- Annar: 
 8448.1901 --- --- --- Rafknúinn eða rafstýrður ........................................ 0   
 8448.1909 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 8448.2000 --- Hlutar og fylgihlutir til véla í nr. 8444 eða í hjálpar-

búnað við þær ................................................................ 0   
 --- Hlutar og fylgihlutir til véla í nr. 8445 eða í hjálpar-

búnað við þær: 
 8448.3100 --- --- Kambar ....................................................................... 0   
 8448.3200 --- --- Til véla til vinnslu á spunatrefjum, þó ekki kambar ... 0   
 8448.3300 --- --- Snældur, snælduleggir, spunahringir og hringfarar .... 0   
 8448.3900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
 --- Hlutar og fylgihlutir til vefstóla eða í hjálparbúnað við 

þá: 
 8448.4100 --- --- Skyttur ........................................................................ 0   
 8448.4200 --- --- Vefjaskeiðar í vefstóla, höföld og hafaldagrindur ...... 0   
 8448.4900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
 --- Hlutar og fylgihlutir til véla í nr. 8447 eða í hjálpar-

búnað við þær: 
 8448.5100 --- --- Sökkur (platínur), nálar og aðrir hlutir, notað til að 

mynda lykkjur ............................................................. 0   
 8448.5900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   

8449 8449.0000 Vélbúnaður til framleiðslu eða frágangs á flóka eða 
vefleysum í metramáli eða stykkjum, þar með taldar 
vélar til framleiðslu flókahatta; hattamót ..................... 0   

8450  Þvottavélar fyrir heimili eða þvottahús, þar með 
taldar vélar sem bæði þvo og þurrka: 

 --- Vélar sem taka ekki meira en 10 kg af þurru líni: 
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 8450.1100 --- --- Alsjálfvirkar vélar ....................................................... 7,5  0 
 8450.1200 --- --- Aðrar vélar, með innbyggðum miðflóttaaflsþurrkara . 7,5  0 
 --- --- Aðrar: 
 8450.1901 --- --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ........................................ 7,5  0 
 8450.1909 --- --- --- Annað ..................................................................... 7,5  0 
 8450.2000 --- Vélar sem taka meira en 10 kg af þurru líni ................... 7,5  0 
 8450.9000 --- Hlutar ............................................................................. 7,5  0 

8451  Vélbúnaður (þó ekki vélar í nr. 8450) til að þvo, 
hreinsa, vinda, þurrka, strauja, pressa (þar með 
taldar suðupressur), bleikja, lita, steina, ganga frá, 
húða eða gegndreypa spunagarn, spunadúk eða til-
búnar spunavörur og vélar til að bera lím á undir-
stöðudúk eða annað undirlag við framleiðslu á gólfefni 
eins og línóleum; vélar til að vinda, afvinda, brjóta, 
skera eða takka spunadúk: 

 --- Þurrhreinsivélar: 
 8451.1001 --- ---  Til iðnaðarnota ............................................................ 0   
 8451.1009 --- ---  Aðrar............................................................................ 7,5  0 
 --- Þurrkarar: 
 8451.2100 --- --- Sem taka ekki meira en 10 kg af þurru líni ................. 7,5  0 
 8451.2900 --- --- Aðrir ........................................................................... 7,5  0 
 --- Strauvélar og pressur (þar með taldar suðupressur): 
 8451.3001 --- --- Heimilistæki ............................................................... 7,5  0 
 8451.3009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 8451.4000 --- Þvotta-, bleiki- eða litunarvélar ..................................... 0   
 8451.5000 --- Vélar til að vinda, afvinda, brjóta, skera eða takka 

spunadúk ........................................................................ 0   
 8451.8000 --- Annar vélbúnaður .......................................................... 0   
 8451.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8452  Saumavélar, þó ekki bókasaumavélar í nr. 8440; hús-
gögn, undirstöður og lok sérstaklega hannað fyrir 
saumavélar; saumavélanálar: 

 --- Saumavélar til heimilisnota: 
 8452.1001 --- --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ........................................ 0   
 8452.1009 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 0   
 --- Aðrar saumavélar: 
 8452.2100 --- --- Sjálfvirkar einingar ..................................................... 0   
 --- --- Aðrar: 
 8452.2901 --- --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ........................................ 0   
 8452.2909 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 8452.3000 --- Saumavélanálar .............................................................. 0   
 8452.4000 --- Húsgögn, undirstöður og lok fyrir saumavélar og hlutar 

til þeirra .......................................................................... 0   
 8452.9000 --- Aðrir hlutar til saumavéla .............................................. 0   
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8453  Vélbúnaður til forvinnslu, sútunar eða vinnslu á 
húðum, skinnum eða leðri eða til framleiðslu eða 
viðgerðar á skófatnaði eða öðrum vörum úr húðum, 
skinnum eða leðri, þó ekki saumavélar: 

 8453.1000 --- Vélbúnaður til framleiðslu úr, til sútunar eða vinnslu á 
húðum, skinnum eða leðri .............................................. 0   

 8453.2000 --- Vélbúnaður til framleiðslu eða viðgerðar á skófatnaði... 0   
 8453.8000 --- Annar vélbúnaður .......................................................... 0   
 8453.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8454  Málmbreytiofnar (converters), bræðslusleifar (ladles), 
hrámálmssteypumót og steypuvélar til nota í málm-
vinnslu og málmsteypu: 

 8454.1000 --- Málmbreytiofnar ............................................................ 0   
 8454.2000 --- Hrámálmssteypumót og bræðslusleifar .......................... 0   
 8454.3000 --- Steypuvélar .................................................................... 0   
 8454.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8455  Málmvölsunarvélar og valsar til þeirra: 
 8455.1000 --- Pípuvölsunarvélar .......................................................... 0   
 --- Aðrar völsunarvélar: 
 8455.2100 --- --- Til heitvölsunar eða bæði heit- og kaldvölsunar ........ 0   
 8455.2200 --- --- Til kaldvölsunar .......................................................... 0   
 8455.3000 --- Valsar til völsunarvéla ................................................... 0   
 8455.9000 --- Aðrir hlutar .................................................................... 0   

8456  Vélar til smíða úr hvers konar efni með efnistöku, með 
leysi- eða öðrum ljós- eða ljóseindageisla, hátíðni-, 
rafhleðslu-, rafkemískri-, rafeindageisla-, jóngeisla- 
eða plasmabogaaðferð: 

 --- Sem vinna með leysi- eða öðrum ljós- eða ljóseinda-
geislaaðferðum: 

 8456.1001 --- --- Vélar til að bora eða skera málma og önnur hörð efni 
með leysi- eða öðrum ljós- eða ljóseinda-
geislaaðferðum ........................................................... 0   

 8456.1009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 8456.2000 --- Sem vinna með hátíðniaðferð ........................................ 0   
 8456.3000 --- Sem vinna með rafhleðsluaðferð ................................... 0   
 --- Aðrar: 
 8456.9100 --- --- Til þurrætingar mynsturs á hálfleiðaraefni ................. 0   
 --- --- Annars: 
 8456.9901 --- --- --- Smíðavélar sem vinna með rafgreiningaraðferð ..... 0   
 8456.9909 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 0   

8457  Vélsmíðamiðstöðvar, einingasmíðavélar (einstöðu) og 
fjölstöðufærsluvélar, til framleiðslu úr málmi: 

 8457.1000 --- Vélsmíðamiðstöðvar ...................................................... 0   
 8457.2000 --- Einingasmíðavélar (einstöðu) ........................................ 0   
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 8457.3000 --- Fjölstöðufærsluvélar ...................................................... 0   

8458  Rennibekkir (þ.m.t. rennimiðstöðvar) til vinnslu á 
málmi:  

 --- Láréttir rennibekkir: 
 8458.1100 --- --- Tölustýrðir .................................................................. 0   
 8458.1900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
 --- Aðrir rennibekkir: 
 8458.9100 --- --- Tölustýrðir .................................................................. 0   
 8458.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

8459  Smíðavélar (þar með taldir lausir vinnsluhausar með 
leiðara), til að bora, gata, fræsa, snitta eða skrúfu-
skera með vinnslu á málmi, þó ekki rennibekkir 
(þ.m.t. rennimiðstöðvar) í nr. 8458:  

 8459.1000 --- Lausir vinnsluhausar með leiðara .................................. 0   
 --- Aðrar borvélar: 
 8459.2100 --- --- Tölustýrðar ................................................................. 0   
 8459.2900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Aðrar götunar-fræsivélar: 
 8459.3100 --- --- Tölustýrðar ................................................................. 0   
 8459.3900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 8459.4000 --- Aðrar götunarvélar ......................................................... 0   
 --- Fræsarar, af hnégerð: 
 8459.5100 --- --- Tölustýrðir .................................................................. 0   
 8459.5900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
 --- Aðrir fræsarar: 
 8459.6100 --- --- Tölustýrðir .................................................................. 0   
 8459.6900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 8459.7000 --- Aðrar snittvélar eða skrúfuskerar ................................... 0   

8460  Smíðavélar til að slétta, skerpa, slípa, brýna, fága eða 
fínpússa á annan hátt málm eða keramíkmelmi með 
slípisteini, slípi- eða fægiefnum, þó ekki vélar í nr. 
8461 til að skera, slípa eða fínslípa tannhjól:  

 --- Láréttar slípivélar sem hægt er að stilla í stöðu hvers 
mönduláss með að minnsta kosti 0,01 mm nákvæmni: 

 8460.1100 --- --- Tölustýrðar ................................................................. 0   
 --- --- Aðrar: 
 8460.1901 --- --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ........................................ 0   
 8460.1909 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- Aðrar slípivélar sem hægt er að stilla í stöðu hvers 

mönduláss með að minnsta kosti 0,01 mm nákvæmni: 
 8460.2100 --- --- Tölustýrðar ................................................................. 0   
 --- --- Aðrar: 
 8460.2901 --- --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ........................................ 0   
 8460.2909 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- Skerpivélar: 
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 8460.3100 --- --- Tölustýrðar ................................................................. 0   
 --- --- Aðrar: 
 8460.3901 --- --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ........................................ 0   
 8460.3909 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- Vélar til að brýna eða fága: 
 8460.4001 --- --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ........................................ 0   
 8460.4009 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- Aðrar: 
 8460.9001 --- --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ........................................ 0   
 8460.9009 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   

8461  Smíðavélar til að hefla, móta, grópa, snara úr, skera, 
slípa eða fínslípa tannhjól, saga, skera af og aðrar 
smíðavélar til vinnslu á málmi eða keramíkmelmi, 
ót.a.:  

 --- Vélar til að móta eða grópa: 
 8461.2001 --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ............................................ 0   
 8461.2009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Úrsnarar: 
 8461.3001 --- --- Rafknúnir eða rafstýrðir ............................................. 0   
 8461.3009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Vélar til að skera , slípa eða fínpússa tannhjól: 
 8461.4001 --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ............................................ 0   
 8461.4009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Sagir eða afskurðarvélar: 
 8461.5001 --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ............................................ 0   
 8461.5009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Aðrar: 
 8461.9001 --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ............................................ 0   
 8461.9009 --- --- Annað ......................................................................... 0   

8462  Vélar (þar með taldar pressur) til smíða úr málmi með 
fallsmíði, hömrun eða stönsun; vélar (þar með taldar 
pressur) til að beygja, brjóta saman, rétta, fletja, 
skera, gata eða skora málm; pressur til smíða úr 
málmi eða málmkarbíðum, ekki tilgreindar að 
framan: 

 8462.1000 --- Vélar til fallsmíði eða stönsunar (þar með taldar 
pressur) og hamrar ......................................................... 0   

 --- Vélar til að beygja, brjóta saman, rétta eða fletja (þar 
með taldar pressur): 

 8462.2100 --- --- Tölustýrðar ................................................................. 0   
 --- --- Aðrar: 
 8462.2901 --- --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ........................................ 0   
 8462.2909 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- Skurðvélar (þar með taldar pressur), þó ekki sam-

byggðar vélar til að gata eða skera: 
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 8462.3100 --- --- Tölustýrðar ................................................................. 0   
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 --- --- Aðrar: 
 8462.3901 --- --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ........................................ 0   
 8462.3909 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- Vélar til að gata eða skora, (þar með taldar pressur), 

þar með taldar sambyggðar vélar til að gata og skera: 
 8462.4100 --- --- Tölustýrðar ................................................................. 0   
 --- --- Aðrar: 
 8462.4901 --- --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ........................................ 0   
 8462.4909 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 --- Aðrar: 
 8462.9100 --- --- Vökvapressur .............................................................. 0   
 --- --- Annars: 
 8462.9901 --- --- --- Rafknúið eða rafstýrt .............................................. 0   
 8462.9909 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   

8463  Aðrar vélar til smíða úr málmi eða keramíkmelmi, án 
þess að efni sé fjarlægt:  

 --- Dragbekkir fyrir stangir, pípur, prófíla, vír eða þess 
háttar: 

 8463.1001 --- --- Rafknúnir eða rafstýrðir ............................................. 0   
 8463.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Skrúfugangsvölsunarvélar: 
 8463.2001 --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ............................................ 0   
 8463.2009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Vírvinnsluvélar : 
 8463.3001 --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ............................................ 0   
 8463.3009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Annars: 
 8463.9001 --- --- Rafknúnið eða rafstýrt ................................................ 0   
 8463.9009 --- --- Annað ......................................................................... 0   

8464  Vélar til smíða úr steini, leir, steinsteypu, asbest-
sementi eða svipuðum jarðefnum eða til kaldvinnslu á 
gleri: 

 --- Sagir: 
 8464.1001 --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ............................................ 0   
 8464.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Slípunar- eða fágunarvélar: 
 8464.2001 --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ............................................ 0   
 8464.2009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Aðrar: 
 8464.9001 --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ............................................ 0   
 8464.9009 --- --- Annað ......................................................................... 0   

8465  Vélar til smíða úr viði, korki, beini, harðgúmmíi, 
harðplasti og áþekkum hörðum efnum (þar með 
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taldar vélar til að negla, hefta, líma eða til annarrar 
samsetningar): 

 --- Vélar sem framkvæmt geta mismunandi vélavinnu án 
þess að skipt sé um verkfæri milli verkþátta: 

 8465.1001 --- --- Trésmíðavélar ............................................................. 0   
 8465.1009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Aðrar: 
 --- --- Vélsagir: 
 8465.9101 --- --- --- Trésmíðavélar ......................................................... 0   
 8465.9109 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 0   
 --- --- Vélar til að hefla, skera eða móta (með skurði): 
 8465.9201 --- --- --- Trésmíðavélar ......................................................... 0   
 8465.9209 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 0   
 --- --- Vélar til að slípa, pússa eða fága: 
 8465.9301 --- --- --- Trésmíðavélar ......................................................... 0   
 8465.9309 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 0   
 --- --- Beygju- eða samsetningarvélar: 
 8465.9401 --- --- --- Trésmíðavélar ......................................................... 0   
 8465.9409 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 0   
 --- --- Vélar til að bora eða grópa: 
 8465.9501 --- --- --- Trésmíðavélar ......................................................... 0   
 8465.9509 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 0   
 --- --- Vélar til að kljúfa, sneiða eða birkja: 
 8465.9601 --- --- --- Trésmíðavélar ......................................................... 0   
 8465.9609 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 8465.9901 --- --- --- Trésmíðavélar ......................................................... 0   
 8465.9909 --- --- --- Aðrar ....................................................................... 0   

8466  Hlutar og fylgihlutir sem eingöngu eða aðallega má 
nota við vélar í nr. 8456-8465, þar með taldar efnis- 
eða verkfærafestingar, sjálfopnandi skurðarhausar, 
deilihausar og annar sérhæfður aukabúnaður fyrir 
smíðavélar; verkfærafestingar fyrir hvers konar 
handverkfæri: 

 8466.1000 --- Verkfærafestingar og sjálfopnandi skurðarhausar ......... 0   
 8466.2000 --- Efnisfestingar ................................................................. 0   
 8466.3000 --- Deilihausar og annar sérhæfður aukabúnaður fyrir 

smíðavélar ...................................................................... 0   
 --- Annað: 
 8466.9100 --- --- Til véla í nr. 8464 ....................................................... 0   
 8466.9200 --- --- Til véla í nr. 8465 ....................................................... 0   
 8466.9300 --- --- Til véla í nr. 8456-8461 .............................................. 0   
 8466.9400 --- --- Til véla í nr. 8462 eða 8463 ........................................ 0   

8467  Handverkfæri, loftknúin, vökvaknúin eða með inn-
byggðum hreyfli sem er eða ekki er fyrir rafmagn:  
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 --- Loftknúin: 
 8467.1100 --- --- Snúningsverkfæri (þar með talin snúningshöggverk-

færi) ............................................................................ 0   
 8467.1900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Með innbyggðum rafmagnshreyfli: 
 8467.2100 --- --- Borar, hvers konar ....................................................... 0   
 8467.2200 --- --- Sagir ............................................................................ 0   
 8467.2900 --- --- Önnur........................................................................... 0   
 --- Önnur verkfæri: 
 8467.8100 --- --- Keðjusagir .................................................................. 0   
 8467.8900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Hlutar: 
 8467.9100 --- --- Fyrir keðjusagir .......................................................... 0   
 8467.9200 --- --- Fyrir loftverkfæri ........................................................ 0   
 8467.9900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   

8468  Vélbúnaður og áhöld til lóðunar, brösunar eða log-
suðu, einnig til skurðar, þó ekki búnaður í nr. 8515; 
gashitaðar vélar og tæki til yfirborðsherslu: 

 8468.1000 --- Blásturspípur til nota í höndunum ................................. 0   
 8468.2000 --- Annar vélbúnaður og tæki, gashitað .............................. 0   
 8468.8000 --- Annar vélbúnaður og tæki ............................................. 0   
 8468.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8469  Ritvélar, þó ekki prentarar í nr. 8471; ritvinnsluvélar: 
 --- Sjálfvirkar ritvélar og ritvinnsluvélar:  
 8469.1100 --- --- Ritvinnsluvélar ........................................................... 0   
 8469.1200 --- --- Sjálfvirkar ritvélar ...................................................... 0   
 8469.2000 --- Aðrar ritvélar, fyrir rafmagn .......................................... 0   
 8469.3000 --- Aðrar ritvélar, ekki fyrir rafmagn .................................. 0   

8470  Reiknivélar og vélar í vasastærð til skráningar, endur-
skila og sýningar gagna, með reikniverki; bókhalds-
vélar, frímerkjavélar, aðgöngumiðavélar og áþekkar 
vélar, með reikniútbúnaði; stimpilpeningakassar:  

 8470.1000 --- Rafeindareiknivélar sem geta gengið án ytri raforku-
gjafa og vélar í vasastærð til skráningar, endurskila og 
sýningar gagna, með reikniverki .................................... 0   

 --- Aðrar rafeindareiknivélar:  
 8470.2100 --- --- Með innbyggðum prentbúnaði ................................... 0   
 8470.2900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Aðrar reiknivélar: 
 8470.3001 --- --- Rafknúnar eða rafstýrðar ............................................ 0   
 8470.3009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 8470.4000 --- Bókhaldsvélar ................................................................ 0   
 --- Stimpilpeningakassar: 
 8470.5001 --- --- Rafknúnir eða rafstýrðir ............................................. 0   
 8470.5009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
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 --- Annað: 
 8470.9001 --- --- Rafknúið eða rafstýrt .................................................. 0   
 8470.9009 --- --- Annað ......................................................................... 0   

8471  Sjáfvirkar gagnavinnsluvélar og einingar til þeirra; 
lesarar fyrir segulletur eða ritletur, vélar til að 
umskrá gögn á gagnamiðla á táknmáli og vélar til að 
vinna úr slíkum gögnum, ót.a.: 

 8471.1000 --- Hliðstæðureiknar og vélar blandaðrar gerðar til 
gagnavinnslu .................................................................. 0   

 – Sjálfvirkar ferðatölvugagnavinnsluvélar sem ekki vega 
meira en 10 kg og fela í sér a.m.k.miðstöð, lyklaborð 
og skjá: 

 8471.3001 – – Með geislaskrifara/brennara ....................................... 0   
 8471.3009 – – Aðrar ........................................................................... 0   
  --- Aðrar sjálfvirkar tölvugagnavinnsluvélar:  
 – – Sem hafa að geyma í sama vélarhúsi a.m.k. miðstöð 

og inn- eða úttakseiningu, einnig samtengdar: 
 8471.4101 – – – Með geislaskrifara/brennara ................................... 0   
 8471.4109 – – – Aðrar ....................................................................... 0   
  – – Aðrar, framvísað í formi kerfa: 
 8471.4901 – – – Með geislaskrifara/brennara ................................... 0   
 8471.4909 – – – Annars .................................................................... 0   
 8471.5000 --- Tölvuvinnslueiningar, þó ekki búnaður í nr. 8471.41 

eða 8471.49, einnig þær sem hafa að geyma í sama 
vélarhúsi eina eða tvær eftirtalinna gerða eininga: 
geymslueiningar, inntakseiningar, úttakseiningar .......... 0   

 8471.6000 --- Inn- eða úttakseiningar, einnig þær sem hafa að geyma 
geymslueiningar í sama vélarhúsi .................................. 0   

 8471.7000 --- Geymslueiningar ............................................................ 0   
 8471.8000 --- Aðrar einingar sjálfvirkra gagnavinnsluvéla .................. 0   
 8471.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

8472  Aðrar skrifstofuvélar (t.d. fjölritarar eða stensilvélar, 
áritunarvélar, sjálfvirkir peningaseðlaskammtarar, 
myntflokkunar-, mynttalningar- eða myntpökkunar-
vélar, blýantsyddarar, götunar- eða heftivélar): 

 --- Fjölritunarvélar: 
 8472.1001 --- --- Rafknúið eða rafstýrt .................................................. 0   
 8472.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Áritunarvélar og vélar til að rita með upphleyptu letri á 

áritunarplötur: 
 8472.2001 --- --- Rafknúið eða rafstýrt .................................................. 0   
 8472.2009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Vélar til að flokka eða brjóta póst eða setja póst í 

umslög eða bönd, vélar til að opna, loka eða innsigla 
póst og vélar til að setja á eða stimpla frímerki: 
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 8472.3001 --- --- Rafknúið eða rafstýrt .................................................. 0   
 8472.3009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 8472.9000 --- Annars ............................................................................ 0   

8473  Hlutar og fylgihlutir (þó ekki hlífar, handtöskur og 
þess háttar), sem eingöngu eða aðallega má nota til 
véla í nr. 8469-8472: 

 8473.1000 --- Hlutar og fylgihlutir til véla í nr. 8469 ........................... 0   
 --- Hlutar og fylgihlutir til véla í nr. 8470: 
 8473.2100 --- --- Til rafreiknivéla í nr. 8470.10, 8470.21 eða 8470.29 .. 0   
 8473.2900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
 8473.3000 --- Hlutar og fylgihlutir til véla í nr. 8471 ........................... 0   
 8473.4000 --- Hlutar og fylgihlutir til véla í nr. 8472 ........................... 0   
 8473.5000 --- Hlutar og fylgihlutir sem jöfnum höndum henta til véla 

í tveimur eða fleiri af nr. 8469-8472 .............................. 0   

8474  Vélbúnaður til að flokka, sálda, aðskilja, þvo, mylja, 
mola, blanda eða hnoða mold, stein, málmgrýti eða 
önnur jarðefni í föstu formi (þar með talið duft eða 
deig); vélbúnaður til að pressa, forma eða móta 
eldsneyti úr steinaríkinu, leirdeig, óharðnað sement, 
gipsefni eða aðrar vörur úr steinaríkinu í duft- eða 
deigformi; vélar til framleiðslu á málmsteypumótum 
úr sandi: 

 8474.1000 --- Vélar til að flokka, sálda, aðskilja eða þvo .................... 0   
 8474.2000 --- Vélar til mulnings eða mölunar ..................................... 0   
 --- Vélar til að blanda eða hnoða: 
 8474.3100 --- --- Steypuhrærivélar ........................................................ 0   
 8474.3200 --- --- Vélar til að blanda steinefnum í bítúmen .................... 0   
 8474.3900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 8474.8000 --- Annar vélbúnaður .......................................................... 0   
 8474.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8475  Vélar til að setja saman rafmagns- eða rafeindalampa, 
-túbur eða -loka eða leifturlampa í glerhylki; vélar til 
framleiðslu eða heitvinnslu á gleri eða glervörum: 

 8475.1000 --- Vélar til að setja saman rafmagns- eða rafeindalampa, 
   túbur eða -loka eða leifturlampa í glerhylki .................. 0ـ

 --- Vélar til framleiðslu eða heitvinnslu á gleri eða 
glervörum:  

 8475.2100 --- --- Vélar til framleiðslu á ljóstrefjum og forvinnslu þeirra 0   
 8475.2900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 8475.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8476  Sjálfsalar (t.d. fyrir frímerki, vindlinga, matvörur eða 
drykkjarvörur), þar með taldar peningaskiptivélar: 

 --- Sjálfsalar fyrir drykkjarvörur:  
 8476.2100 --- --- Með innbyggðum hita- eða kælibúnaði ...................... 7,5  0 



437 

 A E 
 %  % 

 

 8476.2900 --- --- Aðrir ........................................................................... 7,5  0 
 --- Aðrar vélar: 
 8476.8100 --- --- Með innbyggðum hita- eða kælibúnaði ...................... 7,5  0 
 8476.8900 --- --- Annars ........................................................................ 7,5  0 
 8476.9000 --- Hlutar ............................................................................. 7,5  0 

8477  Vélbúnaður til vinnslu á gúmmíi eða plasti eða til 
framleiðslu á vörum úr þessum efnum, ót.a. í þessum 
kafla: 

 8477.1000 --- Sprautumótunarvélar ...................................................... 0   
 8477.2000 --- Dragvélar (extruders) ..................................................... 0   
 8477.3000 --- Blástursmótunarvélar ..................................................... 0   
 8477.4000 --- Lofttæmimótunarvélar og aðrar hitamótunarvélar ......... 0   
 --- Annar vélbúnaður til að forma eða móta á annan hátt: 
 8477.5100 --- --- Til að móta eða endursóla lofthjólbarða eða móta eða 

forma slöngur á annan hátt ......................................... 0   
 8477.5900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 8477.8000 --- Annar vélbúnaður .......................................................... 0   
 8477.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8478  Vélbúnaður til að vinna eða framleiða tóbak, ót.a. í 
þessum kafla: 

 8478.1000 --- Vélbúnaður .................................................................... 0   
 8478.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8479  Vélar og vélræn tæki til sérstakra nota, ót.a. í þessum 
kafla: 

 8479.1000 --- Vélbúnaður til opinberra verklegra framkvæmda, 
mannvirkjagerðar o.þ.h. ................................................. 0   

 8479.2000 --- Vélbúnaður til úrvinnslu eða vinnslu á fastri feiti eða 
olíu úr dýra- eða jurtaríkinu ........................................... 0   

 8479.3000 --- Pressur til framleiðslu á spónaplötum eða trefja-
byggingarplötum úr viði eða öðrum viðarkenndum 
efnum og annar vélbúnaður til meðferðar á viði eða 
korki ............................................................................... 0   

 8479.4000 --- Reipis- eða kaðlagerðarvélar ......................................... 0   
 8479.5000 --- Vélmenni til iðnaðar, ót.a. ............................................. 0   
 --- Uppgufunarloftkælitæki: 
 8479.6001 --- --- Fyrir íveruhúsnæði ..................................................... 7,5  0 
 8479.6009 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Aðrar vélar og vélræn tæki: 
 8479.8100 --- --- Til meðferðar á málmi, einnig keflisvindur fyrir 

rafmagnsvír ................................................................. 0   
 8479.8200 --- --- Vélar til að blanda, hnoða, mola, mala, sálda, sigta, 

jafnblanda, fleyta eða hræra ....................................... 0   
 --- --- Annars: 
 8479.8901 --- --- --- Heimilistæki og hreinlætistæki ............................... 7,5  0 
 8479.8902 --- --- --- Hleðslutæki fyrir skot og önnur skotfæri í 93. kafla 0   
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 8479.8909 --- --- --- Annað ..................................................................... 0   
 8479.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8480  Mótakassar til málmsteypu; mótaundirstöður; móta-
mynstur; steypumót fyrir málm (þó ekki hrásteypu-
mót), málmkarbíð, gler, jarðefni, gúmmí eða plast: 

