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BILAG
til
Forslag til RÅDETS FORORDNING
om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs
autonome toldsatser for visse landbrugs- og industriprodukter

DA

DA

BILAG
I bilaget til forordning (EU) nr. 1387/2013 foretages følgende ændringer:
(1)

Rækkerne

med

følgende

0.3338, 0.3662, 0.4675, 0.4795, 0.4856, 0.4891,
0.4911, 0.4920, 0.4926, 0.4935, 0.4939, 0.4943,
0.5039, 0.5043, 0.5052, 0.5053, 0.5067, 0.5092,
0.5311, 0.5498, 0.5953, 0.6036, 0.6068, 0.6087,
0.6595, 0.6596, 0.6597, 0.6606, 0.6607, 0.6608,
0.6626, 0.6636, 0.6639, 0.6651, 0.6653, 0.6665,
0.6705, 0.6715, 0.6724, 0.6727, 0.6731, 0.6733,
0.6756, 0.6758, 0.6760, 0.6768, 0.6775, 0.6776,
0.6787, 0.6788, 0.6795, 0.6798, 0.6803, 0.6807,
0.6838, 0.6841, 0.6883, 0.6890, 0.6895, 0.6900,
0.6918, 0.6928, 0.6941, 0.6942, 0.6943, 0.6944,
0.7293, 0.7558, 0.7560, 0.7697, 0.7715 og 0.7855
(2)

dokumentnumre
0.4902,
0.4973,
0.5103,
0.6450,
0.6610,
0.6676,
0.6735,
0.6778,
0.6811,
0.6902,
0.6953,

0.4903,
0.4995,
0.5123,
0.6527,
0.6615,
0.6694,
0.6743,
0.6780,
0.6832,
0.6909,
0.6954,

udgår:
0.4905,
0.5012,
0.5125,
0.6591,
0.6616,
0.6697,
0.6744,
0.6785,
0.6833,
0.6914,
0.7040,

0.4908,
0.5022,
0.5126,
0.6592,
0.6619,
0.6704,
0.6755,
0.6786,
0.6834,
0.6916,
0.7222,

Rækkerne i nedenstående tabel erstatter de rækker i tabellen i bilaget til forordning
(EU) nr. 1387/2013, som har samme dokumentnumre:

Dokumentnummer

Varebeskrivelse

Planlagt dato
Autonom Supplerende
for obligatorisk
toldsats
enhed
revision

KN-kode

TARIC

"0.6748

ex 0709 59 10

10

Friske eller kølede kantareller bestemt til anden 0 %
behandling end blot emballering med henblik på
detailsalg (1)(2)

-

31.12.2025

0.2864

ex 1511 90 19
ex 1511 90 91
ex 1513 11 10
ex 1513 19 30
ex 1513 21 10
ex 1513 29 30

20
20
20
20
20
20

Palmeolie, kokosolie (kopraolie), palmekerneolie, 0 %
bestemt til fremstilling af:
— industrielle monocarboxylfedtsyrer henhørende
under pos. 3823 19 10
— metylestere af fedtsyrer henhørende under pos.
2915 eller 2916
— fedtalkoholer henhørende under pos. 2905 17 og
2905 19 og 3823 70, bestemt til fremstilling af
rengøringsmidler
og
kosmetiske
eller
farmaceutiske produkter
— fedtalkoholer henhørende under pos. 2905 16,
rene eller blandede, bestemt til fremstilling af
rengøringsmidler
og
kosmetiske
eller
farmaceutiske produkter
— stearinsyre henhørende under pos. 3823 11 00
— varer henhørende under pos. 3401 eller
— meget rene fedtsyrer henhørende under pos.
2915

-

31.12.2021

-

31.12.2022

(2)

0.6789

ex 1512 19 10

10

Raffineret saflorolie (CAS RN 8001-23-8) til brug 0 %
ved fremstilling af
— konjugeret linolsyre under pos. 3823 eller
— etyl- eller metylestere af linolsyre under pos.
2916
(2)

