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Levande djur och animaliska produkter
Levande djur.
Kött och andra ätbara djurdelar.
Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa
vatten djur.
Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara
produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans.
Produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller
inbegripna någon annanstans.
Vegetabiliska produkter
Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter
o. d.; snittblommor och snittgrönt.
Grönsaker samt vissa ätbara rötter och stam- eller
rotknölar.
Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av
citrusfrukter eller meloner.
Kaffe, te, matte och kryddor.
Spannmål
Produkter från kvarnindustrin; malt, stärkelse;
inulin; vetegluten.
Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse andra
frön och frukter; växter för industriellt eller
medicinskt bruk; halm och foderväxter.
Schellack o. d.; naturliga gummiarter och hartser
samt andra växtsafter och växtextrakter.
Vegetabiliska
flätningsmaterial;
vegetabiliska
produkter, inte nämnda eller inbegripna någon
annanstans.

Animaliska och vegetabiliska fetter
Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt
spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor;
beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska
vaxer.

Varor från livsmedelsindustrin
Beredningar av kött; fisk, kräftdjur, blötdjur eller
andra ryggradslösa vattendjur.
Socker och sockerkonfektyrer
Kakao och kakaoberedningar.
Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller
mjölk; bakverk.
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Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller
andra växtdelar.
Diverse ätbara beredningar.
Drycker, sprit och ättika.
Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin;
beredda fodermedel
Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning.

Mineraliska produkter
Salt, svavel; jord och sten; gips, kalk och cement.
Malm, slagg och aska
Mineraliska
bränslen,
mineraloljor
och
destillationsprodukter av dessa; bituminösa ämnen,
mineralvaxer.
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Produkter av kemiska och närstående industrier
Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska
föreningar av ädla metaller, av sällsynta
jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av
isotoper.
Organiska kemikalier.
Farmaceutiska produkter.
Gödselmedel.
Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och
garvsyraderivat; pigment och andra färgämnen;
lacker och andra målningsfärger; kitt och andra
tätnings- och utfyllnadsmedel; tryckfärger, bläck och
tusch.
Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-, skönhet
och kroppsvårdsmedel.
Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen,
tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda
vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande
artiklar, modelleringspastor, s.k. dentalvax samt
dentalpreparat på basis av gips
Proteiner; modifierad stärkelse, lim och klister;
enzymer.
Krut
sprängämnen;
pyrotekniska
produkter;
tändstickor; pyrofora legeringar; vissa brännbara
produkter.
Varor för foto- eller kinobruk.
Diverse Kemiska produkter.
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Plaster och Plastvaror
Plaster och plastvaror
Gummi och gummivaror
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Oberedda hudar och Skinn
Oberedda hudar och skinn( andra än pälsskinn)
samt läder
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Lädervaror;
sadelmakeriarbeten;
reseffekter,
handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar.
Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa
material.

Trä och Varor av Trä
Trä och varor av trä; träkol
Kork och varor av kork
Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial;
korgmakeriarbeten

Massa av ved eller andra cellulosahaltiga material.
Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga
material; återanvänt avfall och förbrukade varor av
papper eller papp.
Papper och papp; varor av pappersmassa, papper
eller papp.
Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra
produkter från den grafiska industrin; handskrifter,
maskinskrivna texter samt ritningar.

Textilvaror
Natursilke.
Ull samt fina eller grova djurhår; garn och vävnader
av tagel.
Bomull.
Andra vegetabiliska textilfiber; pappersgarn och
vävnader av pappersgarn.
Konstfilament.
konststapelfiber
Vadd, filt och bondad duk; specialgarner;
surrningsgarn och tågvirke samt varor av sådana
produkter.
Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial.
Speciella
vävnader;
tuftade
dukvaror
av
textilmaterial;
spetsar;
tapisserier;
snörmakeriarbeten; broderier.
Impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade
textilvävnader; textilvaror för tekniskt bruk.
Dukvaror av trikå.
Kläder och tillbehör till kläder av trikå
Kläder och tillbehör till kläder, Av annan textilvara
än trikå.
Andra
konfektionerade
textilvaror;
handarbetssatser, begagnade kläder och andra

begagnade textilvaror; lump.
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Skodon, huvudbonader, paraply, etc.
Skodon, damasker o. d.; delar till sådana artiklar.
Huvudbonader och delar till huvudbonader.
Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar,
piskor och ridspön samt delar till sådana artiklar.
Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av
fjädrar eller dun; konstgjorda blommor; varor av
människohår.

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer etc.
Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller
liknande material.
Keramiska produkter.
Glas och glasvaror.

Pärlor, halv- helädelstenar
Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och
halvädelstenar, ädla metaller och metaller med
plätering av ädel metall samt varor av sådana
produkter; oäkta smycken, mynt.

Oädla metaller och varor av oädel metall
Järn och stål.
Varor av järn och stål.
Koppar och varor av koppar.
Nickel och varor av nickel.
Aluminium och varor av aluminium.
Bly och varor av bly.
Zink och varor av zink.
Tenn och varor av tenn.
Andra oädla metaller; kermeter; varor av dessa
material
Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av
oädel metall; delar av oädel metall till sådana
artiklar.
Diverse varor av oädel metall.

Maskiner, apparater samt mekaniska redskap
Kärnreaktorer, ångpannor, maskiner och apparater
samt mekaniska redskap; delar till sådana varor.
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Elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel
samt delar till sådana varor; apparater för inspelning
eller återgivning av ljud, apparater för inspelning
eller återgivning av bilder och ljud för television
samt delar och tillbehör till sådana apparater.

Fordon, luftfartyg, fartyg, etc.
Lok
och
annan
rullande
järnvägsoch
spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel;
stationärjärnvägs- och spårvägsmateriel samt delar
till
sådan
materiel;
mekanisk
(inbegripet
elektromekanisk) trafiksignaliseringsutrustning av
alla slag.
Fordon, andra än rullande järnvägs- eller
spårvägsmateriel samt delar och tillbehör till fordon.
Luftfartyg och rymdfarkoster samt delar till sådana.
Fartyg samt annan flytande materiel.

Optiska instrument, apparater, foto, etc.
Optiska instrument och apparater, foto- och
kinoapparater, instrument och apparater för
mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska
instrument och apparater; delar och tillbehör till
sådana artiklar.
Ur och delar till ur.
Musikinstrument; delar och tillbehör till
Musikinstrument.

Vapen och ammunition
Vapen och ammunition; delar och tillbehör till
vapen och ammunition.

Diverse varor
Möbler; sängkläder; madrasser, resårbottnar till
sängar, kuddar och liknande stoppade
inredningsartiklar; belysningsarmatur och andra
belysningsartiklar, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans; ljusskyltar, namnplåtar med
belysning, o. d.; monterade eller monteringsfärdiga
byggnader.
Leksaker, spel och sportartiklar; delar till sådana
artiklar.
Diverse artiklar.