 8480.1000 --- Mótakassar til málmsteypu ............................................ 0   
 8480.2000 --- Mótaundirstöður ............................................................ 0   
 8480.3000 --- Mótamynstur .................................................................. 0   
 --- Mót fyrir málm eða málmkarbíð: 
 8480.4100 --- --- Sprautu- eða þrýstimót ............................................... 0   
 8480.4900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 8480.5000 --- Mót fyrir gler ................................................................. 0   
 8480.6000 --- Mót fyrir jarðefni ........................................................... 0   
 --- Mót fyrir gúmmí eða plast: 
 8480.7100 --- --- Sprautu- eða þrýstimót ............................................... 0   
 8480.7900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   

8481  Kranar, hanar, lokar og áþekk tæki fyrir pípur, katla, 
tanka, ker eða þess háttar, þar með taldir þrýstiléttar 
og hitastilltir lokar: 

 8481.1000 --- Þrýstiléttar ...................................................................... 0   
 8481.2000 --- Lokar fyrir olíuvökva- eða loftskiptingar ...................... 0   
 8481.3000 --- Einstefnulokar ................................................................ 0   
 8481.4000 --- Öryggis- eða léttilokar ................................................... 0   
 8481.8000 --- Önnur tæki ..................................................................... 0   
 8481.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8482  Kúlu- eða keflaleg: 
 8482.1000 --- Kúluleg .......................................................................... 0   
 8482.2000 --- Nállaga keflaleg, þar með taldar keilu- og nállaga 

keflalegsett ..................................................................... 0   
 8482.3000 --- Kúlulaga keflaleg ........................................................... 0   
 8482.4000 --- Nálaleg ........................................................................... 0   
 8482.5000 --- Önnur sívöl keflaleg ...................................................... 0   
 8482.8000 --- Önnur, þar með talin samett kúlu-keflaleg .................... 0   
 --- Hlutar: 
 8482.9100 --- --- Kúlur, nálar og kefli ................................................... 0   
 8482.9900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   

8483  Drifásar (kambásar og sveifarásar) og -sveifar; leghús 
og ásleg; tannhjól og tannhjólasamstæður; kúlu- eða 
keflaspindlar (ball or roller screws); gírkassar og 
aðrir hraðabreytar, þar með taldir átaksbreytar; 
kasthjól og reimhjól, þar með taldar blakkir; tengsl og 
ástengsli (þar með taldir hjöruliðir): 

 8483.1000 --- Drifásar (kambásar og sveifarásar) og drifsveifar ......... 0   
 8483.2000 --- Leghús, með kúluleg eða keflaleg ................................. 0   
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 8483.3000 --- Leghús, án kúlulegs eða keflalegs; ásleg ....................... 0   
 8483.4000 --- Tannhjól og tannhjólasamstæður, þó ekki tannhjól, 

keðjuhjól og aðrir drifhlutar sem framvísað er 
aðskildum; kúlu- eða keflaspindlar; gírkassar og 
hraðabreytar, þar með taldir átaksbreytar ...................... 0   

 8483.5000 --- Kasthjól og reimhjól, þar með taldar blakkir ................. 0   
 8483.6000 --- Tengsl og ástengsl (þar með taldir hjöruliðir) ............... 0   
 8483.9000 --- Tannhjól, keðjuhjól og aðrir drifhlutar sem framvísað 

er aðskildum; hlutar ........................................................ 0   

8484  Þéttingar og áþekk tengi úr málmplötum í sambandi 
við annað efni eða úr tveimur eða fleiri málmlögum; 
samstæður eða úrval af þéttingum og þess konar 
tengjum af mismunandi gerðum, í pokum, hylkjum 
eða áþekkum umbúðum; vélrænt þétti:  

 8484.1000 --- Þéttingar og áþekk tengi úr málmplötum í sambandi 
við annað efni eða úr tveimur eða fleiri málmlögum ..... 0   

 8484.2000 --- Vélrænt þétti .................................................................. 0   
 8484.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

8485  Hlutar til vélbúnaðar, ekki búnir rafmagnstenglum, 
einangrurum, spólum, snertum eða öðrum rafmagns-
búnaði, ót.a. í þessum kafla: 

 8485.1000 --- Skips- eða bátsskrúfur og blöð til þeirra ........................ 0   
 8485.9000 --- Aðrir .............................................................................. 0   
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85. KAFLI 
Rafbúnaður og -tæki og hlutar til þeirra; hljóðupptöku- og hljóðflutningstæki, 

mynda- og hljóðupptökutæki og mynda- og hljóðflutningstæki  
 fyrir sjónvarp, og hlutar og fylgihlutir 

 til þess konar vara 
 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Rafmagnshitaðar ábreiður, hitapúðar, fótahitarar eða þess háttar; rafmagnshitaður fatnaður, 

skófatnaður eða eyrnaskjól eða aðrar rafmagnshitaðar vörur sem menn hafa á sér eða um 
sig. 

 b. Glervörur í nr. 7011. 
 c. Rafmagnshituð húsgögn í 94. kafla. 
2. Til nr. 8501-8504 teljast ekki vörur sem lýst er í nr. 8511, 8512, 8540, 8541 eða 8542. 

Kvikasilfursafriðlar, innbyggðir í málmhylki, teljast þó til nr. 8504. 
3. Til nr. 8509 teljast aðeins eftirgreindar rafmagnsvélar sem almennt eru til heimilisnota: 
 a. Ryksugur, þar með taldar þurr- og vökvaryksugur, bónvélar, hakkavélar og hrærivélar fyrir 

matvæli, og ávaxtapressur eða jurtasafapressur, hver sem þungi þeirra er. 
 b. Aðrar vélar, enda séu þær ekki meira en 20 kg að þyngd. 
  Til nr. 8509 teljast þó ekki viftur eða loftræstiháfar eða gufugleypar, einnig með síu (nr. 

8414), miðflóttaaflsþurrkarar fyrir tau (nr. 8421), uppþvottavélar (nr. 8422), heimilisþvotta-
vélar (nr. 8450), valsa- eða aðrar strauvélar (nr. 8420 eða 8451), saumavélar (nr. 8452), 
rafmagnsskæri (nr. 8467) eða rafmagnshitatæki (nr. 8516). 

4. Sem prentrásir í nr. 8534 teljast rásir sem gerðar eru með því að mynda á einangrandi 
undirlagi með hvers konar prentunaraðferð (t.d. upphleypingu, málmhúðun eða ætingu) eða 
með himnurásatækni, leiðara, snertur eða aðrar prentaðar einingar (t.d. spólur, viðnám eða 
þétta), einar sér eða samtengdar eftir fyrirfram ákveðnu mynstri, þó ekki einingar sem geta 
framleitt, afriðað, mótað eða magnað rafmagnsmerki (t.d. hálfleiðarar). 

  Orðið prentrásir nær hvorki til rása í sambandi við aðrar einingar en þær sem fengnar 
eru við prentunina, né heldur til stakra, aðgreindra viðnáma, þétta eða spóla. Prentrásir mega 
þó hafa tengiliði sem ekki eru prentaðir. 

  Þunn- eða þykkhimnurásir, sem samanstanda af virkum og óvirkum einingum sem 
myndaðar eru á sama tæknilega framleiðslustigi, skulu teljast til nr. 8542. 

5. Í nr. 8541 og 8542 er með: 
 A. díóðum, smárum og áþekkum hálfleiðurum átt við búnað sem vinnur samkvæmt 

breytingum á eðlisviðnámi, vegna áhrifa rafsviðs; 
 B. rafeindasamrásum og rafeindadvergrásum átt við: 

a. einsteina samrásir (monolithic integrated circuits) þar sem rásaeiningarnar (díóður, 
smárar, viðnám, þéttar, millitengingar o.s.frv.) eru myndaðar í massa (fyrst og fremst) 
og á yfirborði hálfleiðara (t.d. íblönduðu sílíkoni) og eru óaðskiljanlega tengdar; 

b. blandaðar samrásir (hybrid integrated circuits) þar sem hinar óvirku rásaeiningar 
(viðnám, þéttar, millitengingar o.s.frv.), myndaðar með þunn- eða þykkhimnutækni, 
og hinar virku rásaeiningar (díóður, smárar, einsteina samrásir o.s.frv.), myndaðar 
með hálfleiðaratækni, eru sameinaðar á bókstaflega órjúfanlegan hátt á einu einangr-
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andi undirlagi (gleri, leir o.s.frv.). Þessar rásir mega einnig innihalda aðgreinda hluta; 
c. dvergrásir, innsteyptar, smækkaðar eða af svipaðri gerð, sem samanstanda af að-

greindum, virkum eða bæði virkum og óvirkum samrásahlutum sem eru sameinaðir 
og samtengdir. 

  Við flokkun á vörum, sem skýrgreindar eru í þessari athugasemd, skulu nr. 8541 og 8542 
ganga fyrir öllum öðrum vöruliðum í tollskránni sem kunna að eiga við um þær einkum með 
tilvísun til tilgangs þeirra. 

6. Hljómplötur, hljómbönd og aðrir miðlar í nr. 8523 eða 8524 flokkast í þessa vöruliði þegar 
þeim er framvísað með tækjunum sem þau eru ætluð fyrir. 

  Þessi athugasemd á ekki við um þessar vörur þegar þeim er framvísað með öðrum vörum 
en tækjunum sem þau eru ætluð fyrir. 

7. Sem notuð frumrafhlöð, notaðar frumrafhlöður og notaðir rafgeymar í nr. 8548 telst þessi 
búnaður ef hann er ónothæfur sökum brotnunar, niðurrifs, slits eða af öðrum ástæðum, og ekki 
endurhleðsluhæfur.  

 
Athugasemdir við undirliði:   

1. Til nr. 8519.92 og 8527.12 teljast aðeins snælduspilarar með innbyggðum magnara, án 
innbyggðs hátalara, sem geta gengið án ytri raforkugjafa, og eru ekki meira en 170 mm x 100 
mm x 45 mm að stærð.  

2. Sem snjallkort í nr. 8542.10 teljast kort með hvers konar innfelldum rafeindasamrásum 
(örgjörvum) í formi kísilflögu, með eða án segulrandar. 

 A E 
 %  % 

8501  Rafhreyflar og rafalar (þó ekki rafalasamstæður): 
 8501.1000 --- Hreyflar með 37,5 W útafli eða minna .......................... 0   
 8501.2000 --- Alstraums rafhreyflar með meira en 37,5 W útafli ........ 0   
 --- Aðrir rakstraumshreyflar; rakstraumsrafalar: 
 8501.3100 --- --- Með 750 W útafli eða minna ...................................... 0   
 8501.3200 --- --- Með meira en 750 W til og með 75 kW útafli ............ 0   
 8501.3300 --- --- Með meira en 75 kW til og með 375 kW útafli .......... 0   
 8501.3400 --- --- Með meira en 375 kW útafli ....................................... 0   
 8501.4000 --- Aðrir riðstraumshreyflar, einfasa ................................... 0   
 --- Aðrir riðstraumshreyflar, fjölfasa: 
 8501.5100 --- --- Með 750 W útafli eða minna ...................................... 0   
 8501.5200 --- --- Með meira en 750 W til og með 75 kW útafli ............ 0   
 8501.5300 --- --- Með meira en 75 kW útafli ......................................... 0   
 --- Riðstraumsrafalar: 
 8501.6100 --- --- Með 75 kVA útafli eða minna .................................... 0   
 8501.6200 --- --- Með meira en 75 kVA til og með 375 kVA útafli ...... 0   
 8501.6300 --- --- Með meira en 375 kVA til og með 750 kVA útafli .... 0   
 8501.6400 --- --- Með meira en 750 kVA útafli ..................................... 0   

8502  Rafalasamstæður og hverfistraumbreytar: 
 --- Rafalasamstæður búnar stimpilbrunahreyflum með 

þrýstikveikju (dísil- eða hálfdísilvélum): 
 8502.1100 --- --- Með 75 kVA útafli eða minna .................................... 0   
 8502.1200 --- --- Með meira en 75 kVA til og með 375 kVA útafli ...... 0   
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 8502.1300 --- --- Með meira en 375 kVA útafli ..................................... 0   
 8502.2000 --- Rafalasamstæður búnar stimpilbrunahreyfli með 

neistakveikju .................................................................. 0   
 --- Aðrar rafalasamstæður:  
 8502.3100 --- --- Vindknúnar ................................................................. 0   
 8502.3900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Hverfistraumbreytar: 
 8502.4001 --- --- Rafsuðuvélar ............................................................... 0   
 8502.4009 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   

8503 8503.0000 Hlutar eingöngu eða aðallega nothæfir til véla í nr. 
8501 eða 8502 ................................................................... 0   

8504  Rafmagnsspennar, stöðustraumbreytar (t.d. afriðlar) 
og spankefli: 

 8504.1000 --- Straumfestar (ballasts) í úrhleðslulampa eða 
úrhleðslutúbur ................................................................ 0   

 --- Vökvatorleiðispennar: 
 8504.2100 --- --- 650 kVA eða minni .................................................... 0   
 8504.2200 --- --- Stærri en 650 kVA til og með 10.000 kVA ................ 0   
 8504.2300 --- --- Stærri en 10.000 kVA ................................................. 0   
 --- Aðrir spennar: 
 8504.3100 --- --- 1 kVA eða minni ........................................................ 0   
 8504.3200 --- --- Stærri en 1 kVA til og með 16 kVA ........................... 0   
 8504.3300 --- --- Stærri en 16 kVA til og með 500 kVA ....................... 0   
 8504.3400 --- --- Stærri en 500 kVA ...................................................... 0   
 8504.4000 --- Stöðustraumbreytar ........................................................ 0   
 8504.5000 --- Önnur spankefli ............................................................. 0   
 8504.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8505  Rafseglar; síseglar og vörur sem ætlað er að verða 
síseglar eftir segulmögnun; rafsegul- eða sísegulhöld-
ur, -þvingur og áþekkar festingar; rafsegulkúplingar, 
 :tengsli og -hemlar; rafsegullyftihausarـ

 --- Síseglar og vörur sem ætlað er að verða síseglar eftir 
segulmögnun: 

 8505.1100 --- --- Úr málmi ..................................................................... 0   
 8505.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 8505.2000 --- Rafsegulkúplingar, -tengsli og -hemlar ......................... 0   
 8505.3000 --- Rafsegullyftihausar ........................................................ 0   
 8505.9000 --- Annað, þar með taldir hlutar .......................................... 0   

8506  Frumrafhlöð og frumrafhlöður: 
 8506.1000 --- Mangandíoxíð ................................................................ 0   
 8506.3000 --- Kvikasilfuroxíð .............................................................. 0   
 8506.4000 --- Silfuroxíð ....................................................................... 0   
 8506.5000 --- Liþíum ........................................................................... 0   
 8506.6000 --- Loft-sink ........................................................................ 0   
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 --- Önnur frumrafhlöð og frumrafhlöður: 
 8506.8001 --- --- Alkalískar hnapparafhlöður ........................................ 0   
 8506.8009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 8506.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8507  Rafgeymar, þar með taldar skiljur til þeirra, einnig 
rétthyrndir (þar með taldar ferningslaga): 

  --- Blý-sýrugeymar, til að gangsetja stimpilvélar: 
 8507.1001 --- --- Með sýru...................................................................... 10  0 
 8507.1009 --- --- Án sýru ....................................................................... 10  0 
  --- Aðrir blý-sýrugeymar: 
 8507.2001 --- --- Með sýru...................................................................... 10  0 
 8507.2009 --- --- Án sýru ....................................................................... 10  0 
 --- Nikkilkadmíum: 
 8507.3001 --- --- Rafgeymar, sem eru 1,2 V einingar í loftþéttum 

hylkjum, einnig rafgeymar, samsettir úr tveimur eða 
fleiri slíkum einingum ................................................ 0   

 8507.3009 --- --- Með vökva .................................................................. 10  0 
 8507.4000 --- Nikkiljárn ....................................................................... 10  0 
  --- Aðrir geymar: 
 8507.8010 --- --- Rafgeymar, sem eru 1,2 V einingar í loftþéttum 

hylkjum, einnig rafgeymar, samsettir úr tveimur eða 
fleiri slíkum einingum ................................................ 0   

  --- --- Aðrir: 
 8507.8091 --- --- --- Með vökva .............................................................. 10  0 
 8507.8099 --- --- --- Án vökva ................................................................ 10  0 
 --- Hlutar: 
 8507.9001 --- --- Til blý-sýrugeyma ...................................................... 0   
 8507.9009 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   

8509  Rafmagnsheimilistæki, með innbyggðum rafhreyfli: 
 8509.1000 --- Ryksugur, þar með taldar þurr- og vökvaryksugur......... 0   
 8509.2000 --- Bónvélar ......................................................................... 7,5  0 
 8509.3000 --- Eldhússorpkvarnir .......................................................... 7,5  0 
 --- Hakka- og hrærivélar fyrir matvæli; ávaxta- eða mat-

jurtasafapressur: 
 8509.4001 --- --- Hrærivélar ................................................................... 0   
 8509.4009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Önnur tæki: 
 8509.8001 --- ---  Rafmagnstannburstar................................................... 0   
 8509.8009 --- ---  Annað .......................................................................... 7,5  0 
 8509.9000 --- Hlutar ............................................................................. 7,5  0 

8510  Rakvélar, hárklippur og háreyðingartæki, með inn-
byggðum rafhreyfli:  

 8510.1000 --- Rakvélar ......................................................................... 0   
 --- Hárklippur: 
 8510.2001 --- --- Til iðnaðar- eða landbúnaðarnota ............................... 0   
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 8510.2009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 8510.3000 --- Háreyðingartæki ............................................................ 7,5  0 
 8510.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8511  Rafræsi- eða rafkveikibúnaður fyrir brunahreyfla 
með neista- eða þrýstikveikju (t.d. kveikiseglar, 
kveikirafalar, kveikispólur, kveikikerti og glóðarkerti, 
ræsihreyflar); rafalar (t.d. dínamóar og alternatorar) 
og straumlokur til notkunar við slíka hreyfla: 

 8511.1000 --- Kveikikerti ..................................................................... 7,5  0 
 8511.2000 --- Kveikiseglar; kveikirafalar; rafsegulkasthjól ................. 7,5  0 
 8511.3000 --- Kveikjur; kveikispólur ................................................... 7,5  0 
 8511.4000 --- Ræsihreyflar og tvívirkir ræsirafalar .............................. 7,5  0 
 8511.5000 --- Aðrir rafalar ................................................................... 7,5  0 
 8511.8000 --- Annar búnaður ............................................................... 7,5  0 
 8511.9000 --- Hlutar ............................................................................. 7,5  0 

8512  Rafmagnsljósa- eða merkjabúnaður (þó ekki vörur í 
nr. 8539), rafmagnsrúðuþurrkur, íseyðar og móðu-
eyðar fyrir hjól eða vélknúin ökutæki: 

 8512.1000 --- Ljósabúnaður eða búnaður fyrir sýnilega merkjagjöf af 
þeirri gerð sem notaður er á reiðhjól .............................. 0   

 8512.2000 --- Annar ljósbúnaður eða búnaður fyrir sýnilega merkja-
gjöf ................................................................................. 0   

 8512.3000 --- Hljóðmerkjabúnaður ...................................................... 0   
 8512.4000 --- Rúðuþurrkur, íseyðar og móðueyðar ............................. 0   
 8512.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8513  Ferðaraflampar hannaðir fyrir eigin orkugjafa (t.d. 
þurrrafhlöður, geyma, segulrafala), þó ekki ljósa-
búnaður í nr. 8512: 

 8513.1000 --- Lampar ........................................................................... 10  0 
 8513.9000 --- Hlutar ............................................................................. 10  0 

8514  Rafbræðslu- eða rafhitunarofnar (þar með taldir fyrir 
span- eða torleiði) fyrir iðnað eða rannsóknastofur; 
önnur tæki fyrir span- og torleiði fyrir iðnað eða 
rannsóknastofur til hitameðferðar á efnum: 

 8514.1000 --- Viðnámshitaðir bræðslu- og hitunarofnar ...................... 0   
 8514.2000 --- Rafbræðslu- eða rafhitunarofnar fyrir span- eða torleiði  0   
 8514.3000 --- Aðrir bræðslu- og hitunarofnar ...................................... 0   
 8514.4000 --- Önnur tæki fyrir span- eða torleiði til hitameðferðar á 

efnum.............................................................................. 0   
 8514.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8515  Vélar og tækjabúnaður til lóðunar, brösunar, eða 
rafsuðu, einnig nothæfar til skurðar, fyrir rafmagn 
(þar með talið rafmagnshitað), leysi- eða annan ljós- 
eða ljóseindageisla, úthljóð, rafeindageisla, rafsegul-
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púlsa eða plasmaboga; rafmagnsvélar og -tækjabún-
aður til heitúðunar málma eða keramíkmelmis: 

 --- Vélar og tækjabúnaður til brösunar eða lóðunar: 
 8515.1100 --- --- Lóðboltar og lóðbyssur ............................................... 0   
 8515.1900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Vélar og tækjabúnaður til viðnámsrafsuðu málma: 
 8515.2100 --- --- Sjálfvirkar að öllu eða nokkru leyti ............................ 0   
 8515.2900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Vélar og tækjabúnaður til bogarafsuðu málma (þar með 

talin plasmabogasuða): 
 8515.3100 --- --- Sjálfvirkar að öllu eða nokkru leyti ............................ 0   
 8515.3900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Aðrar vélar og tækjabúnaður: 
 8515.8001 --- --- Vélar og tæki til að sprauta bráðnum málmi og 

glæddum málmkarbíðum ............................................ 0   
 8515.8002 --- --- Vélar og tæki til að skeyta saman málma eða plast 

með úthljóðum (ultrasonic) ........................................ 0   
 8515.8003 --- --- Vélar og tæki til að skeyta saman önnur efni með 

úthljóðum (ultrasonic) ................................................ 0   
 8515.8009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 8515.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8516  Hrað- eða geymavatnshitarar og hitastautar (hitöld) 
fyrir rafmagn; raftækjabúnaður til hitunar á rými 
(space) og jarðvegi; rafmagnshituð hársnyrtitæki (t.d. 
hárþurrkur, hárliðunartæki, hitunartæki fyrir hárlið-
unarjárn) og rafmagnsstraujárn; önnur rafmagns-
hitunartæki til heimilisnota; rafmagnshitamótstöður, 
þó ekki í nr. 8545: 

 8516.1000 --- Hrað- eða geymavatnshitarar og hitastautar fyrir raf-
magn .............................................................................. 5  0 

 --- Raftækjabúnaður til rýmis- og jarðvegshitunar: 
 8516.2100 --- --- Rafmagnshitaðir varmageymar ................................... 5  0 
 --- --- Annar: 
 8516.2901 --- --- --- Aðrir rafmagnsofnar og rafmagnsbúnaður til hit-

unar á rými, einnig íverustöðum í farartækjum, 
vinnuvélum og víðar ............................................... 5  0 

 8516.2909 --- --- --- Annars .................................................................... 5  0 
 --- Rafmagnshituð tæki til hársnyrtingar eða handþurrk-

unar: 
 8516.3100 --- --- Hárþurrkur .................................................................. 0   
 8516.3200 --- --- Önnur hársnyrtitæki .................................................... 0   
 8516.3300 --- --- Handþurrkur ............................................................... 7,5  0 
 --- Rafmagnsstraujárn: 
 8516.4001 --- --- Sérstaklega hönnuð til iðnaðarnota ............................ 0   
 8516.4009 --- --- Önnur .......................................................................... 7,5  0 
 8516.5000 --- Örbylgjuofnar ................................................................ 10  0 
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 --- Aðrir ofnar; eldavélar, eldahellur, suðuhringir, grill og 
steikarofnar: 

 8516.6001 --- --- Rafmagnseldavélar og eldunarhellur .......................... 10  0 
 8516.6002 --- --- Aðrir ofnar .................................................................. 10  0 
 8516.6009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 --- Önnur rafhitunartæki: 
 8516.7100 --- --- Kaffi- eða tevélar ........................................................ 0   
 8516.7200 --- --- Ristar .......................................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 8516.7901 --- --- --- Þvottasuðupottar ..................................................... 10  0 
 8516.7909 --- --- --- Annað ..................................................................... 7,5  0 
 --- Rafmagnshitamótstöður: 
 8516.8001 --- --- Til tækja í þessum vörulið .......................................... 7,5  0 
 8516.8009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 8516.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8517  Raftækjabúnaður fyrir talsíma eða ritsíma, á línu, þar 
með talið línusímtæki með þráðlausu handtóli og 
fjarskiptatækjabúnaður við burðarbylgjusímakerfi á 
línu eða við stafræn línukerfi; myndsímar:  

 --- Símtæki; myndsímar:  
 8517.1100 --- --- Línusímtæki með þráðlausu handtóli .......................... 0   
 --- --- Annað:  
 8517.1901 --- --- --- Rafmyndasímtæki ................................................... 0   
 8517.1909 --- --- --- Önnur ...................................................................... 0   
 --- Myndsendar og fjarritar:  
 8517.2100 --- --- Myndsendar ................................................................ 0   
 8517.2200 --- --- Fjarritar ....................................................................... 0   
 8517.3000 --- Skiptibúnaður fyrir talsíma eða ritsíma .......................... 0   
 8517.5000 --- Annar tækjabúnaður, fyrir burðarbylgjusímakerfi á línu 

eða stafræn línukerfi ...................................................... 0   
 8517.8000 --- Annar tækjabúnaður ...................................................... 0   
 8517.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8518  Hljóðnemar og standar fyrir þá; hátalarar, einnig í 
hátalaraboxi; heyrnartól og eyrnatól, einnig með 
sambyggðum hljóðnema, og sett sem í eru hljóðnemi 
og einn eða fleiri hátalarar; rafmagnsheyrnartíðni-
magnarar; rafmagnshljóðmagnarasett: 

 8518.1000 --- Hljóðnemar og standar fyrir þá ...................................... 0   
 --- Hátalarar, einnig í hátalaraboxi: 
 --- --- Einfaldir hátalarar, í boxi: 
 8518.2101 --- --- --- Sérstaklega hannaðir til nota við rafmagnsheyrnar-

tíðnimagnara fyrir hljóðfæri eða söngkerfi ............. 0   
 8518.2109 --- --- --- Aðrir ....................................................................... 7,5  0 
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 --- --- Margfaldir hátalarar, uppsettir í einu boxi: 
 8518.2201 --- --- --- Sérstaklega hannaðir til nota við rafmagnsheyrnar-

tíðnmagnara fyrir hljóðfæri eðs söngkerfi: .............. 0   
 8518.2209 --- --- --- Aðrir ....................................................................... 7,5  0 
 8518.2900 --- --- Aðrir ........................................................................... 7,5  0 
 --- Heyrnartól og eyrnatól, einnig með sambyggðum hljóð-

nema, og sett sem í eru hljóðnemi og einn eða fleiri 
hátalarar: 

 8518.3001 --- --- Handfrjáls búnaður fyrir farsíma ................................ 7,5  0 
 8518.3009 --- --- Annað ......................................................................... 7,5  0 
 --- Rafmagnsheyrnartíðnimagnarar: 
 8518.4001 --- --- Sérstaklega hannaðir til nota fyrir hljóðfæri eða 

söngkerfi ..................................................................... 0   
 8518.4009 --- --- Aðrir ........................................................................... 7,5  0 
 --- Rafmagnshljóðmagnarasett: 
 8518.5001 --- --- Sérstaklega hönnuð til nota fyrir hljóðfæri eða 

söngkerfi ..................................................................... 0   
 8518.5009 --- --- Önnur .......................................................................... 7,5  0 
 8518.9000 --- Hlutar ............................................................................. 7,5  0 