DA

2

DA

Dokumentnummer

Varebeskrivelse

Planlagt dato
Autonom Supplerende
for obligatorisk
toldsats
enhed
revision

KN-kode

TARIC

0.5004

ex 2008 99 48

94

Mangopuré:
6%
— ikke fremstillet af koncentrat
— af slægten Mangifera
— med en Brix-værdi på 14 og derover, men ikke
over 20
til brug ved fremstilling af produkter i
drikkevareindustrien (2)

-

31.12.2022

0.4709

ex 2008 99 49
ex 2008 99 99

30
40

Boysenbærpuré, uden kerner, ikke tilsat alkohol, 0 %
også tilsat sukker

-

31.12.2025

0.6723

ex 2008 99 91

20

Kinesiske vandkastanjer (Eleocharis dulcis eller 0 % (3)
Eleocharis
tuberosa)
skrællede,
skyllede,
blancherede, kølede og enkeltvis dybfrosne til brug
ved fremstilling af produkter i fødevareindustrien,
bestemt til anden behandling end blot emballering

-

31.12.2025

(1)(2)

DA

0.4992

ex 2009 41 92
ex 2009 41 99

20
70

Ananassaft:
8%
— ikke fremstillet af koncentrat
— af slægten Ananas
— med en Brix-værdi på 11 eller derover, men ikke
over 16,
til brug ved fremstilling af produkter i
drikkevareindustrien (2)

-

31.12.2025

0.7393

ex 2712 90 99

10

Blandinger af 1-alkener med indhold på 0 %
90 vægtprocent eller derover af 1-alkener med
kædelængde på 24 kulstofatomer eller derover, men
ikke over 1 vægtprocent af 1-alkener med
kædelængde på 70 kulstofatomer

-

31.12.2022

0.6658

ex 2805 12 00

10

Calcium af renhed 98 % vægtprocent og derover, 0 %
som pulver eller tråd (CAS RN 7440-70-2)

-

31.12.2025

0.4979

2805 30 20
2805 30 30
2805 30 40

Sjældne jordarters metaller, scandium og yttrium, af 0 %
renhed på 95 vægtprocent og derover

-

31.12.2025

0.6836

ex 2811 22 00

15

Amorf siliciumdioxid (CAS RN 60676-86-0),
— i pulverform
— af renhed på 99,0 vægtprocent eller derover
— med en mediankornstørrelse på 0,7 μm eller
derover, men ikke over 2,1 μm
— hvor 70 % af partiklerne har en diameter på ikke
over 3 μm

0%

-

31.12.2022

0.5110

ex 2818 10 91

20

Sintret korund med mikrokrystallinsk struktur, 0 %
bestående af: aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1),
magnesiumaluminat
(CAS RN 12068-51-8)
og
aluminater af de sjældne jordmetaller yttrium,
lanthan og neodym (beregnet som oxider), med:
— 94 vægtprocent eller derover, men under 98,5
vægtprocent aluminiumoxid
— 2 (± 1,5) vægtprocent magnesiumoxid
— 1 (± 0,6) vægtprocent yttriumoxid
og
— enten lanthanoxid på 2 (± 1,2) vægtprocent eller
— lanthanoxid og neodymoxid på hver især 2 (±

-

31.12.2025
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Planlagt dato
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1,2) vægtprocent,
i hvilken partikler med en diameter på over 10 mm
udgør mindre end 50 % af den samlede vægt

DA

0.6837

ex 2818 30 00

20

Aluminiumhydroxid (CAS RN 21645-51-2)
— i pulverform
— af renhed på 99,5 vægtprocent eller derover
— med et nedbrydningspunkt på 263 °C eller
derover
— med en kornstørrelse på 4 µm (± 1 µm)
— med indhold af Total-Na2O på ikke over
0,06 vægtprocent

0%

-

31.12.2025

0.7897

ex 2825 20 00

10

Lithiumhydroxidmonohydrat (CAS RN 1310-66-3)

2,6 %

-

31.12.2021

0.6819

ex 2825 50 00

30

Kobber(II)oxid (CAS RN 1317-38-0), med en 0 %
kornstørrelse på ikke over 100 nm

-

31.12.2025

0.5055

ex 2826 19 90

10

Wolframhexafluorid (CAS RN 7783-82-6) af renhed 0 %
på 99,9 vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.5090

ex 2833 29 80

30

Zirconiumsulfat (CAS RN 14644-61-2)

