FÖRTECKNING ÖVER VAPEN OCH MILITÄR UTRUSTNING
DÄR IMPORTAVGIFTER HAR UPPHÄVTS
2804 Väte, ädelgaser och andra ickemetaller
2825 Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen m.m.
3601
3602
3603
3604
3606
3701
3702
3703
3705
3707
3824
3926

Krut
Beredda sprängämnen, andra än krut
Stubin; tändhattar; rivtändare, sprängkapslar och liknande tändmedel (även elektriska)
Fyrverkeripjäser, signalraketer, regnraketer, knallsignaler och andra pyrotekniska artiklar
Järncerium (ferrocerium) och andra pyrofora legeringar i alla former m.m.
Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm m.m.
Fotografisk film i rullar / oexponerad
Fotografiskt papper, papp och textilvara / oexponerade
Fotografiska plåtar, film, papper, papp och textilvara / exponerade men inte framkallade
Kemiska preparat för fotografiskt bruk
Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor…
Andra plastvaror samt varor av annat material enligt nr 3901-3914

4202 Koffertar, resväskor, sminkväskor, attachéväskor, portföljer, fodral, etuier…
4911 Andra tryckalster, inbegripet tryckta bilder samt fotografier
5608 Knutna nät av surrningsgarn eller tågvirke…
6116
6210
6211
6217
6305
6307
6506

Handskar, halvhandskar och vantar av trikå
Kläder av textilvaror enligt nr 5602, 5603, 5903, 5906 eller 5907
Träningsoveraller, skiddräkter, baddräkter och badbyxor; andra kläder
Andra konfektionerade tillbehör till kläder…
Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor
Andra konfektionerade artiklar; inbegripet tillskärningsmönster
Andra huvudbonader, även ofodrade och ogarnerade (skyddshjälmar)

7308
7311
7314
7326
7610

Konstruktioner och delar till konstruktioner av järn, stål eller plåt...
Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas
Duk, galler och nät av järn- eller ståltråd...
Andra varor av järn eller stål
Konstruktioner och delar till konstruktioner av aluminium...

8413
8414
8415
8418
8419
8421
8424
8427
8472
8479
8502

Vätskepumpar, även försedda med mätanordning; vätskeelevatorer
Luft- eller vakuumpumpar, kompressorer för luft…
Luftkonditioneringsapparater…
Kylskåp, frysar och annan kyl-, frysutrustning. Värmepumpar…
Maskiner och apparater för uppvärmning, kokning, rostning, destillering…
Centrifuger / torkcentrifuger; apparater för filtrering / rening av vätskor eller gaser…
Mekaniska apparater för spridning av vätskor eller pulver; brandsläckningsapparater…
Gaffeltruckar, andra truckar samt icke självgående vagnar…
Andra maskiner och apparater för kontorsbruk…
Maskiner och mekaniska apparater med självständiga arbetsuppgifter…
Elektriska generatoraggregat och roterande omformare

8516
8518
8521
8525
8526
8527
8528
8531
8535
8536
8539
8543
8544
8701
8703
8704
8705
8709
8710
8711
8716
8801
8802
8804
8805
8901
8903
8906
8907