8519  Snúðar (plötusnúðar), plötuspilarar, snælduspilarar 
og önnur hljóðflutningstæki, án hljóðupptökubúnað-
ar: 

 8519.1000 --- Mynt- eða skífustýrðir plötuspilarar .............................. 7,5  0 
 --- Aðrir plötuspilarar: 
 8519.2100 --- --- Án hátalara ................................................................. 7,5  0 
 8519.2900 --- --- Annars ........................................................................ 7,5  0 
 --- Snúðar (plötusnúðar): 
 8519.3100 --- --- Með sjálfvirkum plötuskiptibúnaði ............................ 7,5  0 
 8519.3900 --- --- Aðrir ........................................................................... 7,5  0 
 8519.4000 --- Umritunarbúnaður ......................................................... 7,5  0 
 --- Önnur hljóðflutningstæki: 
 8519.9200 --- --- Snælduspilarar í vasastærð ......................................... 7,5  0 
 8519.9300 --- --- Önnur, fyrir snældur ................................................... 7,5  0 
 --- --- Annars: 
 8519.9901 --- --- --- Eingöngu til tengingar við kvikmyndasýningavélar 

................................................................................. 7,5  0 
 8519.9902 --- --- --- Geislaspilarar .......................................................... 7,5  0 
 8519.9909 --- --- --- Annað ..................................................................... 7,5  0 

8520  Segulbandsupptökutæki og önnur hljóðupptökutæki, 
einnig með búnaði til endurskila á hljóði: 

 8520.1000 --- Talritar sem geta ekki gengið án ytri orkugjafa ............. 7,5  0 
 8520.2000 --- Símsvarar ....................................................................... 0   
 --- Önnur segulbandsupptökutæki með búnaði til 

endurskila á hljóði: 
 8520.3200 --- --- Stafræn, fyrir hljóð ..................................................... 7,5  0 
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 8520.3300 --- --- Önnur, fyrir snældur .................................................... 7,5  0 
 8520.3900 --- --- Annars ........................................................................ 7,5  0 
 --- Önnur: 
 8520.9001 --- --- Eingöngu til tengingar við aðrar tökuvélar ................. 7,5  0 
 8520.9002 – – Til upptöku á geisladiska, þ.á m. geislabrennarar  

/skrifarar ..................................................................... 7,5  0 
 8520.9003 – – Til upptöku á minnisflögur/kubba ............................... 7,5  0 
 8520.9009 --- --- Annars ........................................................................ 7,5  0 

8521  Myndupptökutæki eða myndflutningstæki (video), 
einnig með innbyggðum myndmóttakara (video 
tuner): 

 --- Fyrir segulband: 
 8521.1010 --- --- Fyrir sjónvarpsstarfsemi, eftir nánari skýrgreiningu 

og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ............................ 0   
 --- --- Annað: 
 8521.1021 --- --- --- Eingöngu til endurskila á mynd .............................. 7,5  0 
 8521.1029 --- --- --- Annars .................................................................... 7,5  0 
 --- Önnur: 
 8521.9010 --- --- Fyrir sjónvarpsstarfsemi, eftir nánari skýrgreiningu 

og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ............................ 0   
 --- --- Annað: 
 8521.9021 --- --- --- Eingöngu til endurskila á mynd .............................. 7,5  0 
 8521.9029 --- --- --- Annars .................................................................... 7,5  0 

8522  Hlutar og fylgihlutir sem eingöngu eða aðallega eru 
nothæfir til tækjabúnaðar í nr. 8519-8521:  

 8522.1000 --- Nemar (pick-up cartridges) ............................................ 7,5  0 
 8522.9000 --- Annað ............................................................................ 7,5  0 

8523  Fullgerðir óáteknir miðlar til hljóðupptöku eða 
áþekkrar upptöku á öðrum merkjum, þó ekki vörur í 
37. kafla: 

  – Segulbönd: 
  – – Ekki yfir 4 mm að breidd: 
 8523.1110 – – – Fyrir vélar í nr. 8471 ............................................... 0   
  – – –  Myndbönd: 
 8523.1121 – – – – Með allt að 480 mínútna flutningstíma ................. 10  0 
 8523.1122 – – – – Með allt að 720 mínútna flutningstíma ................. 10  0 
 8523.1123 – – – – Með allt að 960 mínútna flutningstíma ................. 10  0 
 8523.1124 – – – – Með allt að 1200 mínútna flutningstíma ............... 10  0 
 8523.1129 – – – – Önnur .................................................................... 10  0 
  – – –  Önnur: 
 8523.1191 – – – – Með allt að 360 mínútna flutningstíma ................. 10  0 
 8523.1192 – – – – Með allt að 540 mínútna flutningstíma ................. 10  0 
 8523.1193 – – – – Með allt að 720 mínútna flutningstíma ................. 10  0 
 8523.1194 – – – – Með allt að 900 mínútna flutningstíma ................. 10  0 
 8523.1199 – – – – Önnur .................................................................... 10  0 
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  – – Meira en 4 mm til og með 6,5 mm að breidd: 
 8523.1210 – – – Fyrir vélar í nr. 8471 ............................................... 0   
  – – –  Myndbönd: 
 8523.1221 – – – – Með allt að 480 mínútna flutningstíma ................. 10  0 
 8523.1222 – – – – Með allt að 720 mínútna flutningstíma ................. 10  0 
 8523.1223 – – – – Með allt að 960 mínútna flutningstíma ................. 10  0 
 8523.1224 – – – – Með allt að 1200 mínútna flutningstíma ............... 10  0 
 8523.1229 – – – – Önnur .................................................................... 10  0 
  – – –  Önnur: 
 8523.1291 – – – – Með allt að 360 mínútna flutningstíma ................. 10  0 
 8523.1292 – – – – Með allt að 540 mínútna flutningstíma ................. 10  0 
 8523.1293 – – – – Með allt að 720 mínútna flutningstíma ................. 10  0 
 8523.1294 – – – – Með allt að 900 mínútna flutningstíma ................. 10  0 
 8523.1299 – – – – Önnur .................................................................... 10  0 
  – – Meira en 6,5 mm að breidd: 
 8523.1310 – – – Fyrir vélar í nr. 8471 ............................................... 0   
  – – –  Myndbönd: 
 8523.1321 – – – – Með allt að 480 mínútna flutningstíma ................. 10  0 
 8523.1322 – – – – Með allt að 720 mínútna flutningstíma ................. 10  0 
 8523.1323 – – – – Með allt að 960 mínútna flutningstíma ................. 10  0 
 8523.1324 – – – – Með allt að 1200 mínútna flutningstíma ............... 10  0 
 8523.1329 – – – – Önnur .................................................................... 10  0 
  – – –  Önnur: 
 8523.1391 – – – – Með allt að 360 mínútna flutningstíma ................. 10  0 
 8523.1392 – – – – Með allt að 540 mínútna flutningstíma ................. 10  0 
 8523.1393 – – – – Með allt að 720 mínútna flutningstíma ................. 10  0 
 8523.1394 – – – – Með allt að 900 mínútna flutningstíma ................. 10  0 
 8523.1399 – – – – Önnur .................................................................... 10  0 
  – Seguldiskar: 
 8523.2001 – – Fyrir vélar í nr. 8471 ................................................... 0   
 8523.2009 – – Aðrir ........................................................................... 10  0 
  – Kort með segulrönd:  
 8523.3001 – – Fyrir vélar í nr. 8471 ................................................... 0   
 8523.3009 – – Önnur .......................................................................... 10  0 
  – Aðrir:  
 8523.9001 – – Geisladiskar með allt að 2Gb minnisrýmd ................. 10  0 
 8523.9002 – – Geisladiskar með 2Gb minnisrýmd eða meiri ............ 10  0 
 8523.9009 – – Annað ......................................................................... 10  0 

8524  Hljómplötur, bönd og aðrir áteknir miðlar fyrir hljóð 
eða önnur merki upptekin á áþekkan hátt, þar með 
talin mót og frumgerðir (masters) til framleiðslu á 
upptökum, þó ekki vörur í 37. kafla: 

 --- Hljómplötur: 
 8524.1001 --- --- Með íslensku efni ....................................................... 10  0 
 8524.1002 --- --- Með kennsluefni ......................................................... 10  0 
 8524.1009 --- --- Aðrar ........................................................................... 10  0 
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 ---  Diskar fyrir leysileskerfi:  
 --- --- Til endurskila á öðrum merkjum en hljóði eða mynd: 
 8524.3101 --- --- --- Fyrir vélar í nr. 8471 ............................................... 0   
 8524.3109 --- --- --- Aðrir ....................................................................... 10  0 
 --- --- Til endurskila á hljóði eingöngu: 
 8524.3210 --- --- --- Með hljóðrásum kvikmynda, fyrir sýningarkerfi 

sem samhæfa mynd og hljóð .................................. 0   
 --- --- --- Með íslensku efni: 
 8524.3221 --- --- --- --- Með tónlist ............................................................ 10  0 
 8524.3222 --- --- --- --- Með leikjum .......................................................... 10  0 
 8524.3223 --- --- --- --- Með kennsluefni ................................................... 10  0 
 8524.3224 --- --- --- --- Hljóðupptökur af lestri bóka ................................. 10  0 
 8524.3229 --- --- --- --- Aðrir ..................................................................... 10  0 
 --- --- --- Með erlendu efni: 
 8524.3231 --- --- --- --- Með tónlist ............................................................ 10  0 
 8524.3232 --- --- --- --- Með leikjum .......................................................... 10  0 
 8524.3233 --- --- --- --- Með kennsluefni ................................................... 10  0 
 8524.3234 --- --- --- --- Hljóðupptökur af lestri bóka ................................. 10  0 
 8524.3239 --- --- --- --- Aðrir ...................................................................... 10  0 
 --- --- Aðrir: 
 --- --- --- Með íslensku efni: 
 8524.3911 --- --- --- --- Með tónlist ............................................................ 10  0 
 8524.3912 --- --- --- --- Með leikjum .......................................................... 10  0 
 8524.3913 --- --- --- --- Með kennsluefni ................................................... 10  0 
 8524.3919 --- --- --- --- Aðrir ..................................................................... 10  0 
 --- --- --- Með erlendu efni: 
 8524.3921 --- --- --- --- Með tónlist ............................................................ 10  0 
 8524.3922 --- --- --- --- Með leikjum .......................................................... 10  0 
 8524.3923 --- --- --- --- Með kennsluefni ................................................... 10  0 
 8524.3929 --- --- --- --- Aðrir ...................................................................... 10  0 
 --- Segulbönd til endurskila á öðrum merkjum en hljóði 

eða mynd:  
 8524.4001 --- --- Fyrir vélar í nr. 8471 ................................................... 0   
 8524.4009 --- --- Aðrir ........................................................................... 10  0 
 --- Önnur segulbönd: 
 --- --- Ekki meira en 4 mm að breidd: 
 --- --- --- Myndbönd: 
 8524.5111 --- --- --- --- Með íslensku efni .................................................. 10  0 
 8524.5119 --- --- --- --- Með erlendu efni ................................................... 10  0 
 --- --- --- Önnur en myndbönd: 
 --- --- --- --- Með íslensku efni: 
 8524.5121 --- --- --- --- --- Með tónlist ......................................................... 10  0 
 8524.5122 --- --- --- --- --- Með leikjum....................................................... 10  0 
 8524.5123 --- --- --- --- --- Með kennsluefni ................................................ 10  0 
 8524.5124 --- --- --- --- --- Hljóðupptökur af lestri bóka.............................. 10  0 
 8524.5129 --- --- --- --- --- Annars................................................................ 10  0 
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 --- --- --- --- Með erlendu efni:  
 8524.5131 --- --- --- --- --- Með tónlist ......................................................... 10  0 
 8524.5132 --- --- --- --- --- Með leikjum....................................................... 10  0 
 8524.5133 --- --- --- --- --- Með kennsluefni ................................................ 10  0 
 8524.5134 --- --- --- --- --- Hljóðupptökur af lestri bóka.............................. 10  0 
 8524.5139 --- --- --- --- --- Annars................................................................ 10  0 
 --- --- Meira en 4 mm til og með 6,5 mm að breidd:  
 --- --- --- Myndbönd: 
 8524.5211 --- --- --- --- Með íslensku efni .................................................. 10  0 
 8524.5219 --- --- --- --- Með erlendu efni ................................................... 10  0 
 --- --- --- Önnur en myndbönd: 
 --- --- --- --- Með íslensku efni: 
 8524.5221 --- --- --- --- --- Með tónlist ......................................................... 10  0 
 8524.5222 --- --- --- --- --- Með leikjum....................................................... 10  0 
 8524.5223 --- --- --- --- --- Með kennsluefni ................................................ 10  0 
 8524.5224 --- --- --- --- --- Hljóðupptökur af lestri bóka.............................. 10  0 
 8524.5229 --- --- --- --- --- Annars................................................................ 10  0 
 --- --- --- --- Með erlendu efni:  
 8524.5231 --- --- --- --- --- Með tónlist ......................................................... 10  0 
 8524.5232 --- --- --- --- --- Með leikjum....................................................... 10  0 
 8524.5234 --- --- --- --- --- Hljóðupptökur af lestri bóka.............................. 10  0 
 8524.5233 --- --- --- --- --- Með kennsluefni ................................................ 10  0 
 8524.5239 --- --- --- --- --- Annars................................................................ 10  0 
 --- --- Meira en 6,5 mm að breidd:  
 --- --- --- Myndbönd: 
 8524.5311 --- --- --- --- Með íslensku efni .................................................. 10  0 
 8524.5319 --- --- --- --- Með erlendu efni ................................................... 10  0 
 --- --- --- Önnur en myndbönd: 
 --- --- --- --- Með íslensku efni: 
 8524.5321 --- --- --- --- --- Með tónlist ......................................................... 10  0 
 8524.5322 --- --- --- --- --- Með leikjum....................................................... 10  0 
 8524.5323 --- --- --- --- --- Með kennsluefni ................................................ 10  0 
 8524.5324 --- --- --- --- --- Hljóðupptökur af lestri bóka.............................. 10  0 
 8524.5329 --- --- --- --- --- Annars................................................................ 10  0 
 --- --- --- --- Með erlendu efni:  
 8524.5331 --- --- --- --- --- Með tónlist ......................................................... 10  0 
 8524.5332 --- --- --- --- --- Með leikjum....................................................... 10  0 
 8524.5333 --- --- --- --- --- Með kennsluefni ................................................ 10  0 
 8524.5334 --- --- --- --- --- Hljóðupptökur af lestri bóka.............................. 10  0 
 8524.5339 --- --- --- --- --- Annars................................................................ 10  0 
 --- Kort með segulrönd:  
 8524.6001 --- --- Fyrir vélar í nr. 8471 ................................................... 0   
 8524.6009 --- --- Aðrir ........................................................................... 10  0 
 --- Annað: 
 --- --- Til endurskila á öðrum merkjum en hljóði eða mynd:  
 8524.9101 --- --- --- Fyrir vélar í nr. 8471 ............................................... 0   
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 8524.9109 --- --- --- Aðrir ....................................................................... 10  0 
 --- --- Annars: 
 --- --- --- Með íslensku efni: 
 8524.9911 --- --- --- --- Með tónlist ............................................................ 10  0 
 8524.9912 --- --- --- --- Með leikjum .......................................................... 10  0 
 8524.9913 --- --- --- --- Með kennsluefni ................................................... 10  0 
 8524.9919 --- --- --- --- Aðrir ..................................................................... 10  0 
 --- --- --- Með erlendu efni: 
 8524.9921 --- --- --- --- Með tónlist ............................................................ 10  0 
 8524.9922 --- --- --- --- Með leikjum .......................................................... 10  0 
 8524.9923 --- --- --- --- Með kennsluefni ................................................... 10  0 
 8524.9929 --- --- --- --- Aðrir ...................................................................... 10  0 

8525  Senditæki fyrir firðtal, loftskeytasendingar, útvarps-
sendingar eða sjónvarp, einnig með móttökubúnaði 
eða hljóðupptöku- eða hljóðflutningsbúnaði; sjón-
varpsmyndavélar; myndbandsmyndavélar fyrir kyrr-
myndir og aðrar myndbandstökuvélar; stafrænar 
myndavélar:  

 --- Senditæki: 
 8525.1001 --- --- Til neyðarsendinga, viðurkennd af Siglingamála-

stofnun ríkisins ........................................................... 0   
 8525.1009 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Senditæki búin móttökubúnaði: 
 8525.2001 --- --- Til neyðarsendinga og móttöku, viðurkennd af 

Siglingamálastofnun ríkisins ...................................... 0 
 [8525.2002 --- --- Farsímar ...................................................................... 0]4  
 8525.2009 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 8525.3000 --- Sjónvarpsmyndavélar .................................................... 0   
 8525.4000 --- Myndbandsmyndavélar fyrir kyrrmyndir og aðrar 

myndbandstökuvélar; stafrænar myndavélar .................. 0   

8526  Ratsjár, radíómiðunartæki og radíófjarstýribúnaður: 
 8526.1000 --- Ratsjár ............................................................................ 0   
 --- Annað: 
 8526.9100 --- --- Radíómiðunartæki ...................................................... 0   
 --- --- Radíófjarstýribúnaður: 
 8526.9201 --- --- --- Fyrir heimilistæki, leiktæki, hurðaopnara o.þ.h. ..... 0   
 8526.9209 --- --- --- Annar ...................................................................... 0   

8527  Móttökutæki fyrir firðtal, loftskeytasendingar eða 
útvarpssendingar, einnig sambyggð, í sama hylki, með 
hljóðupptöku- eða hljóðflutningsbúnaði eða klukku: 

 --- Útvarpsviðtæki sem geta gengið án ytri orkugjafa, þar 
með talin tæki sem einnig geta tekið á móti firðtali og  
loftskeytasendingum: 

 
4 Sbr. 3. gr. auglýsingar nr. 141/2005 (A-deild Stjórnartíðinda, gildistökudagur 1. janúar 2006). 



453 

 A E 
 %  % 

 

 --- ---  Snælduspilarar með útvarpi, í vasastærð:  
 8527.1201 --- --- ---  Með sambyggðum hljóðupptökubúnaði ................. 7,5  0 
 8527.1209 --- --- ---  Aðrir ....................................................................... 7,5  0 
 --- ---  Önnur tæki sambyggð hljóðupptöku- eða hljóðflutn-

ingsbúnaði:  
 8527.1301 --- --- ---  Sambyggð segulbandsupptökubúnaði, með eða án 

flutningsbúnaðar ...................................................... 7,5  0 
 8527.1302 --- --- ---  Sambyggð plötu- og/eða geislaspilara, auk segul-

bandsupptökubúnaðar, með eða án flutn-
ingsbúnaðar ............................................................ 7,5  0 

 8527.1309 --- --- ---  Annars .................................................................... 7,5  0 
 8527.1900 --- ---  Önnur .......................................................................... 7,5  0 
 --- Útvarpsviðtæki sem geta ekki gengið án ytri orkugjafa, 

til nota í ökutæki, þar með talin tæki sem einnig geta 
tekið á móti firðtali og loftskeytasendingum: 

 --- ---  Sambyggð hljóðupptöku- eða hljóðflutningsbúnaði: 
 8527.2101 --- --- ---  Sambyggð segulbandsupptökubúnaði, með eða án 

flutningsbúnaðar ...................................................... 7,5  0 
 8527.2102 --- --- ---  Sambyggð plötu- og/eða geislaspilara, auk 

segulbandsupptökubúnaðar, með eða án flutn-
ingsbúnaðar ............................................................ 7,5  0 

 8527.2109 --- --- ---  Annars .................................................................... 7,5  0 
 8527.2900 --- ---  Önnur .......................................................................... 7,5  0 
 --- Önnur útvarpsviðtæki, þar með talin tæki sem einnig 

geta tekið á móti firðtali og loftskeytasendingum: 
 --- ---  Sambyggð hljóðupptöku- eða hljóðflutningsbúnaði: 
 8527.3101 --- --- ---  Sambyggð segulbandsupptökubúnaði, með eða án 

flutningsbúnaðar ...................................................... 7,5  0 
 8527.3102 --- --- ---  Sambyggð plötu- og/eða geislaspilara, auk 

segulbandsupptökubúnaðar, með eða án flutn-
ingsbúnaðar . ........................................................... 7,5  0 

 8527.3109 --- --- ---  Annars .................................................................... 7,5  0 
 8527.3200 --- ---  Ekki sambyggð hljóðupptöku- eða hljóðflutnings-

búnaði en sambyggð klukku ....................................... 7,5  0 
 8527.3900 --- ---  Annars ........................................................................ 7,5  0 
 ---  Önnur tæki: 
 8527.9001 --- ---  Sérhönnuð viðtæki fyrir neyðarmerki frá skipum og 

flugvélum .................................................................... 0   
 8527.9002 --- ---  Fyrir firðtal eða loftskeytasendingar ........................... 0   
 8527.9009 --- ---  Annað ......................................................................... 7,5  0 

8528  Móttökutæki fyrir sjónvarp, einnig með útvarps-
viðtæki eða hljóð- eða myndbandsupptökubúnaði eða 
-flutningsbúnaði; myndskjáir (video monitors) og 
myndvörpur (video projectors):  
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 ---  Móttökutæki fyrir sjónvarp, einnig með útvarpsviðtæki 
eða hljóð- eða myndbandsupptökubúnaði eða -flutn-
ingsbúnaði:  

 --- ---  Fyrir lit: 
 8528.1201 --- --- --- Fyrir sjónvarpsstarfsemi, eftir nánari skýrgreiningu 

og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ........................ 0   
 8528.1202 --- --- --- Sjónvarpsviðtæki, með sambyggðum myndbands-

upptökubúnaði ........................................................ 7,5  0 
 8528.1203 --- --- --- Myndlyklar með innbyggðum móttökubúnaði fyrir 

sjónvarp .................................................................. 7,5  0 
 8528.1209 --- --- --- Önnur ...................................................................... 7,5  0 
 --- ---  Fyrir svart og hvítt eða einlit: 
 8528.1301 --- --- --- Fyrir sjónarpsstarfsemi, eftir nánari skýrgreiningu 

og ákvörðun fjármálaráðuneytisins ........................ 0   
 8528.1302 --- --- --- Sjónvarpsviðtæki, með sambyggðum myndbands-

upptökubúnaði ........................................................ 7,5  0 
 8528.1303 --- --- --- Myndlyklar með innbyggðum móttökubúnaði fyrir 

sjónvarp ................................................................... 7,5  0 
 8528.1309 --- --- --- Önnur ...................................................................... 7,5  0 
 --- Myndskjáir:  
 --- ---  Fyrir lit: 
 8528.2101 --- --- --- Skjáir (videomonitors) gerðir fyrir 15 Mhz 

bandvídd eða meira, án viðtækja (tuners) fyrir 
útvarpstíðni, en sem tengjanlegir eru við 
gagnavinnsluvélar ................................................... 0   

 8528.2109 --- --- --- Aðrir ....................................................................... 7,5  0 
 --- ---  Fyrir svart og hvítt eða einlit: 
 8528.2201 --- --- --- Skjáir (videomonitors) gerðir fyrir 15 Mhz 

bandvídd eða meira, án viðtækja (tuners) fyrir 
útvarpstíðni, en sem tengjanlegir eru við 
gagnavinnsluvélar ................................................... 0   

 8528.2209 --- --- --- Aðrir ....................................................................... 7,5  0 
 --- Myndvörpur: 
 8528.3001 --- --- Fyrir 15 Mhz bandvídd eða meira, án viðtækja 

(tuners) fyrir útvarpstíðni, en sem tengjanlegar eru 
við gagnavinnsluvélar ................................................. 0   

 8528.3009 --- --- Aðrar ........................................................................... 7,5  0 

8529  Hlutar eingöngu eða aðallega nothæfir til tækja í nr. 
8525-8528: 

 --- Loftnet og loftnetsdiskar hvers konar; hlutar nothæfir 
til þeirra: 

 8529.1001 --- --- Til tækja í nr. 8525, 8526, 8527.9001, 8527.9002, 
8528.1201 og 8528.1301 ............................................ 0   

 8529.1009 --- ---  Annars ........................................................................ 7,5  0 
 --- Aðrir: 
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 8529.9001 --- ---  Til tækja í nr. 8525, 8526, 8527.9001, 8527.9002, 
8528.1201, 8528.1301, 8528.2101, 8528.2201 og 
8528.3001.................................................................... 0   

 8529.9009 --- ---  Annars ........................................................................ 7,5  0 

8530  Rafmagnsmerkja-, öryggis- eða umferðarstjórnbún-
aður fyrir járnbrautir, sporbrautir, vegi, vatnaleiðir, 
bílastæði, hafnarmannvirki eða flugvelli (þó ekki 
búnaður í nr. 8608): 

 8530.1000 --- Búnaður fyrir járnbrautir eða sporbrautir ...................... 0   
 8530.8000 --- Annar ............................................................................. 0   
 8530.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8531  Rafmagnshljóðtæki eða rafmagnsljósmerkjatæki (t.d. 
bjöllur, sírenur, merkjatöflur, innbrota- eða bruna-
viðvörunarkerfi), þó ekki vörur í nr. 8512 eða 8530: 

 8531.1000 --- Innbrota- eða brunaviðvörunarkerfi og áþekk tæki ....... 0   
 8531.2000 --- Merkjatöflur búnar vökvakristalsbúnaði (LCD) eða 

ljósdíóðum (LED) .......................................................... 0   
 8531.8000 --- Önnur tæki ..................................................................... 0   
 8531.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8532  Rafmagnsþéttar, óbreytilegir, breytilegir eða stillan-
legir (forstilltir): 

 8532.1000 --- Óbreytilegir þéttar til nota í 50/60 riða rafrás og hafa 
ekki minna en 0,5 kvar raunaflsrýmd (aflþéttar) ........... 0   

 --- Aðrir óbreytilegir þéttar: 
 8532.2100 --- --- Tantal .......................................................................... 0   
 8532.2200 --- --- Álraflausnar ................................................................ 0   
 8532.2300 --- --- Rafeinangrandi postulín, einlaga ................................ 0   
 8532.2400 --- --- Rafeinangrandi postulín, marglaga ............................. 0   
 8532.2500 --- --- Rafeinangrandi úr pappír eða plasti ............................ 0   
 8532.2900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 8532.3000 --- Breytilegir eða stillanlegir þéttar (forstilltir) .................. 0   
 8532.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8533  Rafmagnsviðnám (þar með talin renniviðnám (rheo-
stats) og spennudeilar (breytiviðnám)), þó ekki hita-
mótstöður: 

 8533.1000 --- Óbreytileg kolefnisviðnám, samsett eða úr filmu .......... 0   
 --- Önnur óbreytileg viðnám: 
 8533.2100 --- --- 20 W eða minni .......................................................... 0   
 8533.2900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Vafin breytileg viðnám, þar með talin renniviðnám og 

spennudeilar: 
 8533.3100 --- --- 20 W eða minni .......................................................... 0   
 8533.3900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
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 8533.4000 --- Önnur breytileg viðnám, þar með talin renniviðnám og 
spennudeilar ................................................................... 0   

 8533.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8534 8534.0000 Prentrásir .......................................................................... 0  

8535  Raftækjabúnaður til að tengja, rjúfa eða vernda raf-
rásir, eða til tengingar við eða í rafrásum (t.d. rofar, 
vör, eldingarvarar, spennutakmarkarar, yfirspennu-
afrásir, klær, greinikassar), fyrir yfir 1000 volta 
spennu: 

 8535.1000 --- Vör ................................................................................. 0   
 --- Sjálfvirkir rofar fyrir rafrásir: 
 8535.2100 --- --- Fyrir minna en 72,5 kV spennu .................................. 0   
 8535.2900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
 8535.3000 --- Einangrandi rofar og rofar til að tengja og rjúfa ............ 0   
 8535.4000 --- Eldingarvarar, spennutakmarkarar og yfirspennuafrásir. 0   
 8535.9000 --- Annar ............................................................................. 0   

8536  Raftækjabúnaður til að tengja, rjúfa eða vernda raf-
rásir, eða til tengingar við eða í rafrásum (t.d. rofar, 
rafliðar, vör, yfirspennuafrásir, klær, tenglar, lampa-
falir, greinikassar), fyrir 1000 volta spennu eða minni: 