0%

-

31.12.2021

0.6632

ex 2840 20 90

10

Zinkborat (CAS RN 12767-90-7)

0%

-

31.12.2025

0.7288

ex 2841 50 00

11

Kaliumdichromat (CAS RN 7778-50-9) med en 2 %
renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

-

31.12.2021

0.4222

ex 2841 90 85

10

Lithiumcobalt(III)oxid (CAS RN 12190-79-3) med 2,7 %
et cobaltindhold på 59 % eller derover

-

31.12.2021

0.3419

ex 2850 00 20

80

Arsin (CAS RN 7784-42-1) med en renhedsgrad på 0 %
99,999 vægtprocent eller derover

-

31.12.2024

0.6633

2903 39 21

Difluormethan (CAS RN 75-10-5)

0%

-

31.12.2025

0.2583

ex 2903 89 80

45

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,182%
Dodecachlorpentacyclo
[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-dien (CAS RN
13560-89-9) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent
eller derover

-

31.12.2021

0.6611

ex 2903 99 80

15

4-Brom-2-chlor-1-fluorbenzen (CAS RN 60811-21- 0 %
4)

-

31.12.2025

0.3409

ex 2904 20 00

10

Nitromethan (CAS RN 75-52-5)

0%

-

31.12.2025

0.3391

ex 2904 20 00

20

Nitroethan (CAS RN 79-24-3)

0%

-

31.12.2022

0.3408

ex 2904 20 00

30

1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)

0%

-

31.12.2025

0.6612

ex 2904 99 00

25

Difluormethansulphonylchlorid (CAS RN 1512-30- 0 %
7)

-

31.12.2025

0.6613

ex 2904 99 00

35

1-Fuor-4-nitrobenzen (CAS RN 350-46-9)

-

31.12.2025

4

0%
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KN-kode

TARIC

0.4934

ex 2905 39 95

10

Propan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)

0%

-

31.12.2025

0.6757

ex 2906 29 00

40

2-Brom-5-iod-benzenmetanol (CAS RN 946525-30- 0 %
0)

-

31.12.2022

0.6782

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluorfenol (CAS RN 99627-05-1)

0%

-

31.12.2025

0.6915

ex 2908 19 00

50

4-Fluorfenol (CAS RN 371-41-5)

0%

-

31.12.2025

0.6649

ex 2909 30 38

30

1,1'-(1-Methylethyliden)bis[3,5-dibrom-4-(2,30%
dibrom-2-methylpropoxy)]-benzen (CAS RN 9741684-7)

-

31.12.2025

0.5117

ex 2909 30 90

30

3,4,5-Trimethoxytoluen (CAS RN 6443-69-2)

0%

-

31.12.2025

0.6614

ex 2909 30 90

40

1-Chlor-2,5-dimethoxybenzen (CAS RN 2100-42-7)

0%

-

31.12.2025

0.6783

ex 2909 30 90

50

1-Ethoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 121219-07-6)

0%

-

31.12.2025

0.6784

ex 2909 30 90

60

1-Butoxy-2,3-difluorbenzen (CAS RN 136239-66-2)

0%

-

31.12.2025

0.6927

ex 2909 49 80

10

1-Propoxypropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)

0%

-

31.12.2021

0.6660

ex 2910 90 00

50

2,3-Epoxypropylphenylether (CAS RN 122-60-1)

0%

-

31.12.2025

0.5135

ex 2912 49 00

30

Salicylaldehyd (CAS RN 90-02-8)

0%

-

31.12.2025

0.6678

ex 2912 49 00

40

3-Hydroxy-p-anisaldehyd (CAS RN 621-59-0)

0%

-

31.12.2025

0.4933

ex 2914 29 00

30

(R)-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on (CAS RN 6485-40- 0 %
1)

-

31.12.2025

0.4932

ex 2914 50 00

20

3'-Hydroxyacetophenon (CAS RN 121-71-1)

0%

-

31.12.2025

0.6762

ex 2914 50 00

75

7-Hydroxy-3,4-dihydro-1(2H)-naftalenon
(CAS RN 22009-38-7)

