Tullkodex m.m./Kompletteringsförordning
Förordning (EU) 2015/2446 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013
vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex, bilaga 22-04
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1
Uppdaterad:

BILAGA 22-04

Material som inte omfattas av regional kumulation (1) (2)
Grupp I: Brunei,
Filippinerna, In
Grupp III: Bang
donesien, Kam
Grupp IV (3) Ar
ladesh, Bhutan,
gentina, Brasilien,
bodja, Laos, Ma
Indien, Nepal,
Paraguay och
laysia, Myanmar/
Pakistan och Sri
Uruguay
Burma/Myanmar,
Lanka.
Thailand och
Vietnam

HS- eller KN-nummer

Varuslag

0207

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä
enligt nr 0105, färska, kylda eller frysta

X

ex 0210

Kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä,
saltade, i saltlake, torkade eller rökta

X

Kapitel 03

Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra rygg
radslösa vattendjur

ex 0407

Ägg av fjäderfä, med skal, inte för kläckning

X

ex 0408

Fågelägg utan skal samt äggula, andra än så
dana som är olämpliga som livsmedel

X

0709 51
ex 0710 80
0710 40 00
0711 51
0712 31

Svampar, färska eller kylda, frysta, tillfälligt
konserverade, torkade majs (okokt, ångkokt
eller kokt i vatten), fryst

0714 20

Batater (sötpotatis)

X

0811 10
0811 20

Jordgubbar, hallon, björnbär, mullbär, logan
bär, krusbär samt svarta, vita eller röda vinbär
och krusbär, okokta, ångkokta eller kokta i
vatten, frysta, med eller utan tillsats av socker
eller annat sötningsmedel

X

1006

Ris

X

X

ex 1102 90
ex 1103 19
ex 1103 20
ex 1104 19
ex 1108 19

Finmalet mjöl, krossgryn, grovt mjöl (inbegri
pet fingryn) och pelletar av ris, valsat ris, ris
bearbetat till flingor och risstärkelse

X

X

X

X

X

X
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Lanka.
Thailand och
Vietnam

1108 20

Inulin

X

1604 och 1605

Beredd eller konserverad fisk; kaviar och kavi
arersättning som framställts av fiskrom; be
redda eller konserverade kräftdjur, blötdjur
och andra ryggradslösa vattendjur

X

1701 och 1702

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt
kemiskt ren sackaros; annat socker, sockerlös
ningar, konstgjord honung och sockerkulör

X

X

1704 90

Sockerkonfektyrer, inte innehållande kakao,
utom tuggummi

X

X

X

ex 1806 10

Kakaopulver innehållande minst 65 viktpro
cent sackaros/isoglukos

X

X

X

1806 20

Andra beredningar i form av block, kakor eller
stänger vägande mer än 2 kg eller i flytande
form, pastaform, pulverform, granulatform el
ler liknande form, i behållare eller löst liggande
i förpackningar innehållande mer än 2 kg

X

X

X

1901 90 91
1901 90 99

Andra livsmedelsberedningar än beredningar
avsedda som barnmat, i detaljhandelsförpack
ningar, mixer och deg för beredning av bak
verk enligt nr 1905 och än maltextrakt

X

X

X

ex 1902 20

Fyllda pastaprodukter, även kokta eller på an
nat sätt beredda, innehållande mer än 20 vikt
procent fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra
ryggradslösa vattendjur, eller innehållande
mer än 20 viktprocent korv e.d., kött och
slaktbiprodukter av alla slag, inbegripet fett
av alla slag, oavsett ursprung

2001 90 30

Sockermajs (Zea mays var. saccharata), beredd
eller konserverad med ättika eller ättiksyra

X

X

X

2003 10

Svampar av släktet Agaricus, beredda eller kon
serverade på annat sätt än med ättika eller
ättiksyra

X

X

X

X
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2005 80 00

Majs (Zea mays var. saccharata), beredd eller
konserverad på annat sätt än med ättika eller
ättiksyra, inte fryst, andra än produkter enligt
nr 2006

X

X

X

ex 2007 10

Homogeniserade sylter, frukt- och bärgeléer,
marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller
nötter, med ett sockerinnehåll av mer än
13 viktprocent

X

2007 99

Icke-homogeniserade beredningar av sylter,
frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och
pastor av frukt, bär eller nötter, andra än av
citrusfrukter

X

2008 20
2008 30
2008 40
2008 50
2008 60
2008 70
2008 80
2008 93
2008 97
2008 99

Frukt, bär, nötter och andra ätliga växtdelar,
beredda eller konserverade på annat sätt

X

2009

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt
grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol,
även med tillsats av socker eller annat söt
ningsmedel

X

ex 2101 12

Beredningar på basis av kaffe

X

X

X

ex 2101 20

Beredningar på basis av te eller matte

X

X

X

2106 90 92
2106 90 98

Livsmedelsberedningar, inte nämnda någon
annanstans, andra än proteinkoncentrat och
texturerade proteiner och än sammansatta al
koholhaltiga beredningar, inte baserade på luk
tämnen, av sådana slag som används för fram
ställning av drycker, andra än aromatiserade
eller färgade sockerlösningar

X

X

X

2204 30

Druvmust, annan än druvmust vars jäsning har
förhindrats eller avbrutits genom tillsats av al
kohol

X
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2205

Vermouth och annat vin av färska druvor,
smaksatt med växter eller aromatiska ämnen

X

2206

Andra jästa drycker; blandningar av jästa dryc
ker samt blandningar av jästa drycker och al
koholfria drycker, inte nämnda eller in
begripna någon annanstans

X

2207 10 00

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av
minst 80 volymprocent

X

X

ex 2208 90

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av
mindre än 80 volymprocent, annan än arrak,
sprit framställd av plommon, päron eller körs
bär och annan sprit och andra spritdrycker

X

X

2905 43 00

Mannitol

X

X

X

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

X

X

X

3302 10 29

Beredningar av sådana slag som används vid
tillverkning av drycker, innehållande samtliga
smakämnen som kännetecknar en viss dryck,
andra än sådana med en verklig alkoholhalt
överstigande 0,5 volymprocent, innehållande
mer än 1,5 viktprocent mjölkfett, 5 viktpro
cent sackaros eller isoglukos och 5 viktprocent
druvsocker ellerstärkelse

X

X

X

3505 10

Dextrin och annan modifierad stärkelse

X

X

X

(1) Material för vilka ett ”X” anges.
(2) Kumulation medges för dessa material mellan de minst utvecklade länderna i varje regional grupp (dvs. Kambodja och Laos i grupp I;
Bangladesh, Bhutan och Nepal i grupp III). Kumulation medges också för dessa material i ett land i en regional grupp som inte är ett minst
utvecklat land med material med ursprung i ett annat land i samma regionala grupp.
(3) Kumulation för dessa material med ursprung i Argentina, Brasilien och Uruguay medges inte i Paraguay. Kumulation för material enligt
kapitel 16-24 med ursprung i Brasilien medges inte i Argentina, Paraguay och Uruguay.