 8536.1000 --- Vör ................................................................................. 0   
 8536.2000 --- Sjálfvirkir rofar fyrir rafrásir ......................................... 0   
 8536.3000 --- Annar búnaður til að vernda rafrásir .............................. 0   
 --- Liðar: 
 8536.4100 --- --- Fyrir 60 V spennu eða minni ...................................... 0   
 8536.4900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
 8536.5000 --- Aðrir rofar ...................................................................... 0   
 --- Lampafalir, klær og tenglar: 
 8536.6100 --- --- Lampafalir .................................................................. 0   
 8536.6900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 8536.9000 --- Annar búnaður ............................................................... 0   

8537  Bretti, töflur, stjórnborð, borð, skápar og aðrar 
undirstöður, búið tveim eða fleiri tækjum í nr. 8535 
eða 8536, til rafstýringar eða dreifingar á rafmagni, 
þar með talinn búnaður sem búinn er áhöldum eða 
tækjum í 90. kafla, og talnastjórntöflur, þó ekki 
skiptibúnaður í nr. 8517:  

 --- Fyrir 1000 V spennu eða minni: 
 8537.1001 --- --- Fyrir kerfi og tæki í nr. 8531.1000 ............................. 0   
 8537.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 8537.2000 --- Fyrir meira en 1000 V spennu ....................................... 0   

8538  Hlutar eingöngu eða aðallega nothæfir til tækja í nr. 
8535, 8536 eða 8537: 
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 8538.1000 --- Bretti, töflur, stjórnborð, borð, skápar og aðrar 
undirstöður fyrir vörur í nr. 8537, ekki búið tækjum ..... 0   

 8538.9000 --- Aðrir .............................................................................. 0   

8539  Rafmagnsgló- eða úrhleðslulampar, þar með taldar 
einangraðar geislalampaeiningar og útfjólubláir eða 
innrauðir lampar; bogalampar: 

 8539.1000 --- Lampasamlokur (sealed beams) ..................................... 7,5  0 
 --- Aðrir glólampar, þó ekki útfjólubláir eða innrauðir 

lampar: 
 8539.2100 --- --- Wolfram halógen ........................................................ 7,5  0 
 8539.2200 --- --- Aðrir fyrir 200 W afl eða minna og 100 V spennu 

eða minni .................................................................... 7,5  0 
 8539.2900 --- --- Annars ........................................................................ 7,5  0 
 --- Úrhleðslulampar, þó ekki útfjólubláir lampar: 
 8539.3100 --- --- Flúrlampar, bakskautsgeislandi .................................. 7,5  0 
 8539.3200 --- --- Kvikasilfurs- eða natríumgufulampar; málmhalíð-

lampar ......................................................................... 7,5  0 
 8539.3900 --- --- Aðrir ........................................................................... 7,5  0 
 --- Útfjólubláir eða innrauðir lampar; bogalampar:  
 8539.4100 --- --- Bogalampar ................................................................ 7,5  0 
 8539.4900 --- --- Aðrir ........................................................................... 7,5  0 
 8539.9000 --- Hlutar ............................................................................. 7,5  0 

8540  Varmaskauts-, kaldskauts- eða ljósskautsrafeinda-
lokar og -lampar (t.d. lofttæmdir eða gufu- eða gas-
fylltir lokar og  lampar, kvikasilfursafriðilslokar og -
lampar, sjárör, sjónvarpsmyndavélalampar): 

 --- Sjárör fyrir sjónvarpsmynd, þar með talið sjárör fyrir 
myndbandsskjái: 

 8540.1100 --- --- Fyrir lit ........................................................................ 7,5  0 
 8540.1200 --- --- Fyrir svart og hvítt eða einlit ...................................... 7,5  0 
 8540.2000 --- Sjónvarpsmyndavélalampar; myndbreytar og mynd-

skerpar; aðrir myndlampar ............................................. 7,5  0 
 8540.4000 --- Gagna-/grafasjárör, fyrir lit, með fosfórpunktaskjábili 

minna en 0,4 mm ........................................................... 7,5  0 
 8540.5000 --- Gagna-/grafasjárör, fyrir svart og hvítt eða einlit .......... 7,5  0 
 8540.6000 --- Önnur sjárör ................................................................... 7,5  0 
 --- Örbylgjulampar (t.d. magnetrónu-, klýstrónu-, far-

bylgju-, karsinotrónulampar), þó ekki grindarskauts-
stýrðir lampar: 

 8540.7100 --- --- Magnetrónu ................................................................ 7,5  0 
 8540.7200 --- --- Klýstrónu .................................................................... 7,5  0 
 8540.7900 --- --- Aðrir ........................................................................... 7,5  0 
 --- Aðrir lokar og lampar: 
 8540.8100 --- --- Viðtækja- eða magnaralokar og -lampar .................... 7,5  0 
 8540.8900 --- --- Annars ........................................................................ 7,5  0 
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 --- Hlutar: 
 8540.9100 --- --- Fyrir sjárör .................................................................. 7,5  0 
 8540.9900 --- --- Aðrir ........................................................................... 7,5  0 

8541  Díóður, smárar og áþekkir hálfleiðarar; ljósnæmir 
hálfleiðarar, þar með taldar ljósrafhlöður, einnig í 
samsettum einingum eða í töflum; ljósgjafadíóður; 
uppsettir þrýstirafmagnskristallar: 

 8541.1000 --- Díóður, þó ekki ljósnæmar eða ljósgefandi díóður ........ 0   
 --- Smárar, þó ekki ljósnæmir smárar: 
 8541.2100 --- --- Með minna en 1 W dreifingu ...................................... 0   
 8541.2900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
 8541.3000 --- Hálfleiðaraafriðlar, þar með taldir diacs og triacs, þó 

ekki ljósnæmur búnaður ................................................ 0   
 8541.4000 --- Ljósnæmir hálfleiðarar, þar með taldar ljósrafhlöður, 

einnig í samsettum einingum eða á töflum; ljósgjafa-
díóður ............................................................................. 0   

 8541.5000 --- Aðrir hálfleiðarar ........................................................... 0   
 8541.6000 --- Uppsettir þrýstirafmagnskristallar ................................. 0   
 8541.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8542  Rafeindasamrásir og rafeindadvergrásir: 
 8542.1000 --- Kort með innfelldri rafeindasamrás (snjallkort) ............. 0   
 --- Órofa samrásir: 
 8542.2100 --- --- Stafrænar ..................................................................... 0   
 8542.2900 --- --- Aðrar............................................................................ 0   
 8542.6000 --- Blandaðar samrásir ........................................................ 0   
 8542.7000 --- Rafeindadvergrásir ......................................................... 0   
 8542.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8543  Rafmagnsvélar og -tækjabúnaður, til sérstakra nota, 
ót.a. í þessum kafla: 

 --- Rafeindahraðlar (particle accelerators):  
 8543.1100 --- --- Jónvísar (ion implanters) til íblöndunar í hálfleiðara-

efni .............................................................................. 0   
 8543.1900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
 8543.2000 --- Merkjarafalar ................................................................. 0   
 8543.3000 --- Vélar og tækjabúnaður til rafhúðunar, rafsundrunar eða 

rafdráttar ........................................................................ 0   
 8543.4000 --- Orkugjafar fyrir rafmagnsgirðingar ............................... 0   
 --- Aðrar vélar og tækjabúnaður: 
 8543.8100 --- --- Nándarkort og -spjöld (proximity cards and tags) ...... 0   
  --- --- Annað: 
 8543.8901 --- --- --- Heimilistæki ........................................................... 7,5  0 
 8543.8902 --- --- --- Tónjafnarar og önnur hliðstæð tæki sérstaklega 

hönnuð til nota fyrir hljóðfæri og söngkerfi ........... 0   
 8543.8909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Hlutar: 
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 8543.9001 --- --- Til tækja í nr. 8543.8901 ............................................ 7,5  0 
 8543.9009 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   

8544  Einangraður (þar með talinn gljábrenndur eða skaut-
húðaður) vír, kaplar (þar með taldir samása kaplar) 
og aðrir einangraðir rafleiðarar, einnig með tengi-
hlutum; ljósleiðarar úr sérslíðruðum trefjum, einnig 
búnir rafleiðurun eða með tengihlutum: 

 --- Vindivír (winding wire): 
 8544.1100 --- --- Úr kopar ...................................................................... 0   
 8544.1900 --- --- Annar .......................................................................... 0   
 --- Samása kaplar og aðrir samása rafleiðarar: 
 8544.2001 --- --- Höfuðlínukaplar með slitþoli, sem er að lágmarki 60 

kN, enda séu þeir styrktir og varðir með þéttum 
lögum úr stálvír .......................................................... 0   

 8544.2009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 8544.3000 --- Kveikjuraflagnasett og önnur raflagnasett til nota í 

ökutækjum, loftförum eða skipum ................................. 0   
 --- Aðrir rafmagnsleiðarar fyrir 80 V spennu eða minni: 
 --- --- Með tengihlutum: 
 8544.4101 --- --- --- Rafsuðukaplar, með ytri kápu úr gúmmíblöndu 

sem skal merkt með þverskurðarmáli leiðarans í 
mm2 ......................................................................... 0   

 8544.4109 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 8544.4901 --- --- --- Rafsuðukaplar, með ytri kápu úr gúmmíblöndu 

sem skal merkt með þverskurðarmáli leiðarans í 
mm2 ......................................................................... 0   

 8544.4909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Aðrir rafmagnsleiðarar fyrir meira en 80 V spennu til 

og með 1000 V: 
 --- --- Með tengihlutum: 
 8544.5101 --- --- --- Rafsuðukaplar, með ytri kápu úr gúmmíblöndu 

sem skal merkt með þverskurðarmáli leiðarans í 
mm2 ......................................................................... 0   

 8544.5109 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Annars: 
 8544.5901 --- --- --- Rafsuðukaplar, með ytri kápu úr gúmmíblöndu 

sem skal merkt með þverskurðarmáli leiðarans í 
mm2 ......................................................................... 0   

 8544.5909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 8544.6000 --- Aðrir rafmagnsleiðarar fyrir meira en 1000 V spennu ... 0   
 8544.7000 --- Ljósleiðarar .................................................................... 0   

8545  Rafskautskol, burstakol, lampakol, rafhlöðukol og 
aðrar vörur úr grafít eða öðru kolefni, einnig með 
málmi, til rafmagnsnotkunar: 
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 --- Rafskaut: 
 8545.1100 --- --- Fyrir bræðsluofna ....................................................... 0   
 8545.1900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 8545.2000 --- Burstar ........................................................................... 0   
 --- Annað: 
 8545.9001 --- ---  Kveikjuraflagnasett og önnur raflagnasett................... 0   
 8545.9009 --- ---  Annars ......................................................................... 0   

8546  Einangrarar úr hvers konar efni: 
 8546.1000 --- Úr gleri ........................................................................... 0   
 8546.2000 --- Úr leir ............................................................................. 0   
 8546.9000 --- Aðrir .............................................................................. 0   

8547  Einangrandi tengihlutir í rafmagnsvélar, -tæki eða 
-búnað sem eru að öllu leyti úr einangrandi efni, einnـ
ig þótt við mótun þeirra hafi eingöngu vegna sam-
setningar verið notaðir minni háttar efnisþættir úr 
málmi (t.d. tengihlutir með skrúfgangi), þó ekki 
einangrarar í nr. 8546; rafmagnsrör og tengi til 
þeirra, úr ódýrum málmi fóðrað með einangrandi 
efni: 

 8547.1000 --- Einangrandi tengihlutir úr leir ........................................ 0   
 8547.2000 --- Einangrandi tengihlutir úr plasti ..................................... 0   
 8547.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

8548  Frumrafhlöð, frumrafhlöður og rafgeymar, sem úr-
gangur og rusl; notuð frumrafhlöð, notaðar frum-
rafhlöður og notaðir rafgeymar; rafmagnshlutar til 
vélbúnaðar eða tækjabúnaðar, ót.a. í þessum kafla:  

 8548.1000 --- Frumrafhlöð, frumrafhlöður og rafgeymar, sem 
úrgangur og rusl; notuð frumrafhlöð, notaðar 
frumrafhlöður og notaðir rafgeymar .............................. 0   

 8548.9000 --- Annað ............................................................................ 0   
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FLOKKUR XVII 
Ökutæki, loftför, fljótandi för og hliðstæð flutningatæki 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa flokks teljast ekki vörur í nr. 9501, 9503 eða 9508 eða langsleðar (bobsleighs), 
snjóbretti (toboggans) eða þess háttar í nr. 9506. 

2. Sem hlutar og hlutar og fylgihlutir teljast ekki neðangreindar vörur, þótt þær séu augsýnilega 
fyrir vörur í þessum flokki: 

 a. Tengi, skinnur eða þess háttar úr hvers konar efni (flokkast eftir efni eða í nr. 8484) eða 
aðrar vörur úr vúlkaníseruðu gúmmíi öðru en harðgúmmíi (nr. 4016). 

 b. Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við flokk XV, úr 
ódýrum málmi (flokkur XV), eða áþekkar vörur úr plasti (39. kafli). 

 c. Vörur í 82. kafla (verkfæri). 
 d. Vörur í nr. 8306. 
 e. Vélar eða tæki í nr. 8401-8479, eða hlutar til þeirra. Vörur í nr. 8481 eða 8482 eða vörur í 

nr. 8483, enda séu þær óaðskiljanlegur hluti vélar eða hreyfils. 
 f. Rafbúnaður eða -tæki (85. kafli). 
 g. Vörur í 90. kafla. 
 h. Vörur í 91. kafla. 
 ij. Vopn (93. kafli). 
 k. Lampar eða ljósabúnaður í nr. 9405. 
 l. Burstar sem eru hlutar í ökutæki (nr. 9603). 
3. Sem hlutar eða fylgihlutir í 86.-88. kafla teljast ekki hlutar eða fylgihlutir sem ekki eru 

eingöngu eða aðallega hæfir til nota með vörum í þeim köflum. Hluti eða fylgihlutur sem 
svarar til lýsingar tveggja eða fleiri vöruliða þessara kafla flokkast í þann vörulið sem höfðar 
til aðalnotkunar þess hluta eða fylgihlutar. 

4. Í þessum flokki skulu:  
 a. Ökutæki sérstaklega byggð til ferða bæði á vegum og spori flokkast í viðeigandi vörulið í 

87. kafla.  
 b. Vélknúin ökutæki fyrir láð og lög flokkast í viðeigandi vörulið í 87. kafla.  
 c. Loftför sérstaklega byggð þannig að hægt er að nota þau jafnframt sem ökutæki á vegum 

flokkast í 88. kafla.  
5. Loftpúðafarartæki flokkast í þessum flokki á eftirfarandi hátt með þeim ökutækjum sem þau 

eru skyldust: 
 a. Í 86. kafla, ef þau eru hönnuð til ferða eftir spori (loftpúðalestir). 
 b. Í 87. kafla, ef þau eru hönnuð til ferða yfir láð eða bæði yfir láð og lög. 
 c. Í 89. kafla, ef þau eru hönnuð til ferða yfir vatn, einnig þótt þau geti lent á fjörum eða 

lendingarstöðum, eða geta líka ferðast yfir ís.  
  Hlutar og fylgihlutir fyrir loftpúðafarartæki flokkast á sama hátt og hlutar og fylgihlutir 

fyrir farartæki í vöruliðum sem loftpúðafarartæki flokkast í samkvæmt ákvæðunum hér á 
undan. 
 Sporbúnaður og -tengihlutar fyrir oftpúðalestir flokkast eins og sporbúnaður og -tengi-
hlutar fyrir járnbrautir, og merkja-, öryggis- eða umferðarstjórnbúnaður fyrir flutningakerfi 
loftpúðalesta flokkast eins og merkja-, öryggis- eða umferðastjórnbúnaður fyrir járnbrautir. 
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86. KAFLI 
Eimreiðar, vagnar og hlutar til þeirra fyrir járnbrautir eða sporbrautir; 

sporbúnaður og tengihlutar fyrir járnbrautir eða sporbrautir 
og hlutar til þeirra; hvers konar vélrænn umferðamerkja- 

búnaður (þar með talinn rafknúinn) 
 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Brautarbitar fyrir járnbrautir eða sporbrautir úr viði eða steinsteyptar brautareiningar fyrir 

loftpúðalestir (nr. 4406 eða 6810). 
 b. Brautarbyggingarefni fyrir járnbrautir eða sporbrautir, úr járni eða stáli, í nr. 7302. 
 c. Rafknúinn tækjabúnaður til merkjasendinga í nr. 8530. 
2. Til nr. 8607 telst meðal annars: 
 a. Öxlar, hjól, hjólasamstæður (hjól og öxlar), hjólhringir úr málmi, gjarðir og nafir og aðrir 

hlutar til hjóla, úr málmi. 
 b. Vagngrindur, undirvagnsgrindur, fjölöxlagrindur og einöxlagrindur. 
 c. Öxulleg; gírhemlar. 
 d. Höggpúðar fyrir vagna; krókar og önnur vagntengi og tengigangar. 
 e. Vagnyfirbyggingar. 
3. Leiði ekki annað af 1. athugasemd hér að ofan telst til nr. 8608 meðal annars: 
 a. Samsettir brautarteinar, snúningskringlur, brautarpallshöggpúðar og hleðslumælar. 
 b. Merkisarmstengur, vélrænar merkjakringlur, búnaður til að stjórna slám, merkja- og 

brautarskiptastillum, og annar vélrænn merkja-, öryggis- eða umferðarstjórnbúnaður (þar 
með talinn rafknúinn), einnig hæfur til raflýsingar, fyrir járnbrautir, sporbrautir, vegi, 
vatnaleiðir, bifreiðastæði, hafnarmannvirki eða flugvelli. 
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8601  Eimreiðar knúnar utanaðkomandi raforku eða með 
rafhlöðum: 

 8601.1000 --- Knúnar utanaðkomandi raforku ..................................... 0   
 8601.2000 --- Knúnar rafhlöðum .......................................................... 0   

8602  Aðrar eimreiðar; kolavagnar: 
 8602.1000 --- Dísilrafmagnseimreiðar ................................................. 0   
 8602.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

8603  Sjálfknúnir fólks- eða vöruflutningavagnar fyrir járn-
brautir eða sporbrautir, þó ekki vagnar í nr. 8604: 

 8603.1000 --- Knúnir utanaðkomandi raforku ...................................... 0   
 8603.9000 --- Aðrir .............................................................................. 0   

8604 8604.0000 Járnbrauta- eða sporbrauta-, viðgerðar- eða 
þjónustuvagnar, einnig sjálfknúnir (t.d. verkstæðis-
vagnar, kranavagnar, undirlagsþjöppuvagnar, 
viðhaldsvagnar, prófunarvagnar og brautareftirlits-
vagnar) .............................................................................. 0   



463 

 A E 
 %  % 

 

8605 8605.0000 Farþegavagnar fyrir járnbrautir eða sporbrautir, ekki 
sjálfknúnir; farangursvagnar, póststofuvagnar og 
aðrir vagnar til sérstakra nota fyrir járnbrautir eða 
sporbrautir, ekki sjálfknúnir (þó ekki vagnar í nr. 
8604) .................................................................................. 0   

8606  Vöruflutningavagnar fyrir járnbrautir eða spor-
brautir, ekki sjálfknúnir: 

 8606.1000 --- Tankvagnar og þess háttar ............................................. 0   
 8606.2000 --- Einangraðir vagnar eða búnir kælibúnaði, þó ekki 

vagnar í nr. 8606.1000 ................................................... 0   
 8606.3000 --- Vagnar búnir losunarbúnaði, þó ekki vagnar í nr. 

8606.1000 eða 8606.2000 .............................................. 0   
 --- Aðrir: 
 8606.9100 --- --- Yfirbyggðir og lokaðir ................................................ 0   
 8606.9200 --- --- Opnir, með föstum skjólborðum meira en 60 cm að 

hæð ............................................................................. 0   
 8606.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

8607  Hlutar til eimreiða eða vagna fyrir járnbrautir eða 
sporbrautir: 

 --- Fjölöxlagrindur, einöxlagrindur, öxlar og hjól, og 
hlutar til þeirra: 

 8607.1100 --- --- Fjölöxlagrindur og einöxlagrindur, til dráttar ............. 0   
 8607.1200 --- --- Aðrar fjölöxlagrindur og einöxlagrindur .................... 0   
 8607.1900 --- --- Annað, þar með talið hlutar ........................................ 0   
 --- Hemlar og hlutar til þeirra: 
 8607.2100 --- --- Lofthemlar og hlutar til þeirra .................................... 0   
 8607.2900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 8607.3000 --- Krókar og annar tengibúnaður, höggpúðar, og hlutar til 

þeirra .............................................................................. 0   
 --- Aðrir: 
 8607.9100 --- --- Til eimreiða ................................................................ 0   
 8607.9900 --- --- Annað ......................................................................... 0   

8608 8608.0000 Sporbúnaður og tengihlutar fyrir járnbrautir eða 
sporbrautir; vélrænn merkja-, öryggis- eða um-
ferðarstjórnbúnaður (þar með talinn rafknúinn), fyrir 
járnbrautir, sporbrautir, vegi, vatnaleiðir, bifreiða-
stæði, hafnarmannvirki eða flugvelli; hlutar til þess 
sem að framan greinir ..................................................... 0   

8609 8609.0000 Gámar (þar með taldir gámar til flutnings á vökvum) 
sérstaklega hannaðir og búnir til flutnings með einni 
eða fleiri gerðum farartækja ........................................... 0   
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87. KAFLI 
Ökutæki, þó ekki járnbrautar- eða sporbrautarvagnar, og hlutar 

og fylgihlutir til þeirra 
 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla teljast ekki járnbrautar- eða sporbrautarvagnar sem hannaðir eru eingöngu til 
aksturs eftir spori. 

2. Sem dráttarvélar í þessum kafla teljast ökutæki sem aðallega eru gerð til þess að draga eða 
ýta öðru ökutæki, tækjum eða hlassi, einnig með aukabúnaði til að flytja verkfæri, sáðfræ, 
áburð eða aðrar vörur auk aðaltilgangs þeirra. Vélar og verkfæri hönnuð til tengingar við 
dráttarvélar í nr. 8701 sem útskiptanleg tæki flokkast í viðeigandi vöruliði jafnvel þótt þeim sé 
framvísað með dráttarvélinni, og einnig fest á hana.  

3. Grindur með hreyfli og ökumannshúsi teljast til nr. 8702-8704 en ekki nr. 8706. 
4. Til nr. 8712 teljast öll barnareiðhjól. Önnur barnahjól teljast til nr. 9501. 
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8701  Dráttarvélar (þó ekki dráttarvélar í nr. 8709): 
 --- Dráttarvélar stjórnað af gangandi: 
 8701.1001 --- --- Nýjar............................................................................ 0   
 8701.1009 --- --- Notaðar ........................................................................ 0   
 --- Dráttarbifreiðar fyrir festivagna: 
 --- --- Að heildarþyngd 5 tonn eða minna: 
 8701.2011 --- --- --- Nýjar ....................................................................... 0   
 8701.2019 --- --- --- Notaðar ................................................................... 0   
 --- --- Að heildarþyngd yfir 5 tonn: 
 8701.2021 --- --- --- Nýjar ....................................................................... 0   
 8701.2029 --- --- --- Notaðar ................................................................... 0   
 8701.3000 --- Beltadráttarvélar ............................................................. 0   
 --- Aðrar: 
 8701.9010 --- --- Dráttarbifreiðar aðallega gerðar til að draga annað 

ökutæki, yfir 5 tonn að heildarþyngd ......................... 0   
 8701.9020 --- --- Dráttarbifreiðar aðallega gerðar til að draga annað 

ökutæki, að heildarþyngd 5 tonn eða minna ............... 0   
 --- --- Annars: 
 8701.9091 --- --- --- Nýtt ......................................................................... 0   
 8701.9099 --- --- --- Notað ...................................................................... 0   

8702  Vélknúin ökutæki til flutnings á tíu manns eða fleiri 
að meðtöldum ökumanni: 

 --- Með stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju (dísil eða 
hálf-dísil): 

 --- --- Fyrir 10-17 manns, að meðtöldum ökumanni: 
 8702.1011 --- --- --- Ný ........................................................................... 0   
 8702.1019 --- --- --- Notuð ...................................................................... 0   
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 --- --- Önnur: 
 8702.1021 --- --- --- Ný ........................................................................... 0   
 8702.1029 --- --- --- Notuð ...................................................................... 0   
 --- Önnur: 
 8702.9010 --- --- Rafknúin ...................................................................... 0   
 --- --- Fyrir 10-17 manns, að meðtöldum ökumanni: 
 8702.9021 --- --- --- Ný ........................................................................... 0   
 8702.9029 --- --- --- Notuð ...................................................................... 0   
 --- --- Önnur: 
 8702.9091 --- --- --- Ný ........................................................................... 0   
 8702.9099 --- --- --- Notuð ...................................................................... 0   

8703  Bifreiðar og önnur vélknúin ökutæki aðallega gerð 
til mannflutninga (þó ekki ökutæki í nr. 8702), þar 
með taldir skutbílar og kappakstursbílar: 

 --- Ökutæki sérstaklega gerð til aksturs í snjó; golf-
bifreiðar og áþekk ökutæki: 

 --- --- Á beltum: 
 8703.1010 --- --- --- Rafknúin ................................................................. 0   
 --- --- --- Vélsleðar (beltabifhjól): 
 8703.1021 --- --- --- --- Nýir ....................................................................... 0   
 8703.1029 --- --- --- --- Notaðir .................................................................. 0   
 --- --- --- Önnur ökutæki með stimpilbrunahreyfli með 

neistakveikju: 
 8703.1031 --- --- --- --- Með 2000 cm3 sprengirými, eða minna ................ 0   
 8703.1039 --- --- --- --- Með meira en 2000 cm3 sprengirými .................... 0   
 --- --- --- Önnur ökutæki með stimpilbrunahreyfli með 

þrýstikveikju (dísil eða hálf-dísil): 
 8703.1041 --- --- --- --- Með 2000 cm3 sprengirými, eða minna ................ 0   
 8703.1049 --- --- --- --- Með meira en 2000 cm3 sprengirými .................... 0   
 [--- --- Önnur: 
 8703.1093 --- --- --- Lítil rafknúin ökutæki, sem hönnuð eru til 

aksturs á hraða frá 8 km og upp í 15 km á klst. ...... 0   
 8703.1094 --- --- --- Önnur rafknúin ökutæki ......................................... 0 
 8703.1095 --- --- --- Lítil vélknúin ökutæki, sem hönnuð eru til 

aksturs á hraða frá 8 km og upp í 15 km á klst. ...... 0   
 8703.1096 --- --- --- Fjórhjól, önnur ........................................................ 0 
 8703.1099 --- --- --- Annars .................................................................... 0]5   
 --- Önnur ökutæki með stimpilbrunahreyfli með neista-

kveikju: 
 --- --- Með 1000 cm3 sprengirými eða minna: 
 8703.2110 --- --- --- Fjórhjól ................................................................... 0   
 --- --- --- Önnur: 
 8703.2121 --- --- --- --- Ný ......................................................................... 0   
 8703.2129 --- --- --- --- Notuð .................................................................... 0   

 
5 Sbr. a-lið 4. gr. auglýsingar nr. 141/2005 (A-deild Stjórnartíðinda, gildistökudagur 1. janúar 2006). 
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 --- --- Með meira en 1000 cm3 til og með 1500 cm3 
sprengirými: 