0%

-

31.12.2022

0.4948

ex 2914 79 00

60

4'-tert-Butyl-2',6'-dimetyl-3',5'-dinitroacetophenon
(CAS RN 81-14-1)

0%

-

31.12.2021

0.5119

ex 2915 39 00

60

Dodec-8-enylacetat (CAS RN 28079-04-1)

0%

-

31.12.2025

0.5121

ex 2915 39 00

65

Dodeca-7,9-dienylacetat (CAS RN 54364-62-4)

0%

-

31.12.2025

0.5120

ex 2915 39 00

70

Dodec-9-enylacetat (CAS RN 16974-11-1)

0%

-

31.12.2025

0.7541

ex 2915 90 30

10

Methyllaurat (CAS RN 111-82-0)

0%

-

31.12.2025

0.4954

ex 2915 90 70

60

Ethyl-6,8-dikloroctanoat (CAS RN 1070-64-0)

0%

-

31.12.2025

0.3466

ex 2916 13 00

30

Hydroxyzinkmethacrylat,
i
pulverform 0 %
(CAS RN 63451-47-8) uanset indhold af urenheder
fra fremstillingen, der dog ikke overstiger 17
vægtprocent

-

31.12.2025

5
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0.4931

ex 2916 20 00

60

3-Cyclohexylpropionsyre (CAS RN 701-97-3)

0%

-

31.12.2025

0.4930

ex 2916 39 90

30

2,4,6-Trimetylbenzoylklorid (CAS RN 938-18-1)

0%

-

31.12.2025

0.6794

ex 2916 39 90

41

4-Brom-2,6-difluorbenzoylklorid (CAS RN 497181- 0 %
19-8)

-

31.12.2025

0.6661

ex 2916 39 90

53

5-Iod-2-methylbenzoesyre (CAS RN 54811-38-0)

0%

-

31.12.2025

0.4918

ex 2917 19 80

50

Tetradecandisyre (CAS RN 821-38-5)

0%

-

31.12.2025

0.4945

ex 2917 39 95

20

Dibutyl-1,4-benzendicarboxylat (CAS RN 1962-75- 0 %
0)

-

31.12.2025

0.6796

ex 2917 39 95

25

Naftalen-1,8-dicarboxylanhydrid (CAS RN 81-84-5)

0%

-

31.12.2025

0.3640

ex 2917 39 95

30

Benzen-1,2:4,5-tetracarboxylsyredianhydrid
RN 89-32-7)

(CAS 0 %

-

31.12.2025

0.6800

ex 2917 39 95

35

1-Metyl-2-nitrotereftalat (CAS RN 35092-89-8)

0%

-

31.12.2025

0.6814

ex 2918 99 90

13

3-Methoxy-2-metylbenzoylklorid (CAS RN 24487- 0 %
91-0)

-

31.12.2025

0.6901

ex 2918 99 90

18

Etyl
2-hydroxy-2-(4-phenoxyfenyl)propanoat 0 %
(CAS RN 132584-17-9)

-

31.12.2025

0.6747

ex 2918 99 90

85

Trinexapac-ethyl (ISO) (CAS RN 95266-40-3) af en 0 %
renhedsgrad på 96 vægtprocent og derover

-

31.12.2025

0.5038

ex 2920 29 00

20

Tris(metylfenyl)fosfit (CAS RN 25586-42-9)

0%

-

31.12.2025

0.5045

ex 2920 29 00

40

Bis(2,4-dicumylphenyl)pentaerythritoldiphosphit
(CAS RN 154862-43-8)

0%

-

31.12.2025

0.7559

ex 2920 90 10

15

Ethylmethylcarbonat (CAS RN 623-53-0)

3,2 %

-

31.12.2021

0.6598

ex 2920 90 70

80

Bis(pinacolat)diboron (CAS RN 73183-34-3)

0%

-

31.12.2025

0.4917

ex 2921 29 00

40

Decametylendiamin (CAS RN 646-25-3)

0%

-

31.12.2025

0.4862

ex 2921 30 99

30

1,3-Cyclohexandimetanamin (CAS RN 2579-20-6)