Elektriska genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare…
Mikrofoner och mikrofonstativ…
Apparater för inspelning eller återgivning av videosignaler…
Apparater för sändning av radiotelefoni, radiotelegrafi, rundradio eller television…
Radarapparater, apparater för radionavigering, -manövrering eller -styrning
Apparater för mottagning av radiotelefoni, radiotelegrafi eller rundradio…
Televisionsmottagare….
Elektriska signalapparater, akustiska eller visuella…
Elektriska apparater m.m. för brytning m.m. av elektriska kretsar… mer än 1000 V
Elektriska apparater m.m. för brytning m.m. av elektriska kretsar… högst 1000 V
Elektriska glödlampor och gasurladdningslampor, lampor för ultraviolett o infrarött ljus…
Elektriska maskiner och apparater med självständiga arbetsuppgifter, inte…
Isolerad tråd och kabel och andra isolerade elektriska ledare…
Traktorer (andra än dragtruckar enligt nr 8709)
Bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran…
Motorfordon för godsbefordran
Motorfordon för speciella ändamål (t.ex. bärgningsbilar, kranbilar, brandbilar…)
Truckar, inte försedda med lyft- eller hanteringsutrustning…
Stridsvagnar och andra motordrivna pansrade stridsfordon…
Motorcyklar samt cyklar försedda med hjälpmotor…
Släpfordon och påhängsvagnar
Ballonger och luftskepp; segel- och glidflygplan, flygdrakar, andra luftfartyg utan motor
Andra luftfartyg (t.ex helikoptrar och flygplan, rymdraketer…)
Fallskärmar…
Startanordningar för luftfartyg, inbromsningsanordningar….
Kryssningsfartyg, utflyktsfartyg, färjor, lastfartyg, pråmar och liknande fartyg…
Fritidsbåtar och andra fartyg för nöjes- eller sportbruk, roddbåtar och kanoter
Andra fartyg, inbegripet krigsfartyg och andra livbåtar än roddbåtar
Annan flytande materiel (t.ex. flottar, tankar, kassuner, bryggor, bojar och sjömärken)

9004
9005
9006
9008
9013
9014
9015
9020
9022
9025
9027
9030
9031
9302
9303
9304

Glasögon o.d. Avsedda för synkorrektion, som skydd för ögonen eller för annat ändamål
Kikare, teleskop, andra astronomiska instrument samt stativ till sådana...
Stillbildskameror, blixtljusapparater och blixtlampor för fotografiskt bruk…
Stillbildsprojektorer, fotografiska förstorings- och förminskningsapparater…
Anordningar med flytande kristaller…. inte utgörande artiklar som……..
Kompasser, andra instrument och apparater för navigering
Instrument och apparater för geodesi, lantmäteri, hydrografi, oceanografi…
Andningsapparater…
Apparater för röntgen-, alfa-, beta-, gammastrålar…
Areometrar och liknande instrument, termometrar, pyrometrar…
Instrument för fysikalisk eller kemisk analys…
Oscilloskåp, spektrumanalysapparater… (för mätning el. kontroll av elektriska storheter…)
Instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll, inte nämnda…
Revolvrar och pistoler…
Andra eldvapen och liknande artiklar som verkar genom förbränning av explosiv laddning…
Andra vapen (…) med undantag av vapen enligt nr 9307

9306
9307
9404
9406

Bomber, granater, torpeder, minor, robotprojektiler…
Värjor, sablar, bajonetter, lansar och liknande vapen, samt delar till sådana vapen...
Resårbottnar till sängar, sängkläder och liknande inredningsartiklar…
Monterade eller monteringsfärdiga byggnader

FÖRTECKNING ÖVER VAPEN OCH MILITÄR UTRUSTNING DÄR IMPORTFÖRFARANDENA I ARTIKEL 3 KAN ANVÄNDAS
4901
8426
8428
8429
8430
8470
8471
8517
8524
9018
9019
9021
9026
9301

Tryckta böcker, broschyrer, häften m.m., även enstaka blad
Lyftkranar, kabelkranar o mobila portallyftare, gränsletruckar o krantruckar
Andra maskiner o apparater för lyftning / lastning / lossning eller transport…
Självgående bladschaktmaskiner, väghyvlar, skrapor, grävmaskiner, lastare…
Andra maskiner o apparater för grävning, hyvling, planering, stampning…
Räknemaskiner o maskiner i fickformat m. räknefunktion / för data m.m., m.m….
Maskiner för automatisk databehandling o enheter till sådana maskiner…
Elektriska apparater för trådtelefoni eller trådtelegrafi…
Grammofonskivor, inspelade band och andra media med inspelningar av ljud m.m….
Instrument o apparater för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk…
Apparater för mekanoterapi, massageapparater / psykotekniska undersökningar m.m….
Ortopediska artiklar, kryckor, gördlar, spjälor m.m….
Instrument o apparater för mätning eller kontroll av gasers el. vätskors nivå m.m…..
Vapen för militärt bruk, andra än revolvrar, pistoler samt vapen enl. nr 9307