 8703.2210 --- --- --- Fjórhjól ................................................................... 0   
 --- --- --- Önnur: 
 8703.2221 --- --- --- --- Ný ......................................................................... 0   
 8703.2229 --- --- --- --- Notuð .................................................................... 0   
 --- --- Með meira en 1500 cm3 til og með 3000 cm3 

sprengirými: 
 --- --- --- Með meira en 1500 cm3 til og með 2000 cm3 

sprengirými: 
 8703.2310 --- --- --- --- Fjórhjól ................................................................. 0   
 --- --- --- --- Önnur: 
 8703.2321 --- --- --- --- --- Ný ..................................................................... 0   
 8703.2329 --- --- --- --- --- Notuð ................................................................ 0   
 --- --- --- Með meira en 2000 cm3 til og með 3000 cm3 

sprengirými: 
 8703.2330 --- --- --- --- Fjórhjól ................................................................. 0   
 --- --- --- --- Önnur: 
 8703.2341 --- --- --- --- --- Ný ..................................................................... 0   
 8703.2349 --- --- --- --- --- Notuð ................................................................ 0   
 --- --- Með meira en 3000 cm3 sprengirými: 
 8703.2410 --- --- --- Fjórhjól ................................................................... 0   
 --- --- --- Önnur: 
 8703.2491 --- --- --- --- Ný ......................................................................... 0   
 8703.2499 --- --- --- --- Notuð .................................................................... 0   
 --- Önnur ökutæki með stimpilbrunahreyfli með þrýsti-

kveikju (dísil eða hálf-dísil): 
 --- --- Með 1500 cm3 sprengirými eða minna: 
 8703.3110 --- --- --- Fjórhjól ................................................................... 0   
 --- --- --- Önnur: 
 8703.3121 --- --- --- --- Ný ......................................................................... 0   
 8703.3129 --- --- --- --- Notuð .................................................................... 0   
 --- --- Með meira en 1500 cm3 til og með 2500 cm3 

sprengirými: 
 --- --- --- Með meira en 1500 cm3 til og með 2000 cm3 

sprengirými: 
 8703.3210 --- --- --- --- Fjórhjól ................................................................. 0   
 --- --- --- --- Önnur: 
 8703.3221 --- --- --- --- --- Ný ..................................................................... 0   
 8703.3229 --- --- --- --- --- Notuð ................................................................ 0   
 --- --- --- Með meira en 2000 cm3 til og með 2500 cm3 

sprengirými: 
 8703.3250 --- --- --- --- Fjórhjól ................................................................. 0   
 --- --- --- --- Önnur: 
 8703.3291 --- --- --- --- --- Ný ..................................................................... 0   
 8703.3299 --- --- --- --- --- Notuð ................................................................ 0   
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 --- --- Með meira en 2500 cm3 sprengirými: 
 8703.3310 --- --- --- Fjórhjól ................................................................... 0   
 --- --- --- Önnur: 
 8703.3321 --- --- --- --- Ný ......................................................................... 0   
 8703.3329 --- --- --- --- Notuð .................................................................... 0   
 --- Önnur: 
 --- --- Rafknúin: 
 8703.9011 --- --- --- Ný ........................................................................... 0   
 8703.9019 --- --- --- Notuð ...................................................................... 0   
 --- --- Önnur en rafknúin: 
 8703.9091 --- --- --- Ný ........................................................................... 0   
 8703.9099 --- --- --- Notuð ...................................................................... 0   

8704  Ökutæki til vöruflutninga: 
 --- Dembarar (dumpers) gerðir til nota utan þjóðvega: 
 8704.1001 --- --- Að heildarþyngd 5 tonn eða minna ............................ 0   
 8704.1009 --- --- Að heildarþyngd yfir 5 tonn ....................................... 0   
 --- Önnur, með stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju 

(dísil  eða hálf-dísil): 
 --- --- Að heildarþyngd 5 tonn eða minna: 
 --- --- --- Grindur með hreyfli og ökumannshúsi án vöru-

rýmis: 
 8704.2111 --- --- --- --- Nýjar ..................................................................... 0   
 8704.2119 --- --- --- --- Notaðar ................................................................. 0   
 --- --- --- Með vörupalli: 
 8704.2121 --- --- --- --- Ný ......................................................................... 0   
 8704.2129 --- --- --- --- Notuð .................................................................... 0   
 --- --- --- Með vörurými: 
 8704.2191 --- --- --- --- Ný ......................................................................... 0   
 8704.2199 --- --- --- --- Notuð .................................................................... 0   
 --- --- Að heildarþyngd yfir 5 tonn til og með 20 tonn: 
 8704.2210 --- --- ---  Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög ............... 0   
 --- --- ---  Grindur með  hreyfli og ökumannshúsi: 
 8704.2211 --- --- --- --- Nýjar ..................................................................... 0   
 8704.2219 --- --- --- --- Notaðar ................................................................. 0   
 --- --- --- Með vörupalli: 
 8704.2221 --- --- --- --- Ný ......................................................................... 0   
 8704.2229 --- --- --- --- Notuð .................................................................... 0   
 --- --- --- Með vörurými: 
 8704.2291 --- --- --- --- Ný ......................................................................... 0   
 8704.2299 --- --- --- --- Notuð .................................................................... 0   
 --- --- Yfir 20 tonn að heildarþyngd: 
 8704.2310 --- --- ---  Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög ............... 0   
 --- --- --- Grindur með hreyfli og ökumannshúsi: 
 8704.2311 --- --- --- --- Nýjar ..................................................................... 0   
 8704.2319 --- --- --- --- Notaðar ................................................................. 0   
 --- --- --- Með vörupalli: 
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 8704.2321 --- --- --- --- Ný ......................................................................... 0   
 8704.2329 --- --- --- --- Notuð .................................................................... 0   
 --- --- --- Með vörurými: 
 8704.2391 --- --- --- --- Ný ......................................................................... 0   
 8704.2399 --- --- --- --- Notuð .................................................................... 0   
 --- Önnur, með stimpilbrunahreyfli með neistakveikju: 
 --- --- Að heildarþyngd 5 tonn eða minna: 
 --- --- --- Grindur með hreyfli og ökumannshúsi: 
 8704.3111 --- --- --- --- Nýjar ..................................................................... 0   
 8704.3119 --- --- --- --- Notaðar ................................................................. 0   
 --- --- --- Með vörupalli: 
 8704.3121 --- --- --- --- Ný ......................................................................... 0   
 8704.3129 --- --- --- --- Notuð .................................................................... 0   
 --- --- --- Með vörurými: 
 8704.3191 --- --- --- --- Ný ......................................................................... 0   
 8704.3199 --- --- --- --- Notuð .................................................................... 0   
 --- --- Að heildarþyngd yfir 5 tonn: 
 8704.3210 --- --- ---  Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög ............... 0   
 --- --- --- Grindur með hreyfli og ökumannshúsi: 
 8704.3211 --- --- --- --- Nýjar ..................................................................... 0   
 8704.3219 --- --- --- --- Notaðar ................................................................. 0   
 --- --- --- Með vörupalli: 
 8704.3221 --- --- --- --- Ný ......................................................................... 0   
 8704.3229 --- --- --- --- Notuð .................................................................... 0   
 --- --- --- Með vörurými: 
 8704.3291 --- --- --- --- Ný ......................................................................... 0   
 8704.3299 --- --- --- --- Notuð .................................................................... 0   
 --- Önnur: 
 --- --- Rafknúin: 
 8704.9011 --- --- --- Ný ........................................................................... 0   
 8704.9019 --- --- --- Notuð ...................................................................... 0   
 --- --- Önnur en rafknúin: 
 8704.9020 --- --- ---  Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög ............... 0   
 --- --- --- Önnur að heildarþyngd 5 tonn eða minna: 
 --- --- --- --- Grindur með hreyfli og ökumannshúsi: 
 8704.9041 --- --- --- --- --- Ný ..................................................................... 0   
 8704.9049 --- --- --- --- --- Notuð ................................................................ 0   
 --- --- --- --- Með vörupalli: 
 8704.9051 --- --- --- --- --- Ný ..................................................................... 0   
 8704.9059 --- --- --- --- --- Notuð ................................................................ 0   
 --- --- --- --- Með vörurými: 
 8704.9061 --- --- --- --- --- Ný ..................................................................... 0   
 8704.9069 --- --- --- --- --- Notuð ................................................................ 0   
 --- --- --- Önnur að heildarþyngd yfir 5 tonn: 
 --- --- --- --- Grindur með hreyfli og ökumannshúsi: 
 8704.9071 --- --- --- --- --- Ný ..................................................................... 0   
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 8704.9079 --- --- --- --- --- Notuð ................................................................ 0   
 --- --- --- --- Með vörupalli: 
 8704.9081 --- --- --- --- --- Ný ..................................................................... 0   
 8704.9089 --- --- --- --- --- Notuð ................................................................ 0   
 --- --- --- --- Með vörurými: 
 8704.9091 --- --- --- --- --- Ný ..................................................................... 0   
 8704.9099 --- --- --- --- --- Notuð ................................................................ 0   

8705  Vélknúin ökutæki til sérstakra nota, þó ekki ökutæki 
aðallega hönnuð til flutnings á mönnum eða vörum 
(t.d. gálgabifreiðar, kranabifreiðar, slökkvibifreiðar, 
steypuhræribifreiðar, götuhreinsibifreiðar, úðunar-
bifreiðar, verkstæðisvagnar, röntgentækjavagnar): 

 --- Kranabifreiðar: 
 8705.1001 --- --- Að heildarþyngd 5 tonn eða minna ............................ 0   
 8705.1009 --- --- Að heildarþyngd yfir 5 tonn ....................................... 0   
 --- Borkranabifreiðar: 
 8705.2001 --- --- Að heildarþyngd 5 tonn eða minna ............................ 0   
 8705.2009 --- --- Að heildarþyngd yfir 5 tonn ....................................... 0   
 --- Slökkvibifreiðar: 
 8705.3001 --- --- Að heildarþyngd 5 tonn eða minna ............................ 0   
 8705.3009 --- --- Að heildarþyngd yfir 5 tonn ....................................... 0   
 --- Steypuhræribifreiðar: 
 8705.4001 --- --- Að heildarþyngd 5 tonn eða minna ............................ 0   
 8705.4009 --- --- Að heildarþyngd yfir 5 tonn ....................................... 0   
 --- Önnur: 
 --- --- Að heildarþyngd 5 tonn eða minna: 
 8705.9011 --- --- --- Snjóplógar .............................................................. 0   
 8705.9012 --- --- --- Gálgabifreiðar ......................................................... 0   
 8705.9019 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- --- Að heildarþyngd yfir 5 tonn:  
 8705.9021 --- --- --- Snjóplógar .............................................................. 0   
 8705.9022 --- --- --- Gálgabifreiðar ......................................................... 0   
 8705.9029 --- --- --- Annars .................................................................... 0   

8706  Grindur með hreyfli fyrir vélknúin ökutæki í nr. 
8701-8705: 

 8706.0001 --- Fyrir almenningsbifreiðar og vörubifreiðar ................... 0   
 8706.0009 --- Aðrar .............................................................................. 0   

8707  Yfirbyggingar (einnig ökumannshús) fyrir vélknúin 
ökutæki í nr. 8701-8705: 

 8707.1000 --- Fyrir ökutæki í nr. 8703 ................................................. 0   
 8707.9000 --- Aðrar .............................................................................. 0   

8708  Hlutar og fylgihlutar fyrir vélknúin ökutæki í nr. 
8701-8705: 

 8708.1000 --- Stuðarar og hlutar til þeirra ............................................ 7,5  0 
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 --- Aðrir hlutar og fylgihlutar til yfirbygginga (einnig til 
ökumannshúsa): 

 8708.2100 --- --- Öryggisbelti ................................................................ 0   
 8708.2900 --- --- Annars ........................................................................ 7,5  0 
 --- Hemlar og aflhemlar og hlutar til þeirra: 
 --- --- Áfastir bremsuborðar: 
 8708.3101 --- --- --- Sem innihalda asbest .............................................. 7,5  0 
 8708.3109 --- --- --- Aðrir ....................................................................... 7,5  0 
 --- --- Annað: 
 8708.3901 --- --- --- Sem inniheldur asbest ............................................. 7,5  0 
 8708.3909 --- --- --- Annars .................................................................... 7,5  0 
 8708.4000 --- Gírkassar ........................................................................ 7,5  0 
 8708.5000 --- Driföxlar með mismunadrifi, einnig búið öðrum drif-

skiptibúnaði ................................................................... 7,5  0 
 8708.6000 --- Driflausir öxlar, og hlutar til þeirra ................................ 7,5  0 
 --- Ökuhjól og hlutar til þeirra:  
 8708.7001 --- --- Með hjólbörðum......................................................... 7,5  0 
 8708.7009 --- --- Annars ........................................................................ 7,5  0 
 8708.8000 --- Höggdeyfar .................................................................... 7,5  0 
 --- Aðrir hlutar og fylgihlutir: 
 8708.9100 --- --- Vatnskassar ................................................................. 10  0 
 8708.9200 --- --- Hljóðdeyfar og útblástursrör ...................................... 15  0 
 --- --- Tengsli og hlutar til þeirra: 
 8708.9301 --- --- --- Sem innihalda asbest................................................. 7,5  0 
 8708.9309 --- --- --- Annars ..................................................................... 7,5  0 
 8708.9400 --- --- Stýrishjól, stýrisstangir og stýrisvélar ........................ 7,5  0 
 8708.9900 --- --- Annars ........................................................................ 7,5  0 

8709  Vinnuvagnar, sjálfknúnir, án tækja til lyftingar eða 
meðhöndlunar, til nota í verksmiðjum, vörugeymsl-
um, á hafnarsvæðum eða flugvöllum til flutnings á 
vörum stuttar vegalengdir; dráttarvélar til nota á 
stöðvarpöllum járnbrauta; hlutar til framangreindra 
ökutækja: 

 --- Ökutæki: 
 8709.1100 --- --- Rafknúin ..................................................................... 0   
 8709.1900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 8709.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

8710 8710.0000 Skriðdrekar og aðrir brynvarðir stríðsvagnar, 
vélknúnir, einnig búnir vopnum, og hlutar til slíkra 
ökutækja ........................................................................... 0   

8711  Bifhjól (þar með talin stigin bifhjól) og reiðhjól með 
hjálparvél, með eða án hliðarvagns; hliðarvagnar: 

 [--- Með stimpilbrunahreyfli með sprengirými 50 cm3 eða 
minna: 
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 8711.1001 --- --- Sem hönnuð eru til aksturs á hraða frá 8 km og upp í 
15 km á klst. Undir þessa skilgreiningu fellur m.a. 
vélknúið hlaupahjól sem búið er stigbretti, er á 
hjólum og með stöng að framan sem á er stýri ........... 0   

 8711.1009 --- --- Önnur .......................................................................... 0]6   
 8711.2000 --- Með stimpilbrunahreyfli með meira en 50 cm3 

sprengirými til og með 250 cm3 ..................................... 0   
 8711.3000 --- Með stimpilbrunahreyfli með meira en 250 cm3 

sprengirými til og með 500 cm3 ..................................... 0   
 8711.4000 --- Með stimpilbrunahreyfli með meira en 500 cm3 

sprengirými til og með 800 cm3 ..................................... 0   
 8711.5000 --- Með stimpilbrunahreyfli með meira en 800 cm3 

sprengirými .................................................................... 0   
 [--- Annað: 
 8711.9010 --- --- Hliðarvagnar ............................................................... 0   
 --- --- Rafknúin vélhjól: 
 8711.9021 --- --- --- Lítil rafknúin ökutæki, sem hönnuð eru til aksturs 

á hraða frá 8 km og upp í 15 km á klst. Undir 
þessa skilgreiningu fellur m.a. vélknúið hlaupahjól 
sem búið er stigbretti, er á hjólum og með stöng að 
framan sem á er stýri .............................................. 0   

 8711.9029 --- --- --- Önnur ...................................................................... 0 
 --- --- Bifhjól ót.a.: 
 8711.9031 --- --- --- Lítil vélknúin ökutæki, þó ekki með 

stimpilbrunahreyfli, sem hönnuð eru til aksturs á 
hraða frá 8 km og upp í 15 km á klst. Undir þessa 
skilgreiningu fellur m.a. vélknúið hlaupahjól sem 
búið er stigbretti, er á hjólum og með stöng að 
framan sem á er stýri .............................................. 0   

 8711.9039 --- --- --- Önnur ...................................................................... 0 
 8711.9090 --- --- Annað ......................................................................... 0]7   

8712 8712.0000 Reiðhjól og önnur hjól (þar með talin þríhjól til vöru-
flutninga), án vélar ........................................................... 10  0 

8713  Ökutæki fyrir fatlaða, einnig vélknúin eða knúin á 
annan vélrænan hátt: 

 8713.1000 --- Ekki knúin á vélrænan hátt ............................................ 0 
 [--- Önnur: 
 8713.9010 --- --- Vélknúnir hjólastólar, sem eigi eru hannaðir til 

hraðari aksturs en 15 km á klst. og verður einungis 
ekið hraðar með verulegri breytingu .......................... 0 

 8713.9090 --- --- Annars ........................................................................ 0]8  

 
6 Sbr. b-lið 4. gr. auglýsingar nr. 141/2005 (A-deild Stjórnartíðinda, gildistökudagur 1. janúar 2006). 
7 Sbr. c-lið 4. gr. auglýsingar nr. 141/2005 (A-deild Stjórnartíðinda, gildistökudagur 1. janúar 2006). 
8 Sbr. d-lið 4. gr. auglýsingar nr. 141/2005 (A-deild Stjórnartíðinda, gildistökudagur 1. janúar 2006). 
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8714  Hlutar og fylgihlutir til ökutækja í nr. 8711-8713: 
 --- Til bifhjóla (þar með talin stigin bifhjól): 
 8714.1100 --- --- Hnakkar ...................................................................... 10  0 
 8714.1900 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 8714.2000 --- Til ökutækja fyrir fatlaða ............................................... 0   
 --- Annað: 
 8714.9100 --- --- Grindur og gafflar, og hlutar til þeirra ........................ 10  0 
 8714.9200 --- --- Gjarðir og teinar ......................................................... 10  0 
 8714.9300 --- --- Hjólnafir, þó ekki fóthemlanafir og hjólnafahemlar, 

fríhjólandi keðjuhjól ................................................... 10  0 
 8714.9400 --- --- Hemlar, þar með talið fóthemlanafir og hjólnafar-

hemlar, og hlutar til þeirra .......................................... 10  0 
 8714.9500 --- --- Hnakkar ...................................................................... 10  0 
 8714.9600 --- --- Fetlar og sveifargírar, og hlutar til þeirra ................... 10  0 
 8714.9900 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 

8715 8715.0000 Barnavagnar og hlutar til þeirra .................................... 10  0 

8716  Tengivagnar og festivagnar; önnur ökutæki ekki vél-
rænt knúin; hlutar til þeirra: 

 [--- Tengivagnar og festivagnar, til íbúðar eða ferðalaga: 
 8716.1001 --- --- Nýir ............................................................................. 0   
 8716.1009 --- --- Notaðir ........................................................................ 0]9   
 --- Sjálfhlaðandi eða sjálflosandi tengivagnar og festi-

vagnar til landbúnaðarnota: 
 --- --- Að heildarþyngd 750 kg eða minna: 
 8716.2011 --- --- --- Nýir ......................................................................... 0   
 8716.2019 --- --- --- Notaðir .................................................................... 0   
 --- --- Aðrir: 
 8716.2091 --- --- --- Nýir ......................................................................... 0   
 8716.2099 --- --- --- Notaðir .................................................................... 0   
 --- Aðrir tengivagnar og festivagnar til vöruflutninga: 
 --- --- Tanktengivagnar og tankfestivagnar : 
 8716.3101 --- --- --- Að heildarþyngd 750 kg eða minna ........................ 0   
 8716.3102 --- --- --- Að heildarþyngd meira en 750 kg til og með 5 

tonnum .................................................................... 0   
 8716.3109 --- --- --- Að heildarþyngd yfir 5 tonn ................................... 0   
 --- --- Annars: 
 --- --- --- Að heildarþyngd 750 kg eða minna: 
 8716.3911 --- --- --- --- Nýtt ....................................................................... 0   
 8716.3919 --- --- --- --- Notað .................................................................... 0   
 --- --- --- Að heildarþyngd meira en 750 kg til og með 5 tonnum: 
 8716.3921 --- --- --- --- Nýtt ....................................................................... 0   
 8716.3929 --- --- --- --- Notað .................................................................... 0   
 --- --- --- Að heildarþyngd yfir 5 tonn: 

 
9 Sbr. e-lið 4. gr. auglýsingar nr. 141/2005 (A-deild Stjórnartíðinda, gildistökudagur 1. janúar 2006). 
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 8716.3991 --- --- --- --- Nýtt ....................................................................... 0   
 8716.3999 --- --- --- --- Notað .................................................................... 0   
 8716.4000 --- Aðrir tengivagnar og festivagnar ................................... 0   
 --- Önnur ökutæki: 
 8716.8001 --- --- Hjólbörur og handvagnar ........................................... 7,5  0 
 8716.8009 --- --- Annars ........................................................................ 7,5  0 
 --- Hlutar: 
 8716.9001 --- --- Fyrir vagna í nr. 8716.2000 ........................................ 0   
 8716.9002 --- --- Yfirbyggingar á tengi- og festivagna .......................... 0   
 8716.9009 --- --- Aðrir ........................................................................... 10  0 
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88. KAFLI 
Loftför, geimför, og hlutar til þeirra 

 
Athugasemd við undirlið: 

 Hugtakið eigin þyngd í nr. 8802.11-8802.40 tekur til þyngdar vélarinnar í eðlilegu 
flugástandi, að undanskilinni þyngd áhafnar og eldsneytis og búnaðar annars en þess sem eru 
varanlega festur búnaður.  

 A E 
 %  % 

8801  Loftbelgir og loftskip; svifflugur, svifdrekar og önnur 
vélarlaus loftför: 

 8801.1000 --- Svifflugur og svifdrekar ................................................. 0   
 8801.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

8802  Önnur loftför (t.d. þyrlur, flugvélar); geimför (þar 
með taldir gervihnettir) og skotvagnar fyrir för sem 
fara neðar en á braut um jörðu (suborbital) og geim-
för:  

 --- Þyrlur: 
 8802.1100 --- --- Að eigin þyngd 2000 kg eða minna ............................ 0   
 8802.1200 --- --- Að eigin þyngd meira en 2000 kg .............................. 0   
 8802.2000 --- Flugvélar og önnur loftför, að eigin þyngd 2000 kg eða 

minna ............................................................................. 0   
 8802.3000 --- Flugvélar og önnur loftför, að eigin þyngd meira en 

2000 kg til og með 15.000 kg ........................................ 0   
 8802.4000 --- Flugvélar og önnur loftför, að eigin þyngd meira en 

15.000 kg ....................................................................... 0   
 8802.6000 --- Geimför (þar með taldir gervihnettir) og skotvagnar 

fyrir för sem fara neðar en á braut um jörðu 
(suborbital) og geimför .................................................. 0   

8803  Hlutar til vara í nr. 8801 eða 8802: 
 8803.1000 --- Skrúfur og þyrlar og hlutar til þeirra .............................. 0   
 8803.2000 --- Hjólabúnaður og hlutar til hans ..................................... 0   
 8803.3000 --- Aðrir hlutar í flugvélar eða þyrlur ................................. 0   
 8803.9000 --- Aðrir .............................................................................. 0   

8804 8804.0000 Fallhlífar (þar með taldar stýrifallhlífar og sviffall-
hlífar (paragliders)) og hverfifallhlífar; hlutar og 
fylgihlutir til þeirra .......................................................... 0   

8805  Flugtaksbúnaður fyrir loftför; þilfarsfangarar eða 
svipaður búnaður; flughermar; hlutar til framan-
greindra vara: 
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 8805.1000 --- Flugtaksbúnaður fyrir loftför og hlutar til þeirra; þil-
farsfangarar eða svipaður búnaður og hlutar til þeirra.... 0   

  --- Flughermar og hlutar til þeirra: 
 8805.2100 --- --- Loftorustuhermar og hlutar til þeirra ........................... 0   
 8805.2900 --- --- Annað .......................................................................... 0   
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89. KAFLI 
Skip, bátar og fljótandi mannvirki 

 
Athugasemd: 

 Hálfgerð eða ófullgerð fljótandi för, samsett, ósamsett eða sundurtekin, eða fullgerð för, 
ósamsett eða sundurtekin, flokkast í nr. 8906 ef þau hafa ekki aðaleinkenni fars af sérstakri gerð. 

 A E 
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8901  Skemmtiferðaskip, bátar til skoðunarferða, ferjur, 
flutningaskip, vöruflutningaprammar og svipuð för til 
flutnings á mönnum eða vörum: 

 --- Skemmtiferðaskip, bátar til skoðunarferða og svipuð 
för aðallega hönnuð til flutninga á mönnum; ferjur 
hvers konar: 

 8901.1001 --- --- Ferjur, hvers konar ..................................................... 0   
 8901.1009 --- --- Önnur .......................................................................... 10  0 
 8901.2000 --- Tankskip ........................................................................ 0   
 8901.3000 --- Kæliskip, þó ekki skip í nr. 8901.2000 .......................... 0   
 --- Önnur för til flutninga á vörum og önnur för til flutn-

inga bæði á mönnum og vörum: 
 8901.9001 --- --- Notuð .......................................................................... 0   
 8901.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

8902  Fiskiskip; verksmiðjuskip og önnur för til vinnslu eða 
geymslu á sjávarafurðum: 

 --- Vélskip: 
 --- --- Meira en 250 rúmlestir: 
 8902.0011 --- --- --- Notuð ...................................................................... 0   
 8902.0019 --- --- --- Önnur ...................................................................... 0   
 --- --- Meira en 100 til og með 250 rúmlestir: 
 8902.0021 --- --- --- Notuð ...................................................................... 0   
 8902.0029 --- --- --- Önnur ...................................................................... 0   
 --- --- 10 til og með 100 rúmlestir: 
 8902.0031 --- --- --- Notuð ...................................................................... 0   
 8902.0039 --- --- --- Önnur ...................................................................... 0   
 --- --- Önnur: 
 8902.0041 --- --- --- Notuð ...................................................................... 0   
 8902.0049 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 --- Önnur: 
 8902.0091 --- --- Notuð .......................................................................... 0   
 8902.0099 --- --- Annars ........................................................................ 0   
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8903  Snekkjur og önnur skemmtiför eða sportför; árabátar 
og kanóar: 

 --- Uppblásnir: 
 8903.1001 --- --- Rónir björgunarbátar, viðurkenndir af Siglinga-

málastofnun ríkisins .................................................... 0   
 8903.1009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 --- Annað: 
 8903.9100 --- --- Seglbátar, einnig með hjálparvél ................................ 10  0 
 8903.9200 --- --- Vélbátar, þó ekki fyrir utanborðsvél ........................... 10  0 
 --- --- Annars: 
 8903.9901 --- --- --- Rónir björgunarbátar, viðurkenndir af Siglinga-

málastofnun ríkisins ................................................ 0   
 8903.9909 --- --- Aðrir ........................................................................... 10  0 

8904 8904.0000 Dráttarbátar og för til að ýta öðrum förum .................. 0   

8905  Vitaskip, slökkviskip, dýpkunarskip, flotkranar, og 
önnur fljótandi för sem ætluð eru aðallega til annars 
konar notkunar en siglinga; flotkvíar; fljótandi eða 
sökkvanlegir bor- eða framleiðslupallar: 

 8905.1000 --- Dýpkunarskip ................................................................. 0   
 8905.2000 --- Fljótandi eða sökkvanlegir bor- eða framleiðslupallar .. 0   
 --- Annað: 
 8905.9001 --- --- Flotkvíar ..................................................................... 0   
 8905.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   

8906  Önnur för, þar með talin herskip og björgunarbátar, 
þó ekki árabátar: 

 8906.1000 --- Herskip............................................................................ 0   
 8906.9000 --- Annað ............................................................................. 0   

8907  Önnur fljótandi mannvirki (t.d. flekar, tankar, 
sökkviker, löndunarbrýr, baujur og sjómerki): 

 --- Uppblásanlegir flekar: 
 8907.1001 --- --- Björgunarflekar .......................................................... 0   
 8907.1009 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
 8907.9000 --- Annars ............................................................................ 0   

8908 8908.0000 För og önnur fljótandi mannvirki til niðurrifs .............. 0   
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FLOKKUR XVIII 
Áhöld og tækjabúnaður til optískra nota, ljósmyndunar, kvikmyndunar, mælinga, 

prófunar, nákvæmnivinnu, lyflækninga eða skurðlækninga; klukkur og úr; 
hljóðfæri; hlutar  

og fylgihlutir til þeirra. 