0%

-

31.12.2021

0.5124

ex 2921 43 00

60

3-Aminobenzotrifluorid (CAS RN 98-16-8)

0%

-

31.12.2025

0.6825

ex 2921 49 00

60

2,6-Diisopropylanilin (CAS RN 24544-04-5)

0%

-

31.12.2025

0.6947

ex 2922 19 00

35

2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]etanol (CAS RN 1704- 0 %
62-7)

-

31.12.2025

0.6624

ex 2922 29 00

30

1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethan (CAS RN 52411-34- 0 %
4)

-

31.12.2025

0.6634

ex 2922 29 00

63

Aclonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) af renhed på 0 %
97 vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

6
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0.4956

ex 2922 29 00

75

4-(2-Aminoethyl)phenol (CAS RN 51-67-2)

0%

-

31.12.2025

0.4914

ex 2922 39 00

20

2-Amino-5-chlorbenzophenon (CAS RN 719-59-5)

0%

-

31.12.2025

0.6761

ex 2922 39 00

35

5-Klor-2-(metylamino)benzophenon (CAS RN 1022- 0 %
13-5)

-

31.12.2025

0.7853

ex 2922 49 85

13

Benzylglycinat—4-methylbenzen-1-sulfonsyre
0%
(1/1) (CAS RN 1738-76-7) med en renhedsgrad på
93 vægtprocent eller derover

-

31.12.2024

0.5037

ex 2922 49 85

17

Glycin (CAS RN 56-40-6) med en renhedsgrad på 95 0 %
vægtprocent eller derover, også tilsat mere end 5 %
siliciumdioxid som antiklumpningsmiddel (CAS RN
112926-00-8)

-

31.12.2025

0.6948

ex 2922 49 85

30

Vandig
opløsning
med
indhold
af 0 %
natriummethylaminoacetat på 40 vægtprocent og
derover (CAS RN 4316-73-8)

-

31.12.2021

0.6650

ex 2922 49 85

65

Diethylaminomalonathydrochlorid (CAS RN 13433- 0 %
00-6)

-

31.12.2025

0.5063

ex 2923 90 00

75

Tetraethylammoniumhydroxid, i form af en vandig 0 %
opløsning med indhold af:
— tetraethylammoniumhydroxid
på
35 (± 0,5) vægtprocent
— klorid på 1 000 mg/kg og derunder
— jern på 2 mg/kg og derunder og
— kalium på 10 mg/kg og derunder

-

31.12.2025

0.3689

ex 2924 19 00

23

Acrylamid (CAS RN 79-06-1) med en renhedsgrad 2 %
på 97 vægtprocent eller derover

-

31.12.2021

0.5066

ex 2924 29 70

40

N,N'-1,4-Phenylenbis[3-oxobutyramid], (CAS RN 0 %
24731-73-5)

-

31.12.2025

0.5127

ex 2924 29 70

45

Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)

0%

-

31.12.2025

0.5069

ex 2924 29 70

55

N,N'-(2,5-Dimetyl-1,4-phenylen)bis[3oxobutyramid] (CAS RN 24304-50-5)

0%

-

31.12.2025

0.6767

ex 2924 29 70

62

2-Klorbenzamid (CAS RN 609-66-5)

0%

-

31.12.2025

0.6766

ex 2924 29 70

64

N-(3',4'-diklor-5-fluor[1,1'-biphenyl]-2-yl)-acetamid
(CAS RN 877179-03-8)

0%

-

31.12.2025

0.6934

ex 2926 90 70

17

Cypermethrin (ISO) og stereoisomerer deraf (CAS 0 %
RN 52315-07-8) med en renhed på 90 vægtprocent
og derover

-

31.12.2025

0.6259

ex 2926 90 70

26

Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) med en 0 %
renhedsgrad på 95,5 vægtprocent eller derover, til
brug ved fremstilling af biocidholdige produkter

-

31.12.2024

-

31.12.2025

(2)

0.6871

DA

ex 2928 00 90

23

Metobromuron

(ISO)