90. KAFLI 
Áhöld og tækjabúnaður til optískra nota, ljósmyndunar,  

kvikmyndunar, mælinga, prófunar, nákvæmnivinnu,  
lyflækninga eða skurðlækninga; 

hlutar og fylgihlutir til þeirra. 
 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Vörur til nota í vélum, tækjum, áhöldum eða til annarra tæknilegra nota, úr vúlkaníseruðu 

gúmmíi öðru en hertu gúmmíi (nr. 4016), úr leðri eða samsettu leðri (nr. 4204) eða úr 
spunaefni (nr. 5911). 

 b. Aðhaldsbelti eða aðrar vörur til aðhalds úr spunaefni, enda byggist áhrif þeirra á líffæri þau 
sem þær halda að eða styðja við, eingöngu á teygjanleika þeirra (t.d. meðgöngubelti, 
brjóstholsbindi, magabindi og liðamóta- eða vöðvabindi) (flokkur XI). 

 c. Eldfastar vörur í nr. 6903; leirvörur fyrir rannsóknarstofur eða til kemískra eða annarra 
tæknilegra nota í nr. 6909. 

 d. Glerspeglar, ekki optískt unnir í nr. 7009, eða speglar úr ódýrum málmi eða góðmálmi, þó 
ekki optískar vörur (nr. 8306 eða 71. kafli). 

 e. Vörur í nr. 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 eða 7017. 
 f. Hlutar til almennra nota eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við flokk XV, úr 

ódýrum málmi (flokkur XV), eða áþekkar vörur úr plasti (39. kafli). 
 g. Dælur með mælitækjum í nr. 8413; talningar- eða eftirlitsvogir og vogarlóð sem framvísað 

er aðskildu (nr. 8423); vélbúnaður til lyftingar eða meðhöndlunar (nr. 8425-8428); hvers 
konar pappírs- eða pappaskurðarvélar (nr. 8441); búnaður til að stilla efni eða verkfæri í 
smíðavélar í nr. 8466, þar með talinn búnaður með optískum tækjum til að lesa á 
mælikvarða (t.d. optískir deilihausar) þó ekki sá búnaður sem í sjálfu sér er fyrst og fremst 
optískt áhald (t.d. stillisjónaukar); reiknivélar (nr. 8470); lokar eða önnur tæki í nr. 8481. 

 h. Leitarljós eða kastljós til nota á reiðhjól eða vélknúin ökutæki (nr. 8512); ferðaraflampar í 
nr. 8513; kvikmyndahljóðupptökutæki, -hljóðflutningstæki eða -endurupptökutæki (nr. 
8519 eða 8520); hljóðhausar (nr. 8522); myndbandsmyndavélar fyrir kyrrmyndir, aðrar 
myndbandstökuvélar og starfrænar myndavélar (nr. 8525); ratsjártæki, radíómiðunartæki 
eða radíófjarstýritæki (nr. 8526); talnastjórntöflur í nr. 8537; einangraðar 
geislalampaeiningar í nr. 8539; ljósleiðarar í nr. 8544. 

 ij. Leitarljós eða kastljós í nr. 9405. 
 k. Vörur í 95. kafla. 
 l. Mæliker sem flokkast eftir því efni sem þau eru gerð úr. 
 m. Spólur, kefli eða áþekkar uppistöður (sem flokkast eftir því efni sem það er gert úr, t.d. nr. 

3923 eða flokk XV). 
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2. Leiði ekki annað af 1. athugasemd hér á undan skulu hlutar og fylgihlutir, sem eru einungis 
eða aðallega nothæf við vélar, tæki, áhöld eða vörur í þessum kafla, flokkast samkvæmt 
eftirfarandi reglum: 

 a. Hlutar og fylgihlutir sem eru vörur meðtaldar í einhverjum vöruliðum þessa kafla eða 84., 
85. eða 91. kafla (þó ekki nr. 8485, 8548 eða 9033) skulu í öllum tilvikum flokkast í 
viðeigandi vöruliði. 

 b. Aðrir hlutar og fylgihlutir sem eingöngu eða aðallega eru nothæfir til tiltekinnar vélar, 
áhalds eða tækis eða til nokkurra véla, áhalda eða tækja í sama vörulið (þar með talið vél, 
áhald eða tæki í nr. 9010, 9013 eða 9031) skulu flokkast með þeim tegundum véla, áhalda 
eða tækja. 

 c. Allir aðrir hlutar og fylgihlutir skulu flokkast í nr. 9033. 
3. Ákvæði 4. athugasemdar við flokk XVI gilda einnig um þennan kafla. 
4. Til nr. 9005 telst ekki sjónaukasigti á vopn, sjónpípur eða sjónaukasigti á kafbáta eða 

skriðdreka eða sjónaukar á vélar, tæki, áhöld eða tækjabúnað í þessum kafla eða flokki XVI. 
Þessi sjónaukasigti og sjónauka skal flokka í nr. 9013. 

5. Optísk áhöld, tæki eða vélar til mælingar eða prófunar sem flokka mætti í bæði nr. 9013 og 
9031 skulu flokkast í nr. 9031. 

6. Sem búnaður til réttilækninga í nr. 9021 telst búnaður: 
-  til að koma í veg fyrir eða bæta úr líkamlegri bæklun, eða 
-  til að styðja við eða halda upp líkamshlutum eftir veikindi, uppskurði eða slys. 

Búnaður til réttilækninga tekur til skófatnaðar og sérstaks skóinnleggs sem hannað er til 
að bæta úr bæklun, enda sé búnaður þessi annað gerður eftir máli eða fjöldaframleiddur, 
honum sé framvísað sem aðskildu stykki en ekki sem pari og hönnun sé þannig að hann hæfi 
jafnt hvorum fæti. 

7. Til nr. 9032 telst einungis: 
 a. Áhöld og tæki til sjálfvirkrar stjórnunar á flæði, hæð, þrýstingi eða öðrum breytum í 

vökvum eða gasi eða til sjálfvirkrar stjórnunar á hitastigi, einnig þótt rafmagnsfyrirbæri 
hafi áhrif á notkun þeirra, misjafnlega mikið eftir þeim þætti sem á að stjórna sjálfvirkt, 
sem hönnuð eru til að koma þessum þætti í og viðhalda honum í því gildi sem óskað er og 
halda honum stöðugum frá frávikum, með því að mæla raungildið sífellt eða með reglulegu 
millibili. 

 b. Sjálfvirkir stillar fyrir rafmagnsstærðir og áhöld eða tækjabúnaður til sjálfvirkrar stjórnunar 
á stærðum sem ekki eru rafmagnsstærðir, enda hafi rafmagnsfyrirbæri áhrif á notkun þeirra, 
misjafnlega mikið eftir þeim þætti sem stjórna á, sem hannað er til að koma þessum þætti í 
og viðhalda honum í því gildi sem óskað er og halda honum stöðugum frá frávikum, með 
því að mæla raungildið sífellt eða með reglulegu millibili. 
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9001  Ljóstrefjar og ljóstrefjabúnt; ljósleiðarar, þó ekki í nr. 
8544; þynnur og plötur úr ljósskautandi efni; linsur 
(einnig snertilinsur), strendingar (prisms), speglar og 
aðrar optískar vörur, úr hvers konar efni, án um-
gerðar, þó ekki þessar vörur úr gleri sem ekki hafa 
verið optískt unnar: 

 --- Ljóstrefjar, ljóstrefjabúnt og -leiðarar: 
 9001.1001 --- --- Ljóstrefjar og ljóstrefjabúnt, hvorki optískt unnið né í 

umgerð ........................................................................ 0   
 9001.1002 --- --- Ljóstrefjabúnt og ljósleiðarar, með tengihlutum, 

aðallega til nota í optísk tæki ...................................... 0   
 9001.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 9001.2000 --- Þynnur og plötur úr ljósskautandi efni ........................... 0   
 9001.3000 --- Snertilinsur ..................................................................... 0   
 9001.4000 --- Gleraugnalinsur úr gleri ................................................. 0   
 9001.5000 --- Gleraugnalinsur úr öðrum efnum ................................... 0   
 9001.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

9002  Linsur, strendingar, speglar og aðrar optískar vörur, 
úr hvers konar efni, í umgerð, sem eru hlutar eða 
tengihlutar til áhalda eða tækjabúnaðar, þó ekki 
þessar vörur úr gleri sem ekki hafa verið optískt 
unnar: 

 --- Hlutlinsur: 
 9002.1100 --- --- Í myndavélar, myndvörpur eða ljósmyndastækkara 

eða ljósmyndasmækkara ............................................. 0   
 --- --- Aðrar: 
 9002.1901 --- --- --- Vitagler ................................................................... 0   
 9002.1909 --- --- --- Annars .................................................................... 0   
 9002.2000 --- Ljóssíur .......................................................................... 0   
 9002.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

9003  Rammar og umgerðir fyrir gleraugu, hlífðargleraugu 
og þess háttar, og hlutar til þeirra: 

 --- Rammar og umgerðir: 
 9003.1100 --- --- Úr plasti ...................................................................... 0   
 9003.1900 --- --- Úr öðrum efnum ......................................................... 0   
 9003.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

9004  Gleraugu, hlífðargleraugu og þess háttar, til sjónrétt-
ingar, verndar eða annars: 

 9004.1000 --- Sólgleraugu .................................................................... 0   
 --- Annað: 
 9004.9001 --- --- Raf-, logsuðu- og hlífðargleraugu .............................. 0   
 9004.9009 --- --- Annars ........................................................................ 0   
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9005  Sjónaukar fyrir bæði augu eða annað, aðrir optískir 
sjónaukar, og umgerðir til þeirra; annar stjörnu-
fræðilegur tækjabúnaður og undirstöður til þeirra, þó 
ekki tækjabúnaður fyrir radíóstjörnufræði: 

 9005.1000 --- Sjónaukar fyrir bæði augu ............................................. 0   
 9005.8000 --- Annar tækjabúnaður ...................................................... 0   
 9005.9000 --- Hlutar og fylgihlutir (þar á meðal undirstöður) ............. 0   

9006  Ljósmyndavélar (þó ekki fyrir kvikmyndir); leiftur-
tæki til ljósmyndunar og leifturlampar, þó ekki úr-
hleðslulampar í nr. 8539: 

 9006.1000 --- Myndavélar til að búa til prentplötur eða prentvalsa ..... 0   
 9006.2000 --- Myndavélar til að mynda skjöl á örfilmur, örmynda-

spjöld eða aðra örfilmumiðla ......................................... 0   
 9006.3000 --- Myndavélar sérstaklega hannaðar til nota neðansjávar, 

við landmælingar úr lofti eða við lyf- eða skurðlæknis-
fræðilegar rannsóknir á innri líffærum; samanburðar-
myndavélar til nota við réttarrannsóknir eða í 
sakamálafræði ................................................................ 0   

 9006.4000 --- Skyndiljósmyndavélar ................................................... 0   
 --- Aðrar myndavélar: 
 9006.5100 --- --- Með linsumyndleitara (einlinsu spegilmynd (SLR)), 

fyrir filmur í rúllum sem ekki eru meira en 35 mm að 
breidd .......................................................................... 0   

 9006.5200 --- --- Aðrar, fyrir filmur í rúllum sem eru minna en 35 mm 
að breidd ..................................................................... 0   

 9006.5300 --- --- Aðrar, fyrir filmur í rúllum sem eru 35 mm að breidd 
..................................................................................... 0   

 9006.5900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Leifturtæki til ljósmyndunar og leifturljósaperur: 
 9006.6100 --- --- Leifturtæki með úrhleðslulampa (rafeinda-) ............... 0   
 9006.6200 --- --- Leifturljósaperur, leifturkubbar og þess háttar ........... 0   
 9006.6900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Hlutar og fylgihlutir: 
 9006.9100 --- --- Í myndavélar ............................................................... 0   
 9006.9900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   

9007  Kvikmyndavélar og kvikmyndasýningavélar, einnig 
með hljóðupptökutækjum eða hljóðflutningstækjum: 

 --- Myndavélar: 
 9007.1100 --- --- Fyrir filmur minna en 16 mm að breidd eða fyrir 

tvöfaldar 8 mm filmur ................................................ 0   
 9007.1900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Sýningarvélar:  
 9007.2001 --- --- Fyrir filmur minna en 16 mm að breidd ..................... 0   
 9007.2009 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Hlutar og fylgihlutir: 
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 9007.9100 --- --- Fyrir myndavélar ........................................................ 0   
 9007.9200 --- --- Fyrir sýningavélar ....................................................... 0   

9008  Myndvörpur, þó ekki kvikmyndasýningarvélar; ljós-
myndastækkarar og ljósmyndasmækkarar (þó ekki 
fyrir kvikmyndir): 

 9008.1000 --- Skyggnuvélar ................................................................. 0   
 9008.2000 --- Lesarar fyrir örfilmur, örmyndaspjöld eða aðra ör-

filmumiðla, einnig til eftirritunar ................................... 0   
 9008.3000 --- Aðrar myndvörpur ......................................................... 0   
 9008.4000 --- Ljósmyndastækkarar og -smækkarar (þó ekki fyrir 

kvikmyndir) ................................................................... 0   
 9008.9000 --- Hlutar og fylgihlutir ....................................................... 0   

9009  Ljósritunarvélar með innbyggðu optísku kerfi eða 
fyrir snertiaðferð og varmaafritunarvélar: 

 --- Rafstöðuljósritunarvélar: 
 9009.1100 --- --- Sem gera eftirmynd frumritsins beint (beinn ferill) .... 0   
 9009.1200 --- --- Sem gera eftirmynd frumritsins með millilið (óbeinn 

ferill) ........................................................................... 0   
 --- Aðrar ljósritunarvélar: 
 9009.2100 --- --- Með innbyggðu optísku kerfi ..................................... 0   
 9009.2200 --- --- Fyrir snertiaðferð ........................................................ 0   
 9009.3000 --- Varmaafritunarvélar ....................................................... 0   
 --- Hlutar og fylgihlutar: 
 9009.9100 --- --- Sjálfvirkir skjalamatarar .............................................. 0   
 9009.9200 --- --- Pappírsmatarar............................................................. 0   
 9009.9300 --- --- Raðarar ........................................................................ 0   
 9009.9900 --- --- Annað .......................................................................... 0   

9010  Tæki og búnaður til nota í ljósmyndavinnustofur 
(einnig kvikmyndavinnustofur) (einnig tæki til að 
mynda eða teikna prentrásir á ljósnæm hálfleiðara-
efni), ót.a. í þessum kafla; negatívusjár; sýningartjöld:  

 9010.1000 --- Tæki og búnaður til sjálfvirkrar framköllunar á 
ljósmyndafilmum (einnig kvikmyndafilmum) eða 
ljósmyndapappír í rúllum eða til sjálfvirkrar lýsingar 
framkallaðrar filmu á ljósmyndapappír í rúllum ............ 0   

 --- Tæki til að mynda eða teikna prentrásir á ljósnæm 
hálfleiðaraefni: 

 9010.4100 --- --- Tæki til beinritunar á þynnur ...................................... 0   
 9010.4200 --- --- Endurtökuraðarar (step and repeat aligners) ............... 0   
 9010.4900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 9010.5000 --- Önnur tæki og búnaður fyrir ljósmyndavinnustofur 

(einnig kvikmyndavinnustofur); negatívusjár ................ 0   
 9010.6000 --- Sýningartjöld ................................................................. 0   
 9010.9000 --- Hlutar og fylgihlutir ....................................................... 0   
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9011  Sambyggðar optískar smásjár, einnig til örmynda-
töku, örkvikmyndatöku eða örmyndvörpunar: 

 9011.1000 --- Þrívíddarsmásjár ............................................................ 0   
 9011.2000 --- Aðrar smásjár til örmyndatöku, örkvikmyndatöku eða 

örmyndvörpunar ............................................................ 0   
 9011.8000 --- Aðrar smásjár ................................................................. 0   
 9011.9000 --- Hlutar og fylgihlutir ....................................................... 0   

9012  Smásjár, þó ekki optískar smásjár; ljósbylgjutæki: 
 9012.1000 --- Smásjár, þó ekki optískar smásjár; ljósbylgjutæki ......... 0   
 9012.9000 --- Hlutar og fylgihlutir ....................................................... 0   

9013  Vökvakristalsbúnaður annar en sá sem nánar er gerð 
grein fyrir í öðrum vöruliðum; leysitæki, þó ekki 
leysidíóður; önnur optísk tæki og áhöld, ót.a. í þessum 
kafla: 

 9013.1000 --- Sjónaukasigti til að festa á skotvopn; hringsjár; 
sjónaukar sem hannaðir eru sem hlutar véla, tækja, 
áhalda og búnaðar í þessum kafla eða flokki XVI ......... 0   

 9013.2000 --- Leysitæki, þó ekki leysidíóður ....................................... 0   
 --- Annar búnaður, tæki og áhöld: 
 9013.8001 --- --- Rafknúinn, rafstýrður eða raflýstur ............................ 0   
 9013.8009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 9013.9000 --- Hlutar og fylgihlutir ....................................................... 0   

9014  Áttavitar; önnur áhöld og tæki til siglinga: 
 9014.1000 --- Áttavitar ......................................................................... 0   
 9014.2000 --- Áhöld og tæki til loftsiglinga eða geimsiglinga (þó ekki 

áttavitar) ......................................................................... 0   
 9014.8000 --- Önnur áhöld og tæki ...................................................... 0   
 9014.9000 --- Hlutar og fylgihlutir ....................................................... 0   

9015  Áhöld og tæki til landmælinga (þar með taldar mæl-
ingar eftir myndum), vatnamælinga, haffræðirann-
sókna, vatnafræðirannsókna, veðurfræðirannsókna 
eða jarðeðlisfræðirannsókna, þó ekki áttavitar; 
fjarlægðarmælar: 

 9015.1000 --- Fjarlægðarmælar ............................................................ 0   
 9015.2000 --- Sjónhornamælar, einnig með fjarlægðarmæli (tacheo-

meters) ............................................................................ 0   
 9015.3000 --- Hallamælar ..................................................................... 0   
 9015.4000 --- Áhöld og tæki til kortagerðar eftir myndum .................. 0   
 9015.8000 --- Önnur áhöld og tæki ...................................................... 0   
 9015.9000 --- Hlutar og fylgihlutir ....................................................... 0   

9016  Vogir með 5 cg nákvæmni eða meiri, einnig með lóð-
um: 

 9016.0001 --- Rafknúnar eða rafstýrðar ............................................... 0   
 9016.0009 --- Annað ............................................................................ 0   
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9017  Áhöld til teiknunar, afmörkunar eða útreiknings (t.d. 
teiknivélar, uppdráttaafritarar (pantographs), gráðu-
bogar, teikniáhaldasamstæður, reiknistokkar, reikni-
skífur); handáhöld til lengdarmælinga (t.d. málstokk-
ar og málbönd, örkvarðar, rennimál), ót.a. í þessum 
kafla: 

 9017.1000 --- Teikniborð og teiknivélar, einnig sjálfvirkt ................... 0   
 9017.2000 --- Önnur áhöld til teiknunar, afmörkunar eða útreiknings.. 0   
 9017.3000 --- Örkvarðar, rennimál og mælar ....................................... 0   
 9017.8000 --- Önnur áhöld ................................................................... 0   
 9017.9000 --- Hlutar og fylgihlutir ....................................................... 0   

9018  Áhöld og tæki til lyflækninga, skurðlækninga, tann-
lækninga eða dýralækninga, þar með taldir leiftur-
ritar (scintigraphic apparatus), önnur rafmagnslækn-
ingatæki og sjónprófunaráhöld: 

 --- Rafeindasjúkdómsgreiningartæki (þar með talin tæki til 
starfrænna rannsókna eða athugunar á lífeðlisfræði-
legum kennistærðum): 

 9018.1100 --- --- Rafhjartaritar .............................................................. 0   
 9018.1200 --- --- Úthljóðsskannar .......................................................... 0   
 9018.1300 --- --- Segulómsmyndtæki .................................................... 0   
 9018.1400 --- --- Leifturritar .................................................................. 0   
 9018.1900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 9018.2000 --- Geislatæki fyrir útfjólubláa eða innrauða geisla ............ 0   
 --- Sprautur, nálar, holslöngur, pípur og þess háttar: 
 9018.3100 --- --- Sprautur, einnig með nálum ....................................... 0   
 9018.3200 --- --- Pípulaga málmnálar og nálar fyrir seymi .................... 0   
 9018.3900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Önnur áhöld og tæki notuð til tannlækninga: 
 9018.4100 --- --- Tannlæknaborvélar, einnig sambyggðar öðrum tann-

læknaáhöldum á einni undirstöðu ............................... 0   
 9018.4900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 9018.5000 --- Önnur áhöld og tæki til augnlækninga ........................... 0   
 9018.9000 --- Önnur áhöld og tæki ...................................................... 0   

9019  Tæki til mekanóterapí; nuddtæki; tæki til sálfræði-
legrar hæfileikaprófunar; ósonterapí-, oxygenterapí-, 
aerosólterapí-, gerviöndunar- eða önnur öndunartæki 
til lækninga: 

 9019.1000 --- Tæki til mekanóterapí; nuddtæki; tæki til sálfræðilegrar 
hæfileikaprófunar ........................................................... 0   

 9019.2000 --- Ósonterapí-, oxygenterapí-, aerosólterapí-, gerviönd-
unar- eða önnur öndunartæki til lækninga ..................... 0   

9020 9020.0000 Annar öndunarbúnaður og gasgrímur, þó ekki vernd-
argrímur sem hvorki eru búnar vélrænum hlutum né 
skiptanlegum síum ........................................................... 0   
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9021  Búnaður til réttilækninga, þar með taldar hækjur, 
skurðlækningabelti og kviðslitsbindi; spengur og ann-
ar búnaður fyrir beinbrot; gervilíkamshlutar; heyrn-
artæki og annar búnaður sem viðkomandi hefur á sér 
eða ber eða græddur er í líkamann til þess að bæta úr 
líkamslýti eða bæklun: 

 9021.1000 --- Búnaður til réttilækninga eða við beinbrotum ................ 0   
 --- Gervitennur og tannbúnaður: 
 9021.2100 --- --- Gervitennur ................................................................. 0   
 9021.2900 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 --- Aðrir gervihlutar líkamans: 
 9021.3100 --- --- Gerviliðamót................................................................ 0   
 9021.3900 --- --- Annars ......................................................................... 0   
 9021.4000 --- Heyrnartæki, þó ekki hlutar og fylgihlutir ..................... 0   
 9021.5000 --- Gangráðar til að örva hjartavöðva, þó ekki hlutar eða 

fylgihlutir ....................................................................... 0   
 9021.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

9022  Tækjabúnaður sem byggir á notkun röntgengeisla eða 
alfa-, beta- eða gammageisla, einnig til lyflækninga, 
skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækninga, þar 
með talinn tækjabúnaður til geislamyndatöku eða 
geislaterapí, röntgenlampar og aðrir röntgenrafalar, 
röntgenháspennurafalar, röntgenstjórntöflur og 
 stjórnborð, skermaborð, stólar og þess háttar tilـ
röntgenrannsókna og röntgenlækninga: 

 --- Tækjabúnaður sem byggir á notkun röntgengeisla, 
einnig til lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga 
eða dýralækninga, þar með talinn tækjabúnaður til 
geislamyndatöku eða geislaterapí: 

 9022.1200 --- --- Tölvusneiðmyndatæki  ............................................... 0   
 9022.1300 --- --- Annar, til tannlækninga .............................................. 0   
 9022.1400 --- --- Annar, til lyflækninga, skurðlækninga og dýra-

lækninga ..................................................................... 0   
 9022.1900 --- --- Til annarra nota .......................................................... 0   
 --- Tækjabúnaður sem byggir á notkun alfa-, beta- eða 

gammageisla, einnig til lyflækninga, skurðlækninga, 
tannlækninga eða dýralækninga, þar með talinn 
tækjabúnaður til geislamyndatöku eða geislaterapí: 

 9022.2100 --- --- Til lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða 
dýralækninga .............................................................. 0   

 9022.2900 --- --- Til annarra nota .......................................................... 0   
 9022.3000 --- Röntgenlampar ............................................................... 0   
 9022.9000 --- Annar, þar með taldir hlutar og fylgihlutir .................... 0   
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9023  Áhöld, tækjabúnaður og líkön, gert sem lýsitæki (t.d. 
til kennslu eða sýningar), ekki hæft til annarra nota: 

 9023.0001 --- Líkön, notuð við kennslu lífgunartilrauna ..................... 0   
 9023.0009 --- Annað ............................................................................ 0   

9024  Vélar og tæki til að prófa hörku, styrkleika, þrýstiþol, 
þan eða aðra eðlisfræðilega eiginleika efna (t.d. 
málma, viðar, spunavara, pappírs, plasts): 

 9024.1000 --- Vélar og tæki til að prófa málma ................................... 0   
 9024.8000 --- Aðrar vélar og tæki ........................................................ 0   
 9024.9000 --- Hlutar og fylgihlutir ....................................................... 0   

9025  Flotvogir og þess konar flotáhöld, hitamælar, há-
hitamælar, loftvogir, rakamælar og rakaþrýstimælar, 
einnig sjálfritandi, og hvers konar samsetning þessara 
áhalda: 

 --- Hitamælar og háhitamælar, ekki tengdir öðrum 
áhöldum: 

 --- --- Vökvafylltir, til beins álesturs: 
 9025.1101 --- --- --- Sjúkramælar ............................................................ 0   
 9025.1109 --- --- --- Aðrir ....................................................................... 0   
 9025.1900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
 9025.8000 --- Önnur áhöld ................................................................... 0   
 9025.9000 --- Hlutar og fylgihlutir ....................................................... 0   

9026  Áhöld og tækjabúnaður til að mæla eða prófa flæði, 
hæð, þrýsting eða aðrar breytur í vökvum eða gasi 
(t.d. rennslismælar, vökvahæðarmælar, þrýstimælar, 
varmanotkunarmælar), þó ekki áhöld og tækja-
búnaður í nr. 9014, 9015, 9028 eða 9032: 

 9026.1000 --- Til að mæla eða prófa rennsli eða hæð vökva ............... 0   
 9026.2000 --- Til að mæla eða prófa þrýsting ...................................... 0   
 9026.8000 --- Önnur áhöld eða tækjabúnaður ...................................... 0   
 9026.9000 --- Hlutar og fylgihlutir ....................................................... 0   

9027  Áhöld og tækjabúnaður til eðlisfræðilegrar eða 
efnafræðilegrar greiningar (t.d. ljósskautunarmælar, 
ljósbrotsmælar, ljósrofsmælar, gas- eða reykgrein-
ingartæki); áhöld og tækjabúnaður til að mæla eða 
prófa fljótanleika, gropinleika, þenslu, yfirborðs-
spennu eða þess háttar; áhöld og tækjabúnaður til að 
mæla eða prófa magn hita, hljóðs eða ljóss (þar með 
taldir birtumælar); örsniðlar (microtomes): 

 9027.1000 --- Gas- eða reykgreiningartæki .......................................... 0   
 9027.2000 --- Litskiljur og rafdráttartæki ............................................. 0   
 9027.3000 --- Ljósrofsmælar, litrófsljósmælar og litrófsritar sem nota 

optíska geislun (útfjólubláa, sýnilega, innrauða) ........... 0   
 9027.4000 --- Birtumælar ..................................................................... 0   
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 9027.5000 --- Önnur áhöld og tækjabúnaður sem notar optíska 
geislun (útfjólubláa, sýnilega, innrauða) ....................... 0   

 9027.8000 --- Önnur áhöld og tækjabúnaður ....................................... 0   
 9027.9000 --- Örsniðlar; hlutar og fylgihlutir ....................................... 0   

9028  Notkunar- og framleiðslumælar fyrir gas, vökva og 
rafmagn, þar með taldir mælar til prófunar á þeim: 

 9028.1000 --- Gasmælar ....................................................................... 0   
 9028.2000 --- Vökvamælar ................................................................... 0   
 9028.3000 --- Rafmagnsmælar ............................................................. 0   
 9028.9000 --- Hlutar og fylgihlutir ....................................................... 0   

9029  Snúningsteljarar, framleiðsluteljarar, ökugjaldsmæl-
ar, vegmælar, skrefateljarar og þess háttar; hraða-
mælar og snúningshraðamælar, þó ekki mælar í nr. 
9014 eða 9015; snúðsjár: 

 9029.1000 --- Snúningsteljarar, framleiðsluteljarar, ökugjaldsmælar, 
vegmælar, skrefateljarar og þess háttar .......................... 0   

 9029.2000 --- Hraðamælar og snúningshraðamælar; snúðsjár ............. 0   
 9029.9000 --- Hlutar og fylgihlutir ....................................................... 0   

9030  Sveiflusjár, litrófsgreiningartæki og önnur áhöld og 
tækjabúnaður til að mæla eða prófa rafmagnsstærðir, 
þó ekki mælar í nr. 9028; áhöld og tækjabúnaður til 
að mæla eða greina alfa-, beta-, gamma-, röntgen-, 
geim- eða aðra jónandi geislun: 

 9030.1000 --- Áhöld og tækjabúnaður til að mæla eða greina jónandi 
geislun ............................................................................ 0   

 9030.2000 --- Sveiflusjár og litrófsgreiningartæki fyrir bakskauts-
geisla .............................................................................. 0   

 --- Önnur áhöld og tækjabúnaður til að mæla eða prófa 
rafspennu, rafstraum, viðnám eða afl, án skráningar-
búnaðar: 

 9030.3100 --- --- Fjölmælar .................................................................... 0   
 9030.3900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 9030.4000 --- Önnur áhöld og tækjabúnaður, sérstaklega hannað fyrir 

fjarskipti (t.d. milliheyrslumælar, mögnunarmælar, 
bjögunarmælar, sófómælar) ........................................... 0   

 --- Önnur áhöld og tækjabúnaður: 
 9030.8200 --- --- Til að mæla eða greina hálfleiðaraþynnur  eða -búnað 

..................................................................................... 0   
 9030.8300 --- --- Annað, með upptökubúnaði ....................................... 0   
 9030.8900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 9030.9000 --- Hlutar og fylgihlutir ....................................................... 0   

9031  Áhöld, tækjabúnaður og vélar til mælinga eða 
prófana, ót.a. í þessum kafla; sniðmyndavörpur: 

 9031.1000 --- Vélar til að jafnvægisstilla vélræna hluta ....................... 0   
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 9031.2000 --- Prófbekkir ...................................................................... 0   
 9031.3000 --- Sniðmyndavörpur .......................................................... 0   
 --- Önnur optísk áhöld og tækjabúnaður:  
 9031.4100 --- --- Til skoðunar á hálfleiðaraþynnum eða -búnaði eða til 

skoðunar á myndmöskum eða þráðum til framleiðslu 
á hálfleiðarabúnaði ..................................................... 0   

 9031.4900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 9031.8000 --- Önnur áhöld, tækjabúnaður og vélar ............................. 0   
 9031.9000 --- Hlutar og fylgihlutar ...................................................... 0   

9032  Áhöld og tækjabúnaður til sjálfvirkrar stillingar og 
stjórnunar: 

 --- Hitastillar: 
 9032.1001 --- --- Rafknúnir eða rafstýrðir ............................................. 0   
 9032.1009 --- --- Annað ......................................................................... 0   
 9032.2000 --- Þrýstistillar (manostats) ................................................. 0   
 --- Önnur áhöld og tækjabúnaður: 
 9032.8100 --- --- Fyrir vökva eða loft .................................................... 0   
 9032.8900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 9032.9000 --- Hlutar og fylgihlutir ....................................................... 0   

9033 9033.0000 Hlutar og fylgihlutir (ót.a. í þessum kafla) fyrir vélar, 
tæki, áhöld eða tækjabúnað í 90. kafla .......................... 0   
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91. KAFLI 
Klukkur og úr og hlutar til þeirra 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Klukkugler eða úrgler eða klukkulóð (flokkast eftir því efni sem það er gert úr). 
 b. Úrkeðjur (nr. 7113 eða 7117 eftir því sem við á). 
 c. Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við flokk XV, úr 

ódýrum málmi (flokkur XV), eða áþekkar vörur úr plasti (39. kafli) eða úr góðmálmi eða 
málmi klæddum góðmálmi (almennt nr. 7115); klukkufjaðrir eða úrfjaðrir flokkast þó sem 
klukkuhlutar eða úrhlutar (nr. 9114). 

 d. Kúlulegukúlur (nr. 7326 eða 8482 eftir því sem við á). 
 e. Vörur í nr. 8412 byggðar fyrir gang án gangverks. 
 f. Kúluleg (nr. 8482). 
 g. Vörur í 85. kafla sem ennþá hafa ekki verið settar saman eða með öðrum þáttum í úr- eða 

klukkugangverk eða í vörur sem eingöngu eða aðallega eru nothæfar sem hlutar þess háttar 
gangverks (85. kafli). 

2. Nr. 9101 tekur aðeins til úra með kassa að öllu leyti úr góðmálmi eða úr málmi klæddum 
góðmálmi, eða úr sömu efnum í sambandi við náttúrlegar eða ræktaðar perlur, eða eðalstein 
eða hálfeðalstein (náttúrlegan, syntetískan eða endurgerðan), í nr. 7101-7104. Úr með kassa úr 
ódýrum málmi greyptum góðmálmi teljast til nr. 9102. 

3. Sem úrverk í þessum kafla telst búnaður með óróa og gangfjöður, kvartskristal eða hvers 
konar öðru kerfi sem getur ákvarðað tímabil, með skífu eða kerfi sem hægt er að setja vélræna 
skífu í. Slík úrgangverk skulu ekki vera meira en 12 mm að þykkt og 50 mm að breidd, lengd 
eða í þvermál. 

4. Leiði ekki annað af 1. athugasemd skulu gangverk og aðrir hlutar sem jöfnum höndum má nota 
í klukkur eða úr og í aðrar vörur (t.d. nákvæmnitæki) flokkast í þennan kafla. 

 A E 
 %  % 

9101  Armbandsúr, vasaúr og önnur úr, þar með talin skeið-
úr, með kassa úr góðmálmi eða málmi klæddum 
góðmálmi: 

 --- Armbandsúr, rafknúin, einnig með skeiðúrsbúnaði:  
 9101.1100 --- --- Eingöngu með vísum .................................................. 0   
 9101.1200 --- --- Eingöngu með rafeindastöfum ................................... 0   
 9101.1900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Önnur armbandsúr, einnig með skeiðúrsbúnaði: 
 9101.2100 --- --- Sjálftrekt ..................................................................... 0   
 9101.2900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Önnur: 
 9101.9100 --- --- Rafknúin ..................................................................... 0   
 9101.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
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9102  Armbandsúr, vasaúr og önnur úr, þar með talin skeið-
úr, þó ekki úr í nr. 9101: 

 --- Armbandsúr, rafknúin, einnig með skeiðúrsbúnaði:  
 9102.1100 --- --- Eingöngu með vísum .................................................. 0   
 9102.1200 --- --- Eingöngu með rafeindastöfum ................................... 0   
 9102.1900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 --- Önnur armbandsúr, einnig með skeiðúrsbúnaði: 
 9102.2100 --- --- Sjálftrekt ..................................................................... 0   
 9102.2900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
 --- Önnur: 
 9102.9100 --- --- Rafknúin ..................................................................... 0   
 9102.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

9103  Klukkur með úrverki, þó ekki klukkur í nr. 9104: 
 9103.1000 --- Rafknúnar  ..................................................................... 0   
 9103.9000 --- Aðrar .............................................................................. 0   

9104 9104.0000 Stjórnborðsklukkur og áþekkar klukkur fyrir öku-
tæki, flugvélar, geimflaugar eða skip ............................. 0   

9105  Aðrar klukkur: 
 --- Vekjaraklukkur: 
 9105.1100 --- --- Rafknúnar  .................................................................. 0   
 9105.1900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Veggklukkur: 
 9105.2100 --- --- Rafknúnar  .................................................................. 0   
 9105.2900 --- --- Aðrar ........................................................................... 0   
 --- Aðrar: 
 9105.9100 --- --- Rafknúnar ................................................................... 0   
 9105.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   

9106  Tímaskráningartæki og tæki til að mæla, skrá eða 
gefa til kynna tímabil, með klukku- eða úrverki eða 
með samfasa hreyfli (t.d. tímaritar, tímaupptöku-
tæki): 

 9106.1000 --- Tímaritar; tímaupptökutæki ........................................... 0   
 9106.2000 --- Stöðumælar .................................................................... 0   
 9106.9000 --- Önnur ............................................................................. 0   

9107  Tímarofar með klukkuverki eða úrverki eða sam-
fasahreyfli: 

 9107.0001 --- --- Rafknúnir eða rafstýrðir ............................................. 0   
 9107.0009 --- --- Annað ......................................................................... 0   

9108  Úrverk, fullgerð og samsett: 
 --- Rafknúin:  
 9108.1100 --- --- Eingöngu með vélrænni skífu eða kerfi sem hægt er 

að setja vélræna skífu í ............................................... 0   
 9108.1200 --- --- Eingöngu með rafeindastöfum ................................... 0   
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 9108.1900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 9108.2000 --- Sjálftrekkt ...................................................................... 0   
 9108.9000 --- Önnur ............................................................................. 0   

9109  Klukkuverk, fullgerð og samsett: 
 --- Rafknúin:  
 9109.1100 --- --- Í vekjaraklukkur ......................................................... 0   
 9109.1900 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 9109.9000 --- Önnur ............................................................................. 0   

9110  Fullgerð úrverk eða klukkuverk, ósamsett eða samsett 
að hluta (gangverkssamstæður); ófullgerð úrverk eða 
klukkuverk, samsett; gróf úrverk eða klukkuverk: 

 --- Í úr: 
 9110.1100 --- --- Fullgerð verk, ósamsett eða samsett að hluta 

(gangverkssamstæður) ................................................ 0   
 9110.1200 --- --- Ófullgerð gangverk, samsett ....................................... 0   
 9110.1900 --- --- Gróf gangverk ............................................................ 0   
 9110.9000 --- Önnur ............................................................................. 0   

9111  Úrkassar og hlutar til þeirra: 
 9111.1000 --- Kassar úr góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi ..... 0   
 9111.2000 --- Kassar úr ódýrum málmi, einnig gull- eða silfurhúðaðir 

........................................................................................ 0   
 9111.8000 --- Aðrir kassar .................................................................... 0   
 9111.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

9112  Klukkukassar og kassar af áþekkri gerð fyrir aðrar 
vörur í þessum kafla, og hlutar til þeirra: 

 9112.2000 --- Kassar ............................................................................ 0   
 9112.9000 --- Hlutar ............................................................................. 0   

9113  Úrólar, úrbönd og úrfestar, og hlutar til þeirra: 
 9113.1000 --- Úr góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi ............... 10  0 
 9113.2000 --- Úr ódýrum málmi, einnig gull- eða silfurhúðuðum ....... 10  0 
 9113.9000 --- Annað ............................................................................ 10  0 

9114  Aðrir klukkuhlutar eða úrhlutar: 
 9114.1000 --- Fjaðrir, þar með taldar óróafjaðrir ................................. 0   
 9114.2000 --- Úrsteinar ........................................................................ 0   
 9114.3000 --- Skífur ............................................................................. 0   
 9114.4000 --- Plötur og brýr ................................................................. 0   
 9114.9000 --- Annars ............................................................................ 0   
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92. KAFLI 
Hljóðfæri; hlutar og fylgihlutir til þess konar vara 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við flokk XV, úr 

ódýrum málmi (flokkur XV), eða áþekkar vörur úr plasti (39. kafli). 
 b. Hljóðnemar, magnarar, hátalarar, heyrnartól, rofar, snúðsjár eða önnur fylgiháhöld, 

fylgitæki, eða fylgibúnaður í 85. kafla eða 90. kafla til notkunar með en ekki sambyggð eða 
innbyggð í sama hylki og tæki í þessum kafla. 

 c. Leikfangahljóðfæri eða -tæki (nr. 9503). 
 d. Burstar til að hreinsa hljóðfæri (nr. 9603). 
 e. Safnmunir eða forngripir (nr. 9705 eða 9706). 
2. Bogar og kjuðar og áþekkur búnaður, sem notaður er til þess að leika á hljóðfæri í nr. 9202 eða 

9206 og framvísað er með slíkum hljóðfærum í hæfilegum fjölda og augsýnilega til nota með 
þeim, flokkast í sama vörulið og viðkomandi hljóðfæri. 
 Spjöld, diskar og valsar í nr. 9209, sem framvísað er með hljóðfæri, flokkast sem 
aðskildar vörur en ekki eins og það myndi hluta af slíku hljóðfæri. 

 A E 
 %  % 

9201  Píanó, þar með talin sjálfvirk píanó; harpsíkord og 
önnur strengjahljóðfæri með nótnaborði: 

 9201.1000 --- Píanó .............................................................................. 0   
 9201.2000 --- Flyglar ............................................................................ 0   
 9201.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

9202  Önnur strengjahljóðfæri (t.d. gítarar, fiðlur, hörpur): 
 9202.1000 --- Strokhljóðfæri ................................................................ 0   
 9202.9000 --- Önnur ............................................................................. 0   

9203 9203.0000 Hljómborðspípuorgel; harmoníum og áþekk hljóm-
borðshljóðfæri með lausum málmfjöðrum .................... 0   

9204  Dragspil og áþekk hljóðfæri; munnhörpur: 
 9204.1000 --- Dragspil og áþekk hljóðfæri .......................................... 0   
 9204.2000 --- Munnhörpur ................................................................... 0   

9205  Önnur blásturshljóðfæri (t.d. klarínettur, trompetar, 
sekkjapípur): 

 9205.1000 --- Málmblásturshljóðfæri ................................................... 0   
 9205.9000 --- Annars ............................................................................ 0   

9206 9206.0000 Slaghljóðfæri (t.d. trommur, sylófónar, symbalar, 
kastanjettur, hringlur (maracas) .................................... 0   

9207  Hljóðfæri sem mynda hljóðið, eða verður að magna, 
með rafmagni (t.d. orgel, gítarar, dragspil): 
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 --- Hljómborðshljóðfæri, þó ekki dragspil: 
 9207.1001 --- --- Píanó ........................................................................... 0   
 9207.1002 --- --- Orgel ........................................................................... 0   
 9207.1009 --- --- Önnur .......................................................................... 0   
 9207.9000 --- Önnur ............................................................................. 0   

9208  Spiladósir, skemmtiorgel, lírukassar, vélrænir söng-
fuglar, hljómsagir og önnur hljóðfæri sem ekki 
flokkast í einhvern annan vörulið í þessum kafla; 
hvers konar tálflautur; blístrur, gjallarhorn og önnur 
hljóðmerkjaáhöld fyrir munnblástur: 

 9208.1000 --- Spiladósir ....................................................................... 0   
 9208.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

9209  Hlutar (t.d. gangverk í spiladósir) og fylgihlutir (t.d. 
spjöld, diskar og valsar í vélræn hljóðfæri) til hljóð-
færa; taktmælar, tónkvíslar og tónflautur hvers 
konar: 

 9209.1000 --- Taktmælar, tónkvíslar og tónflautur .............................. 0   
 9209.2000 --- Gangverk í spiladósir ..................................................... 0   
 9209.3000 --- Hljóðfærastrengir ........................................................... 0   
 --- Annað: 
 9209.9100 --- --- Hlutar og fylgihlutir í píanó og flygla ........................ 0   
 9209.9200 --- --- Hlutar og fylgihlutir til hljóðfæra í nr. 9202 ............... 0   
 9209.9300 --- --- Hlutar og fylgihlutir til hljóðfæra í nr. 9203 ............... 0   
 9209.9400 --- --- Hlutar og fylgihlutir til hljóðfæra í nr. 9207 ............... 0   
 9209.9900 --- --- Annars ........................................................................ 0   
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FLOKKUR XIX 
Vopn og skotfæri; hlutar og fylgihlutir til þeirra 

93. KAFLI 
Vopn og skotfæri; hlutar og fylgihlutir til þeirra 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Vörur í 36. kafla (t.d. hvellhettur, rafmagnshvellhettur, merkjaflugeldar). 
 b. Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við flokk XV, úr 

ódýrum málmi (flokkur XV), eða áþekkar vörur úr plasti (39. kafli). 
 c. Brynvarðir stríðsvagnar (nr. 8710). 
 d. Sjónaukasigti eða annar optískur búnaður til nota við vopn, nema þau séu fest á skotvopn 

eða framvísað með skotvopni sem þau eru hönnuð til festingar á (90. kafli). 
 e. Bogar, örvar, skylmingasverð eða leikföng (95. kafli). 
 f. Safnmunir eða forngripir (nr. 9705 eða 9706). 
2. Sem hlutar til þeirra í nr. 9306 teljast ekki radíótæki eða ratsjár í nr. 8526. 

 A E 
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9301  Hernaðarvopn, þó ekki marghleypur, skammbyssur 
og vopn í nr. 9307: 

 --- Stórskotaliðsvopn (t.d. byssur, fallbyssur og sprengju-
vörpur): 

 9301.1100 --- --- Sjálfknúin ................................................................... 7,5  0 
 9301.1900 --- --- Önnur .......................................................................... 7,5  0 
 9301.2000 --- Skotbúnaður fyrir eldflaugar; eldvörpur; skotbúnaður 

fyrir handsprengjur; tundurskeytahlaup og áþekkur 
skotbúnaður ................................................................... 7,5  0 

 9301.9000 --- Önnur ............................................................................. 7,5  0 

9302 9302.0000 Marghleypur og skammbyssur, þó ekki vopn í nr. 
9303 eða 9304 ................................................................... 7,5  0 

9303  Önnur skotvopn og áþekk tæki sem skotið er úr með 
sprengihleðslu (t.d. sporthaglabyssur og rifflar, 
framhlaðningar, merkjabyssur og annar búnaður 
hannaður eingöngu til að skjóta blysum, byssur og 
marghleypur sem skjóta púðurskotum, sláturbyssur 
(captivebolt humane killers), línubyssur): 

 9303.1000 --- Framhlaðningar .............................................................. 7,5  0 
 9303.2000 --- Aðrar sport-, veiði- eða markskotahaglabyssur, þar 

með taldir sambyggðir haglabyssurifflar ....................... 7,5  0 
 9303.3000 --- Aðrir sport-, veiði- eða markskotrifflar ......................... 7,5  0 
 --- Annað: 
 9303.9001 --- --- Línubyssur .................................................................. 0   
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 9303.9002 --- --- Hvalveiðibyssur .......................................................... 0   
 9303.9003 --- --- Fjárbyssur ................................................................... 0   
 9303.9004 --- --- Neyðarmerkjabyssur ................................................... 0   
 9303.9009 --- --- Annars ........................................................................ 7,5  0 

9304 9304.0000 Önnur vopn (t.d. fjaður-, loft- eða gasbyssur og 
 skammbyssur, barefli), þó ekki vopn í nr. 9307 ........... 7,5  0ـ

9305  Hlutar og fylgihlutir til vara í nr. 9301-9304: 
 9305.1000 --- Fyrir marghleypur eða skammbyssur ............................. 7,5  0 
 --- Fyrir haglabyssur eða riffla í nr. 9303: 
 9305.2100 --- --- Haglabyssuhlaup ........................................................ 7,5  0 
 9305.2900 --- --- Aðrir ........................................................................... 7,5  0 
 --- Aðrir: 
 9305.9100 --- --- Fyrir vopn til hernaðar í nr. 9301 ............................... 7,5  0 
 9305.9900 --- --- Annars ........................................................................ 7,5  0 

9306  Sprengjur, handsprengjur, tundurskeyti, tundurdufl, 
flugskeyti, og áþekk hergögn og hlutar til þeirra; skot 
og önnur skotfæri og skeyti og hlutar til þeirra, þar 
með talin högl og forhlöð: 

 9306.1000 --- Skot í naglabyssur eða áþekk verkfæri eða sláturbyssur 
og hlutar til þeirra .......................................................... 7,5  0 

 --- Haglabyssuskot og hlutar til þeirra; loftbyssuhögl: 
 9306.2100 --- --- Skot ............................................................................. 15  0 
 9306.2900 --- --- Annað ......................................................................... 7,5  0 
 --- Önnur skot og hlutar til þeirra: 
 9306.3001 --- --- Skot fyrir hvalveiðibyssur, línubyssur og fjárbyssur .. 0   
 9306.3009 --- --- Annað ......................................................................... 7,5  0 
 --- Annað: 
 9306.9001 --- --- Skutlar fyrir hvalveiðibyssur og línubyssur ............... 0   
 9306.9009 --- --- Annars ........................................................................ 7,5  0 

9307 9307.0000 Sverð, höggsverð, byssustingir, lensur og áþekk vopn 
og hlutar til þeirra og skeiðar og slíður til þeirra ......... 7,5  0 



496 

FLOKKUR XX 
Ýmsar framleiddar vörur 

94. KAFLI 
Húsgögn; rekkjubúnaður, dýnur, rúmbotnar, púðar og áþekkur 

stoppaður húsbúnaður; lampar og ljósabúnaður, ót.a.; 
ljósaskilti, ljósanafnskilti og þess háttar; 

forsmíðaðar byggingar 
 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Loft- eða vatnsdýnur, -koddar eða -púðar í 39., 40. eða 63. kafla. 
 b. Speglar hannaðir til að standa á gólfi eða jörðu (t.d. hverfispeglar (sveifluspeglar)) í nr. 

7009. 
 c. Vörur í 71. kafla. 
 d. Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við flokk XV, úr 

ódýrum málmi (flokkur XV), eða áþekkar vörur úr plasti (39. kafli), eða peningaskápar í 
nr. 8303. 

 e. Húsgögn sérhönnuð sem hlutar til kæli- og frystitækja í nr. 8418; húsgögn sérhönnuð fyrir 
saumavélar (nr. 8452). 

 f. Lampar eða ljósabúnaður í 85. kafla. 
 g. Húsgögn sérstaklega  hönnuð  sem  hlutar  til tækja í nr. 8518 (nr. 8518), í nr. 8519-8521 

(nr. 8522) eða í nr. 8525-8528 (nr. 8529). 
 h. Vörur í nr. 8714. 
 ij. Tannlæknastólar sem í eru tannlæknatæki í nr. 9018 eða tannlæknaspýtubakkar (nr. 9018). 
 k. Vörur í 91. kafla (t.d. klukku- og úrkassar). 
 l. Leikfangahúsgögn eða leikfangalampar eða leikfangaljósabúnaður (nr. 9503), knattborð 

eða önnur húsgögn sérstaklega gerð fyrir leikspil (nr. 9504), húsgögn fyrir töfrabrögð eða 
til skreytingar (þó ekki rafmagnsljósasveigar) eins og kínversk ljósker (nr. 9505). 

2. Vörur (aðrar en hlutar) sem tilgreindar eru í nr. 9401-9403 flokkast einungis í þessa vöruliði ef 
þær eru hannaðar til að standa á gólfi eða á jörðu. 

  Eftirtalin húsgögn flokkast þó í framangreind númer jafnvel þótt þau séu hönnuð til að 
hengja eða festa á vegg eða standa hvert ofan á öðru: 

 a. Bollaskápar, bókaskápar, önnur húsgögn með hillum og einingahúsgögn. 
 b. Sæti og rúm. 
3. a. Sem hlutar til vara í nr. 9401-9403 teljast ekki plötur eða skífur (einnig tilskornar en ekki 

festar við aðra hluta) úr gleri (þar með taldir speglar), marmara eða öðrum steini eða úr 
einhverju öðru efni sem um ræðir í 68. eða 69. kafla. 

 b. Vörur sem lýst er í nr. 9404 og framvísað er aðskildum flokkast ekki í nr. 9401, 9402 eða 
9403 sem hlutar til vara. 

4. Sem forsmíðaðar byggingar í nr. 9406 teljast byggingar sem framleiddar eru í verksmiðju eða 
seldar í einingum, framvísað saman og settar saman á staðnum, svo sem íbúðir eða vinnubúðir, 
skrifstofur, skólar, verslanir, skúrar, bílskýli eða áþekkar byggingar. 
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9401  Sæti (þó ekki sæti í nr. 9402), sem einnig má breyta í 
rúm, og hlutar til þeirra: 

 9401.1000 --- Sæti til nota í flugvélum ................................................. 10  0 
 --- Sæti til nota í ökutækjum: 
 9401.2001 --- --- Sæti í dráttarvélar ....................................................... 5  0 
 9401.2002 --- --- Barnabílstólar, viðurkenndir og E merktir skv. ECE-

reglum nr. 44.03 eða viðurkenndir samkvæmt 
viðeigandi FMVSS- eða CMVSS-stöðlum ................. 0  

 9401.2009 --- --- Önnur .......................................................................... 10  0 
 9401.3000 --- Snúningsstólar með hæðarstillingu ................................ 10  0 
 9401.4000 --- Sæti, þó ekki garðsæti eða viðlegubúnaður, sem hægt 

er að breyta í rúm ........................................................... 10  0 
 9401.5000 --- Sæti úr reyr, körfuvíði, bambus eða áþekku efni ........... 10  0 
 --- Önnur sæti, með grind úr viði: 
 9401.6100 --- --- Bólstruð ...................................................................... 10  0 
 9401.6900 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 
 --- Önnur sæti, með grind úr málmi: 
 9401.7100 --- --- Bólstruð ...................................................................... 10  0 
 9401.7900 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 
 9401.8000 --- Önnur sæti ...................................................................... 10  0 
 9401.9000 --- Hlutar ............................................................................. 10  0 

9402  Húsgögn til lyflækninga, skurðlækninga, tannlækn-
inga eða dýralækninga (t.d. skurðarborð, rannsóknar-
borð, sjúkrarúm með vélrænum búnaði, tann-
læknastólar); rakarastólar og áþekkir stólar sem 
búnir eru snúnings- jafnt sem halla- og lyftubúnaði; 
hlutar til framangreindra vara: 

 9402.1000 --- Tannlækninga-, rakara- eða áþekkir stólar og hlutar til 
þeirra .............................................................................. 0   

 9402.9000 --- Annað ............................................................................ 0   

9403  Önnur húsgögn og hlutar til þeirra: 
 --- Málmhúsgögn til nota á skrifstofum: 
 9403.1001 --- --- Skrifstofu- og skjalaskápar ......................................... 10  0 
 9403.1009 --- --- Önnur .......................................................................... 10  0 
 --- Önnur málmhúsgögn: 
 9403.2001 --- --- Hillur og skápar .......................................................... 10  0 
 9403.2002 --- --- Borð ............................................................................ 10  0 
 9403.2003 --- --- Rúm ............................................................................ 10  0 
 9403.2009 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 
 --- Viðarhúsgögn til nota á skrifstofum: 
 9403.3001 --- --- Skrifborð ..................................................................... 10  0 
 9403.3009 --- --- Önnur .......................................................................... 10  0 
 --- Viðarhúsgögn til nota í eldhúsi: 
 9403.4001 --- --- Innréttingar og einingar til þeirra ............................... 10  0 
 9403.4009 --- --- Önnur .......................................................................... 10  0 
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 --- Viðarhúsgögn til nota í svefnherbergi: 
 9403.5001 --- --- Rúm ............................................................................ 10  0 
 9403.5002 --- --- Innréttingar og einingar til þeirra ............................... 10  0 
 9403.5009 --- --- Önnur .......................................................................... 10  0 
 --- Önnur viðarhúsgögn: 
 9403.6001 --- --- Hillur og skápar .......................................................... 10  0 
 9403.6002 --- --- Borð ............................................................................ 10  0 
 9403.6003 --- --- Innréttingar og einingar til þeirra ............................... 10  0 
 9403.6009 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 
 --- Húsgögn úr plasti: 
 9403.7001 --- --- Hillur og skápar .......................................................... 10  0 
 9403.7002 --- --- Borð ............................................................................ 10  0 
 9403.7009 --- --- Önnur .......................................................................... 10  0 
 --- Húsgögn úr öðrum efnum, þar með talið reyr, viðju, 

bambus eða áþekkum efnum: 
 9403.8001 --- --- Hillur og skápar .......................................................... 10  0 
 9403.8002 --- --- Borð ............................................................................ 10  0 
 9403.8003 --- --- Rúm ............................................................................ 10  0 
 9403.8009 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 
 9403.9000 --- Hlutar ............................................................................. 10  0 

9404  Rúmbotnar; rekkjubúnaður eða áþekkur húsbúnaður 
(t.d. dýnur, stungnar ábreiður, æðardúnssængur, 
púðar, sessur og koddar) með fjöðrum eða bólstraðar 
hið innra úr hvers konar efni eða úr holgúmmíi eða 
 :plasti, einnig með áklæðiـ