7

(CAS RN 3060-89-7)

af 0 %
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renhed på 98 vægtprocent eller derover
0.4929

ex 2928 00 90

25

Acetaldehydoxim (CAS RN 107-29-9) i vandig 0 %
opløsning

-

31.12.2025

0.6635

ex 2928 00 90

50

Vandig
opløsning
med
2,2'-(hydroxyimino) 0 %
bisethansulfonsyre dinatriumsalt (CAS RN 13398651-3), med en vægtprocent på 33,5 men ikke over
36,5

-

31.12.2025

0.5035

ex 2930 90 98

10

2,3-Bis((2-mercaptoethyl)thio)-1-propanthiol (CAS 0 %
RN 131538-00-6)

-

31.12.2022

0.6769

ex 2930 90 98

22

Tembotrion (ISO) (CAS RN 335104-84-2) af renhed 0 %
på 94,5 vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.6873

ex 2930 90 98

26

Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) af renhed på 97,5 0 %
vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.6617

ex 2930 90 98

53

Bis(4-chlorphenyl)sulfon (CAS RN 80-07-9)

0%

-

31.12.2025

0.5114

ex 2930 90 98

55

Thiourinstof (CAS RN 62-56-6)

0%

-

31.12.2025

0.6917

ex 2931 90 00

63

Klorethenyldimetylsilan (CAS RN 1719-58-0)

0%

-

31.12.2021

0.6946

ex 2931 90 00

65

Bis(4-tert-butylfenyl)iodoniumhexafluorfosfat
(CAS RN 61358-25-6)

0%

-

31.12.2021

0.6620

ex 2932 20 90

65

Natrium
4-(methoxycarbonyl)-5-oxo-2,5- 0 %
dihydrofuran-3-olat (CAS RN 1134960-41-0)

-

31.12.2025

0.7639

ex 2932 99 00

27

(2-Butyl-3-benzofuranyl)(4-hydroxy-3,50%
diiodphenyl)methanon (CAS RN 1951-26-4) med en
renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

-

31.12.2023

0.4907

ex 2932 99 00

50

7-Metyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-3-on
(CAS RN 28940-11-6)

0%

-

31.12.2021

0.6771

ex 2932 99 00

65

4,4-Dimetyl-3,5,8-trioxabicyclo[5,1,0]octan
(CAS RN 57280-22-5)

0%

-

31.12.2025

0.7811

ex 2933 19 90

33

Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) med en 0 %
renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover til brug
ved fremstilling af veterinærlægemidler

-

31.12.2024

(2)

DA

0.6835

ex 2933 21 00

55

1-Aminohydantoinhydrochlorid (CAS RN 2827-56- 0 %
7)

-

31.12.2025

0.5115

ex 2933 21 00

80

5,5-Dimetylhydantoin (CAS RN 77-71-4)

0%

-

31.12.2025

0.6812

ex 2933 39 99

14

N,4-Dimetyl-1-(fenylmetyl)-3-piperidinaminhydroklorid (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)

0%

-

31.12.2022

0.4842

ex 2933 39 99

20

Kobberpyrithionpulver (CAS RN 14915-37-8)

0%

-

31.12.2021

8
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0.6813

ex 2933 39 99

26

2-[4-(Hydrazinylmetyl)fenyl]-pyridin-dihydroklorid
(CAS RN 1802485-62-6)

0%

-

31.12.2022

0.5129

ex 2933 39 99

85

2-Chlor-5-chlormetylpyridin (CAS RN 70258-18-3)

0%

-

31.12.2025

0.6773

ex 2933 49 10

50

1-Cyclopropyl-6,7,8-trifluor-1,4-dihydro-4-oxo-3quinolincarboxylsyre (CAS RN 94695-52-0)

0%

-

31.12.2025

0.4927

ex 2933 49 90

30

Quinolin (CAS RN 91-22-5)

0%

-

31.12.2025

0.6763

ex 2933 59 95

21

N-(2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)benzamid
(CAS RN 26661-13-2)

0%

-

31.12.2025

0.6677

ex 2933 59 95

47

6-Methyl-2-oxoperhydropyrimidin-4-ylurea
RN 1129-42-6) af renhed 94 % eller derover

(CAS 0 %

-

31.12.2025

0.6774

ex 2933 69 80

13

Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) af renhed 0 %
på 93 vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.6621

ex 2933 69 80

15

2-Chlor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin (CAS RN 3140- 0 %
73-6)

-

31.12.2025

0.6951

ex 2933 69 80

17

Benzoguanamin (CAS RN 91-76-9)

0%

-

31.12.2021

0.5131

ex 2933 69 80

55

Terbutryn (ISO) (CAS RN 886-50-0)

0%

-

31.12.2025

0.4957

ex 2933 69 80

60

Cyanursyre (CAS RN 108-80-5)

0%

-

31.12.2025

0.4985

ex 2933 79 00

70

(S)-N-[(Diethylamino)metyl]-alpha-ethyl-2-oxo-10%
pyrrolidinacetamid-L-(+)-tartrat (CAS RN 75418636-2)

-

31.12.2025

0.6872

ex 2933 99 80

16

Pyridat (ISO)(CAS RN 55512-33-9) af renhed på 90 0 %
vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.6829

ex 2933 99 80

21

1-(Bis(dimetylamino)metylen)-1H[1,2,3]triazolo[4,5-b]pyridinium
hexafluorfosfat(V) (CAS RN 148893-10-1)

0%

-

31.12.2025

3-oxid

0.6599

ex 2933 99 80

54

3-(Salicyloylamino)-1,2,4-triazol (CAS RN 36411- 0 %
52-6)

-

31.12.2025

0.6933

ex 2933 99 80

87

Carfentrazon-ethyl (ISOM) (CAS RN 128639-02- 0 %
1) med en renhedsgrad på 90 vægtprocent eller
derover

-

31.12.2025

0.4955

ex 2934 20 80

60

Benzothiazol-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(20%
aminothiazol-4-yl)-thioacetat (CAS RN 143183-033)

-

31.12.2022

0.4910

ex 2934 20 80

70

N,N-Bis(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)-2metylpropan-2-amin (CAS RN 3741-80-8)

0%

-

31.12.2025

0.4942

ex 2934 99 90

25

2,4-Diethyl-9H-thioxanthen-9-on (CAS RN 82799- 0 %
44-8)

-

31.12.2025

9
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0.6824

ex 2934 99 90

39

4-(Oxiran-2-ylmethoxy)-9H-carbazol
51997-51-4)

0.6823

ex 2934 99 90

41

11-[4-(2-Klor-ethyl)-1piperazinyl]dibenzo(b,f)(1,4)thiazepin
352232-17-8)

Planlagt dato
Autonom Supplerende
for obligatorisk
toldsats
enhed
revision

Varebeskrivelse

(CAS

RN 0 %

-

31.12.2025

0%

-

31.12.2025

(CAS

RN

0.6893

ex 2934 99 90

44

Propiconazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) af renhed 0 %
på 92 vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.5133

ex 2934 99 90

86

Dithianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)

0%

-

31.12.2025

0.5136

ex 2934 99 90

87

2,2'-(1,4-Phenylen)bis(4H-3,1-benzoxazin-4-on)
(CAS RN 18600-59-4)

0%

-

31.12.2025

0.5036

ex 2935 90 90

42

Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)

0%

-

31.12.2025

0.6777

ex 2935 90 90

54

Propoxycarbazon-natrium (ISO) (CAS RN 181274- 0 %
15-7) af renhed på 95 vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.6802

ex 2935 90 90

56

N-(p-Toluensulfonyl)-N'-(3-(p0%
toluensulphonyloxy)fenyl)urea (CAS RN 23293843-1)

-

31.12.2025

0.6903

ex 2935 90 90

57

N-{2[(fenylcarbamoyl)amino]fenyl}benzensulphonamid
(CAS RN 215917-77-4)

0%

-

31.12.2025

0.6664

ex 2935 90 90

59

Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) af en 0 %
renhedsgrad på 94 vægtprocent og derover

-

31.12.2025

0.4944

ex 2938 90 30

10

Ammoniumglycyrrhizinat (CAS RN 53956-04-0)