 9404.1000 --- Rúmbotnar ..................................................................... 10  0 
 --- Dýnur: 
 9404.2100 --- --- Úr holgúmmíi eða -plasti, einnig með áklæði ............ 10  0 
 9404.2900 --- --- Úr öðrum efnum ......................................................... 10  0 
 9404.3000 --- Svefnpokar ..................................................................... 10  0 
 9404.9000 --- Annað ............................................................................ 10  0 

9405  Lampar og ljósabúnaður, þar með talin leitarljós og 
kastljós og hlutar til þeirra, ót.a.; ljósaskilti, ljósa-
nafnskilti og þess háttar sem tengt er föstum ljósgjafa, 
og hlutar til þeirra, ót.a.: 

 --- Ljósakrónur og annar rafmagnsljósabúnaður, í loft eða 
á veggi, þó ekki til að lýsa upp opin almenningssvæði 
eða umferðaræðar: 

 9405.1001 --- --- Flúrskinsljós ............................................................... 10  0 
 9405.1009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 --- Borðlampar, skrifborðslampar, náttborðslampar eða 

standlampar fyrir rafmagn: 
 9405.2001 --- --- Flúrskinsljós ............................................................... 10  0 
 9405.2009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 9405.3000 --- Ljósasamstæður fyrir jólatré .......................................... 10  0 
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 --- Aðrir rafmagnslampar og -ljósabúnaður: 
 9405.4001 --- --- Flúrskinsljós ............................................................... 10  0 
 9405.4009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 9405.5000 --- Lampar og ljósabúnaður, ekki fyrir rafmagn ................. 10  0 
 --- Ljósaskilti, ljósanafnskilti og þess háttar: 
 9405.6001 --- --- Flúrskinsljós ............................................................... 10  0 
 9405.6009 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 --- Hlutar: 
 --- --- Úr gleri: 
 9405.9101 --- --- --- Lampaskermar ........................................................ 10  0 
 9405.9109 --- --- --- Aðrir ....................................................................... 10  0 
 --- --- Úr plasti: 
 9405.9201 --- --- --- Lampaskermar, ót.a. ............................................... 10  0 
 9405.9202 --- --- --- Skermar og hjálmar fyrir götuljósker og flúrskins-

ljós fyrir útivistarsvæði ........................................... 0   
 9405.9209 --- --- --- Aðrir ....................................................................... 10  0 
 --- --- Aðrir: 
 9405.9910 --- --- --- Lampaskermar ........................................................ 10  0 
 --- --- --- Annars: 
 9405.9921 --- --- --- --- Fyrir duflaljósker .................................................. 4  0 
 9405.9929 --- --- --- --- Annað ................................................................... 10  0 

9406  Forsmíðaðar byggingar: 
 9406.0001 --- Málmgrindur ásamt ytri klæðningu á þak og veggi ....... 5  0 
 9406.0009 --- Aðrar .............................................................................. 5  0 
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95. KAFLI 
Leikföng, leikspil og íþróttabúnaður; hlutar og fylgihlutir til þessara vara 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Jólatréskerti (nr. 3406). 
 b. Flugeldar eða aðrar flugeldavörur í nr. 3604. 
 c. Garn, einþáttungar, snúrur, þarmar eða þess háttar til fiskveiða, skorið í lengdir en ekki 

tilbúnar fiskilínur, í 39. kafla, nr. 4206 eða flokki XI. 
 d. Íþróttatöskur eða önnur ílát í nr. 4202, 4303 eða 4304. 
 e. Íþróttafatnaður eða grímubúningar úr spunavörum í 61. eða 62. kafla. 
 f. Flögg eða fánaskreytingar úr spunavörum eða segl á báta, seglbretti eða landför í 63. kafla. 
 g. Íþróttaskófatnaður (þó ekki skautaskór með áföstum skautum eða hjólaskautum) í 64. kafla 

eða íþróttahöfuðfatnaður í 65. kafla. 
 h. Göngustafir, svipur, keyri eða þess háttar (nr. 6602) eða hlutar til þeirra (nr. 6603). 
 ij. Óuppsett augu úr gleri í brúður eða önnur leikföng í nr. 7018. 
 k. Hlutar til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við flokk XV, úr 

ódýrum málmi (flokkur XV) eða áþekkar vörur úr plasti (39. kafli). 
 l. Bjöllur, bomböld eða þess háttar í nr. 8306. 
 m. Vökvadælur (nr. 8413), vél- og tækjabúnaður til síunar eða hreinsunar á vökva og loft-

tegundum (nr. 8421), rafhreyflar (nr. 8501), rafstraumbreytar (nr. 8504) eða radíófjar-
stýribúnaður (nr. 8526).  

 n. Sportökutæki (þó ekki langsleðar, snjóbretti og þess háttar) í flokki XVII. 
 o. Barnareiðhjól (nr. 8712). 
 p. Sportför, svo sem kanóar og kænur (89. kafli), eða búnaður til að knýja þá áfram (44. kafli 

að því er varðar slíka hluti úr viði). 
 q. Gleraugu, hlífðargleraugu og þess konar til íþrótta og útileikja (nr. 9004). 
 r. Tálflautur eða blístrur (nr. 9208). 
 s. Vopn eða aðrir hlutir í 93. kafla. 
 t. Rafmagnsljósasveigar hvers konar (nr. 9405). 
 u. Strengir í boltaspaða, tjöld eða annar viðlegubúnaður eða hanskar, belgvettlingar og 

vettlingar (flokkast eftir því efni sem þetta er aðallega gert úr). 
2. Til þessa kafla teljast einnig vörur sem í eru minni háttar efnisþættir úr náttúrlegum eða 

ræktuðum perlum, eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, syntetískum eða endur-
gerðum), góðmálmum eða málmi klæddum góðmálmi. 

3. Leiði ekki annað af 1. athugasemd hér á undan skulu hlutar og fylgihlutir sem einungis eða 
aðallega eru nothæfir við vörur í þessum kafla flokkast með þeim vörum. 

4. Til nr. 9503 teljast ekki vörur sem vegna hönnunar, lögunar eða efnisþátta eru sýnilega 
eingöngu ætlaðar fyrir dýr, t.d. leikföng fyrir dýr (sem flokkast í viðeigandi vörulið). 
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9501  Leikföng á hjólum, hönnuð fyrir börn til að sitja á 
(t.d. þríhjól, hlaupahjól, stignir bílar); brúðuvagnar 
og brúðukerrur: 

 9501.0001 --- Barnaþríhjól ................................................................... 10  0 
 9501.0009 --- Annað ............................................................................ 10  0 

9502  Brúður sem einungis eru gerðar í mannsmynd: 
 9502.1000 --- Brúður, einnig klæddar .................................................. 10  0 
 --- Hlutar og fylgihlutir: 
 9502.9100 --- --- Fatnaður og fylgihlutir til hans, skó- og höfuðfatn-

aður..............................................................................  10  0 
 9502.9900 --- --- Aðrir ........................................................................... 10  0 

9503  Önnur leikföng; smækkuð líkön (í stærðarhlutföllum) 
og áþekk tómstundalíkön, einnig gangfær; hvers 
konar þrautir: 

 9503.1000 --- Rafmagnsjárnbrautir, þar með taldir teinar, brautamerki 
og aðrir fylgihlutir til þeirra ........................................... 10  0 

 9503.2000 --- Smækkuð líkön (í stærðarhlutföllum) til samsetningar, 
einnig gangfær módel, þó ekki í nr. 9503.1000 ............. 10  0 

 9503.3000 --- Önnur byggingarsett og byggingarleikföng ................... 10  0 
 --- Leikföng sem eru í líki dýra eða ómennsk: 
 9503.4100 --- --- Með tróði .................................................................... 10  0 
 --- --- Önnur: 
 9503.4901 --- --- --- Úr blýi ..................................................................... 10  0 
 9503.4909 --- --- --- Annars .................................................................... 10  0 
 9503.5000 --- Leikfangahljóðfæri og -áhöld ........................................ 10  0 
 9503.6000 --- Þrautir ............................................................................ 10  0 
 --- Önnur leikföng í settum eða búningum: 
 9503.7001 --- --- Úr blýi ........................................................................ 10  0 
 9503.7009 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 
 9503.8000 --- Önnur leikföng og líkön, með hreyfli ............................ 10  0 
 --- Annað: 
 9503.9001 --- --- Úr blýi ........................................................................ 10  0 
 9503.9009 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 

9504  Hlutir til samkvæmisleikja, borð- eða spilastofuleik-
tæki, þar með talin pinnaborð, biljarðborð, sérstök 
borð fyrir fjárhættuspil og sjálfvirkur búnaður fyrir 
keilubrautir: 

 9504.1000 --- Rafmyndaleiktæki sem notuð eru við sjónvarpsviðtæki  10  0 
 9504.2000 --- Hlutir og fylgihlutir fyrir biljarð .................................... 10  0 
 9504.3000 --- Önnur leikspil, stýrð með mynt, peningaseðlum, 

diskum eða öðrum áþekkum hlutum, þó ekki búnaður 
fyrir keilubrautir ............................................................ 10  0 

 9504.4000 --- Spil ................................................................................. 10  0 
 --- Annað: 
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 9504.9001 --- --- Taflborð og taflmenn .................................................. 10  0 
 9504.9002 --- --- Teningsspil og önnur hliðstæð leikspil ....................... 10  0 
 9504.9009 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 

9505  Hlutir til skemmtana eða annars hátíðahalds, þar með 
taldir gripir fyrir töfrabrögð og sjónhverfingar: 

 9505.1000 --- Hlutir til jólahalds .......................................................... 10  0 
 9505.9000 --- Aðrir .............................................................................. 10  0 

9506  Hlutir og búnaður til almennrar líkamsræktar, fim-
leika, frjálsra íþrótta, annarra íþrótta (þar með talið 
borðtennis) eða útileikja, ót.a. í þessum kafla; sund-
laugar og vaðlaugar: 

 --- Snjóskíði og annar búnaður fyrir snjóskíði: 
 9506.1100 --- --- Skíði ........................................................................... 10  0 
 9506.1200 --- --- Skíðabindingar ............................................................ 10  0 
 9506.1900 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 --- Sjóskíði, brimbretti, seglbretti og annar búnaður fyrir 

vatnaíþróttir: 
 9506.2100 --- --- Seglbretti .................................................................... 10  0 
 9506.2900 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 --- Golfkylfur og annar golfbúnaður: 
 9506.3100 --- --- Kylfur, fullbúnar ......................................................... 10  0 
 9506.3200 --- --- Golfkúlur .................................................................... 10  0 
 9506.3900 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 9506.4000 --- Hlutir og búnaður fyrir borðtennis ................................. 10  0 
 --- Tennisspaðar, hnitspaðar (badminton) eða áþekkir 

spaðar, einnig strengdir: 
 9506.5100 --- --- Tennisspaðar, einnig strengdir .................................... 10  0 
 9506.5900 --- --- Aðrir ........................................................................... 10  0 
 --- Knettir, aðrir en golfkúlur og borðtenniskúlur: 
 9506.6100 --- --- Tennisboltar ................................................................ 10  0 
 9506.6200 --- --- Uppblásnir .................................................................. 10  0 
 9506.6900 --- --- Aðrir ........................................................................... 10  0 
 9506.7000 --- Skautar og hjólaskautar, þar með taldir skautaskór með 

áföstum skautum ............................................................ 10  0 
 --- Annað: 
 9506.9100 --- --- Hlutir og búnaður til almennrar líkamsræktar, fim-

leika eða frjálsra íþrótta .............................................. 10  0 
 9506.9900 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 

9507  Veiðistangir, önglar og annar búnaður til veiða á línu; 
fiskháfar, fiðrildaháfar og áþekk net; tálfuglar (þó 
ekki í nr. 9208 eða 9705) og áþekkur veiði- eða 
skotbúnaður: 

 --- Veiðistangir: 
 9507.1001 --- --- Nýjar............................................................................ 10  0 
 9507.1009 --- --- Notaðar ........................................................................ 10  0 
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 9507.2000 --- Önglar, einnig með öngultaumi ..................................... 0   
 9507.3000 --- Veiðihjól ........................................................................ 10  0 
 --- Annað: 
 --- --- Önglar með gervibeitu: 
 9507.9011 --- --- --- Fyrir sportveiðar ..................................................... 10  0 
 9507.9019 --- --- --- Aðrir ....................................................................... 0   
 9507.9090 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 

9508  Hringekjur, rólur, skotbakkar og annar búnaður fyrir 
skemmtigarða; farandhringleikahús, faranddýrasöfn 
og farandleikhús: 

 9508.1000 --- Farandhringleikahús og faranddýrasöfn ........................ 10  0 
 9508.9000 --- Annað ............................................................................ 10  0 
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96. KAFLI 
Ýmsar framleiddar vörur 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Snyrtiblýantar (33. kafli). 
 b. Vörur sem teljast til 66. kafla (t.d. hlutar til regnhlífa eða göngustafa). 
 c. Glysvarningur (nr. 7117). 
 d. Hlutir til almennra nota, eins og þeir eru skýrgreindir í 2. athugasemd við flokk XV, úr 

ódýrum málmi (flokkur XV), eða áþekkar vörur úr plasti (39. kafli). 
 e. Eggjárn eða aðrar vörur í 82. kafla, með skafti eða öðrum hlutum úr útskurðar- eða 

mótunarefnum. Til nr. 9601 eða 9602 teljast þó sköft eða aðrir hlutir til slíkra vara sem 
framvísað er sér. 

 f. Vörur í 90. kafla (t.d. gleraugnaumgerðir (nr. 9003), stærðfræðilegir teiknipennar (nr. 
9017), burstar sérstaklega gerðir til tannlækninga, eða lyflækninga, skurðlækninga eða 
dýralækninga (nr. 9018)). 

 g. Vörur í 91. kafla (t.d. klukku- eða úrkassar). 
 h. Hljóðfæri eða hlutar eða fylgihlutir til þeirra (92. kafli). 
 ij. Vörur í 93. kafla (vopn og hlutar til þeirra). 
 k. Vörur í 94. kafla (t.d. húsgögn, lampar og ljósabúnaður). 
 l. Vörur í 95. kafla (leikföng, leikspil, íþróttabúnaður). 
 m. Listaverk, safnmunir eða forngripir (97. kafli). 
2. Sem útskurðarefni úr jurta- eða steinaríkinu í nr. 9602 telst: 
 a. Hörð fræ, kjarnar, skurn, hnetur og áþekk jurtaefni sem notuð eru til útskurðar (t.d. fíla-

beinshnetur og dompálmahnetur). 
 b. Raf, merskúm, mótað raf, mótað merskúm, svartaraf (jet) og svartarafseftirlíkingar úr 

jarðefnum. 
3. Sem tilbúin knippi og vöndlar til framleiðslu á sópum eða burstum í nr. 9603 teljast 

einungis óáfest knippi og vöndlar úr dýrahári, jurtatrefjum eða öðru efni, sem er tilbúið án 
sundurgreiningar til ísetningar í sópa eða bursta, eða aðeins þarf að vinna lítils háttar til að gera 
það ísetningarhæft, svo sem að skera til á endum. 

4. Vörur í þessum kafla, aðrar en í nr. 9601-9606 eða 9615, flokkast einnig í þennan kafla þótt 
þær séu gerðar að öllu leyti eða að hluta úr góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi, úr 
náttúrlegum eða ræktuðum perlum eða eðalsteinum eða hálfeðalsteinum (náttúrlegum, 
syntetískum eða endurgerðum). Nr. 9601-9606 og 9615 taka þó til vara sem í eru minni háttar 
efnisþættir úr náttúrlegum eða ræktuðum perlum, eðalsteinum eða hálfeðalsteinum 
(náttúrlegum, syntetískum eða endurgerðum), góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi. 

 A E 
 %  % 

9601  Unnið fílabein, bein, skjaldbökuskel, horn, hjartar-
horn, kórall, perlumóðir og önnur unnin útskurðar-
efni úr dýraríkinu, og vörur úr þessum efnum (einnig 
mótaðar vörur): 

 9601.1000 --- Unnið fílabein og vörur úr fílabeini ............................... 10  0
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 --- Annað: 
 9601.9001 --- --- Verkfæri ..................................................................... 0   
 9601.9009 --- --- Annars ........................................................................ 10  0 

9602  Unnin útskurðarefni úr jurta- eða steinaríkinu og 
vörur úr þessum efnum; mótaðar eða útskornar vörur 
úr vaxi, steríni, náttúrlegum gúmkvoðum, náttúr-
legum harpixum eða mótunardeigi, og aðrar mótaðar 
eða útskornar vörur, ót.a.; unnið, óhert gelatín (þó 
ekki gelatín sem telst til nr. 3503) og vörur úr óhertu 
gelatíni: 

 9602.0001 --- Gelatínbelgir utan um lyf ............................................... 0   
 9602.0002 --- Til vélbúnaðar ................................................................ 0   
 9602.0009 --- Annað ............................................................................ 10  0 

9603  Sópar, burstar (þar með taldir burstar sem eru hlutar 
af vélum, tækjum eða ökutækjum), handstýrðir 
vélrænir gólfsópar, án hreyfils, þveglar og fjaðra-
kústar; tilbúin knippi og vöndlar til framleiðslu á 
sópum eða burstum; málningarpúðar og -rúllur; 
skaftþvögur (þó ekki rúlluþvögur): 

 9603.1000 --- Sópar og burstar úr hrís eða öðrum jurtaefnum, 
samanbundið, einnig með skafti .................................... 10  0 

 --- Tannburstar, rakkústar, hárburstar, naglaburstar, 
augnháraburstar og aðrir hreinlætisburstar til nota á 
menn, þar með taldir slíkir burstar sem eru hlutar til 
tækja: 

 9603.2100 --- --- Tannburstar, þar með taldir burstar fyrir gervitennur.. 10  0 
 --- --- Aðrir: 
 9603.2901 --- --- --- Með plastbaki ......................................................... 10  0 
 9603.2909 --- --- --- Annars .................................................................... 10  0 
 9603.3000 --- Listmálunarpenslar, ritpenslar og áþekkir burstar til 

nota við förðun ............................................................... 10  0 
 9603.4000 --- Málningar-, lakk- og áþekkir penslar (þó ekki burstar í 

nr. 9603.3000); málningarpúðar og málningarrúllur ..... 10  0 
 9603.5000 --- Aðrir burstar sem eru hlutar til véla, tækja eða 

ökutækja.......................................................................... 0   
 9603.9000 --- Aðrir .............................................................................. 15  0 

9604 9604.0000 Handsíur og handsáldir ................................................... 10  0 

9605 9605.0000 Hreinlætis-, sauma- eða snyrtisett fyrir skó og fatnað 
til nota á ferðalögum ........................................................ 10  0 

9606  Hnappar, þrýstitölur, smellur og smelluhnappar, 
hnappamót og aðrir hlutar til þeirra vara; hnappaefni 
(button blanks): 

 9606.1000 --- Þrýstitölur, smellur og smelluhnappar og hlutar til 
þeirra............................................................................... 0   
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 --- Hnappar: 
 9606.2100 --- --- Úr plasti, ekki lagðir spunaefni .................................. 0   
 9606.2200 --- --- Úr málmi, ekki lagðir spunaefni ................................. 0   
 9606.2900 --- --- Aðrir ........................................................................... 0   
 9606.3000 --- Hnappamót og aðrir hlutar til hnappa; hnappaefni ........ 0   

9607  Rennilásar og hlutar til þeirra: 
 --- Rennilásar: 
 9607.1100 --- --- Með tennur úr ódýrum málmi ..................................... 10  0 
 9607.1900 --- --- Aðrir ........................................................................... 10  0 
 --- Hlutar: 
 9607.2001 --- --- Málmstykki til framleiðslu á rennilásum .................... 0   
 9607.2009 --- --- Aðrir ........................................................................... 10  0 

9608  Kúlupennar; pennar og merkipennar með flókaoddi 
og öðrum gropoddi; sjálfblekungar, stylógrafpennar 
og aðrir pennar; eftirritunargrifflar; skrúfblýantar 
eða renniblýantar; penna-, blýants- og áþekk sköft; 
hlutar (einnig hettur og klemmur) til framangreindra 
vara, þó ekki vara í nr. 9609: 

 9608.1000 --- Kúlupennar .................................................................... 7,5  0 
 9608.2000 --- Pennar og merkipennar með flókaoddi og öðrum grop-

oddi ................................................................................ 7,5  0 
 --- Sjálfblekungar, stylógrafpennar og aðrir pennar: 
 9608.3100 --- --- Tússteiknipennar ........................................................ 7,5  0 
 9608.3900 --- --- Aðrir ........................................................................... 7,5  0 
 9608.4000 --- Skrúfblýantar eða renniblýantar .................................... 7,5  0 
 9608.5000 --- Vörusamstæður úr tveimur eða fleiri undanfarandi 

undirliða ......................................................................... 7,5  0 
 9608.6000 --- Fyllingar í kúlupenna, gerðar úr pennaoddi og blek-

hylki ............................................................................... 7,5  0 
 --- Annað: 
 9608.9100 --- --- Pennar og pennaoddar ................................................ 7,5  0 
 9608.9900 --- --- Annars ........................................................................ 7,5  0 

9609  Blýantar (þó ekki blýantar í nr. 9608), vaxlitir, ritblý, 
pastellitir, teiknikol, rit- eða teiknikrít og klæðskera-
krít: 

 9609.1000 --- Blýantar og vaxlitir með blý í stinnu slíðri .................... 7,5  0 
 9609.2000 --- Ritblý, svart eða litað ..................................................... 7,5  0 
 9609.9000 --- Annað ............................................................................ 7,5  0 

9610 9610.0000 Spjöld og töflur með yfirborði til að skrifa eða teikna 
á, einnig í ramma ............................................................. 10  0 

9611 9611.0000 Dagsetningar-, innsiglis- eða tölusetningarstimplar og 
þess háttar (þar með talin áhöld til prentunar eða 
áletrunar á merkimiða), til handstimplunar; letur-
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haldarar og stimpilsamstæður með slíkum letur-
höldurum til handstimplunar ......................................... 10  0 

9612  Ritvélaborðar eða áþekk bönd með bleki eða unnin á 
annan hátt til áprentunar, einnig á spólum eða í 
hylkjum; blekpúðar, einnig með bleki eða í öskjum: 

 9612.1000 --- Borðar ............................................................................ 10  0 
 9612.2000 --- Blekpúðar ....................................................................... 10  0 

9613  Vindlingakveikjarar og aðrir kveikjarar, einnig vél-
rænir eða rafknúnir, og hlutar til þeirra, þó ekki 
steinar og kveikir: 

 9613.1000 --- Vasakveikjarar fyrir gas, ekki endurfyllanlegir ............. 7,5  0 
 9613.2000 --- Vasakveikjarar, fyrir gas, endurfyllanlegir .................... 7,5  0 
 9613.8000 --- Aðrir kveikjarar ............................................................. 7,5  0 
 9613.9000 --- Hlutar ............................................................................. 7,5  0 

9614  Reykjarpípur (þar með taldir pípuhausar) og vindla- 
eða vindlingamunnstykki, og hlutar til þeirra: 

 9614.2000 --- Pípur og pípuhausar ....................................................... 7,5  0 
 9614.9000 --- Annað ............................................................................ 7,5  0 

9615  Greiður, hárspennur og þess háttar; hárnálar, hár-
liðunarnálar, hárliðunarklemmur, krullupinnar og 
þess háttar, þó ekki vörur í nr. 8516, og hlutar til 
þeirra: 

 --- Greiður, hárspennur o.þ.h.: 
 9615.1100 --- --- Úr harðgúmmíi eða plasti ........................................... 10  0 
 9615.1900 --- --- Annað ......................................................................... 10  0 
 9615.9000 --- Annað ............................................................................ 10  0 

9616  Ilmúðarar og áþekkir snyrtivöruúðarar, og festingar 
og hausar til þeirra; duftpúðar og duftleppar til að 
bera á snyrti- eða hreinlætisvörur: 

 9616.1000 --- Ilmúðarar og áþekkir snyrtivöruúðarar, og festingar og 
hausar til þeirra .............................................................. 10  0 

 9616.2000 --- Duftpúðar og duftleppar til að bera á snyrti- eða 
hreinlætisvörur ............................................................... 10  0 

9617 9617.0000 Hitaflöskur og aðrir hitageymar, fullbúið með hylki; 
hlutar til þeirra, þó ekki glergeymar ............................. 10  0 

9618 9618.0000 Klæðskeragínur og önnur líkamslíkön; sjálfhreyfi-
vélar og annar hreyfisýningarbúnaður fyrir útstill-
ingar í búðargluggum ...................................................... 10  0 
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FLOKKUR XXI 
Listaverk, safnmunir og forngripir 

97. KAFLI 
Listaverk, safnmunir og forngripir 

 
Athugasemdir: 

1. Til þessa kafla telst ekki: 
 a. Ónotuð frímerki eða stimpilmerki, póststimpilmerki (stimpluð skjöl) eða áþekk merki, í nr. 

4907. 
 b. Leiktjöld, bakgrunnur í myndastofur eða þess háttar, úr máluðum tjöldum (nr. 5907), nema 

flokka megi það undir nr. 9706. 
 c. Perlur, náttúrlegar eða ræktaðar, eða eðalsteinar eða hálfeðalsteinar (nr. 7101-7103). 
2. Sem  frumverk af stungum, þrykki og steinprenti  í nr. 9702 teljast myndir sem þrykktar eru 

beint í svörtu og hvítu eða í lit með einni eða fleiri plötum sem listamaðurinn hefur gert að öllu 
leyti í höndunum, án tillits til þeirra aðferða eða efnis sem hann notar, þó ekki með neins konar 
vélrænum eða ljósvélrænum aðferðum. 

3. Til nr. 9703 teljast ekki fjöldaframleiddar endurgerðir af listaverkum eða venjulegar 
handiðnaðarvörur sem hafa einkenni verslunarvöru, jafnvel þótt vörur þessar séu hannaðar eða 
búnar til af listamönnum.  

4. a. Leiði ekki annað af 1. til 3. athugasemd hér á undan flokkast vörur í þessum kafla í þennan 
kafla en ekki í neinn annan kafla tollskrárinnar. 

 b. Nr. 9706 tekur ekki til vara sem teljast til einhvers af fyrri vöruliðum þessa kafla. 
5. Rammar um málverk, teikningar, pastelmyndir, klippimyndir eða áþekk veggskreytispjöld, 

stungur, þrykk eða steinprent skulu flokkaðir með þessum vörum, enda séu þeir að gerð og 
verðmæti í eðlilegu samræmi við þær. Rammar sem ekki eru að gerð eða verðmæti í eðlilegu 
samræmi við vörur þær, sem vitnað er til í þessari athugasemd, skulu flokkaðir sérstaklega. 

 A E 
 %  % 

9701  Málverk, teikningar og pastelmyndir gerðar í höndum 
að öllu leyti, þó ekki teikningar í nr. 4906 og hand-
málaðir eða handskreyttir framleiddir hlutir; klippi-
myndir og áþekk veggskreytispjöld: 

 9701.1000 --- Málverk, teikningar og pastelmyndir ............................. 0   
 9701.9000 --- Annað ............................................................................ 10  0 

9702 9702.0000 Frumverk af stungum, þrykki og steinprenti ................ 0   

9703 9703.0000 Frumverk af höggmyndum og myndastyttum, úr 
hvers konar efni ............................................................... 0  
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 A E 
 %  % 

 

9704 9704.0000 Frímerki eða stimpilmerki, póststimpilmerki, fyrsta-
dagsumslög og póststimpilmerki (stimpluð skjöl), og 
þess háttar, notuð eða ónotuð, þó ekki vörur í nr. 4907  0   

9705 9705.0000 Dýrafræðileg, grasafræðileg, bergfræðileg, líffæra-
fræðileg, söguleg, fornfræðileg, steingervingafræðileg, 
þjóðfræðileg eða myntfræðileg söfn og safnmunir ....... 0   

9706 9706.0000 Forngripir eldri en 100 ára ............................................. 0   
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