0%

-

31.12.2025

0.6600

ex 3201 90 90
ex 3202 90 00

40
10

Reaktionsprodukt af Acacia mearnsii- ekstrakt, 0 %
ammoniumchlorid og formaldehyd (CAS RN 8502952-3)

-

31.12.2021

0.5091

ex 3204 11 00

20

Farvestof C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 0 %
83249-52-9) og præparater på basis deraf med et
indhold af farvestof C.I. Disperse Yellow 241 på 97
vægtprocent og derover

-

31.12.2021

0.5134

ex 3204 11 00

45

Præparat af dispersionsfarvestoffer med indhold af:
0%
— C.I. Disperse Orange 61 (CAS RN 12270-45-0)
eller Disperse Orange 288 (CAS RN 96662-247)
— C.I. Disperse Blue 291:1 (CAS RN 872142-013)
— C.I. Disperse Violet 93:1 (CAS RN 122463-289)
med eller uden C.I. Disperse Red 54 (CAS RN 665737-0)

-

31.12.2025

0.6652

ex 3204 12 00

70

Farvestof C.I. Acid blue 25 (CAS RN 6408-78-2) 0 %
samt præparater på basis deraf med et indhold af
farvestof C.I. Acid blue 25 på 80 vægtprocent eller

-

31.12.2025

10
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derover
0.6603

ex 3204 17 00

33

Farvestof C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14- 0 %
8) samt præparater på basis deraf med et indhold af
farvestof C.I. Pigment Blue 15:1 på 35 vægtprocent
eller derover

-

31.12.2025

0.5100

ex 3204 19 00

73

Farvestof C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) 0 %
og præparater på basis deraf med et indhold af
farvestof C.I. Solvent Blue 104 på 97 vægtprocent og
derover

-

31.12.2021

0.6726

ex 3208 90 19

55

Præparat med 5 vægtprocent eller derover, men ikke 0 %
over 20 vægtprocent, af en copolymer af propylen og
maleinsyreanhydrid, en blanding af polypropylen og
en copolymer af propylen og maleinsyreanhydrid
eller en blanding af polypropylen og en copolymer af
propylen, isobuten og maleinsyreanhydrid i et
organisk opløsningsmiddel

-

31.12.2021

0.5031

ex 3215 90 70

40

Blæk i pulverform på basis af hybridharpiks 0 %
(fremstillet
af
polystyrenacrylharpiks
og
polyesterharpiks), der er blandet med:
— voks
— en vinylbaseret polymer og
— et farvestof
til anvendelse ved fremstilling af tonerflasker til
fotokopimaskiner, telefaxmaskiner, printere og
flerfunktionsanordninger

-

31.12.2025

(2)

0.4863

ex 3402 11 90

10

Natriumlauroylmetyl-2-hydroxyethansulfonat

0%

-

31.12.2021

0.6725

ex 3506 91 90

50

Præparat med indhold efter vægt af:
— 15 % eller derover, men ikke over 60 %
copolymer af styren-butadien eller copolymer af
styren-isopren og
— 10 % eller derover, men ikke over 30 % polymer
af pinen eller copolymer af pentadien
det er opløst i:
— methylethylketon (CAS RN 78-93-3)
— heptan (CAS RN 142-82-5) og
— toluen (CAS RN 108-88-3) eller let aliphatisk
solventnaphtha (CAS RN 64742-89-8)

0%

-

31.12.2021

0.6759

ex 3802 10 00

10

Blanding af aktiveret kul og polyetylen i pulverform

0%

-

31.12.2025

0.6874

ex 3808 92 30

10

Mancozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7), der 0 %
importeres i pakninger med et indhold på 500 kg
eller derover

-

31.12.2025

-

31.12.2025

(1)

0.5048

DA

ex 3808 93 90

20

Præparat bestående af benzyl(purin-6-yl)amin i en 0 %
glykolopløsning, med indhold af:
— benzyl(purin-6-yl)amin på 1,88 vægtprocent
eller derover, men ikke over 2,00 vægtprocent,
af den art, der anvendes i plantevækstregulatorer

11
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0.5030

ex 3808 93 90

30

Vandig opløsning med indhold af:
0%
— natrium-p-nitrophenolat på 1,8 vægtprocent
— natrium-o-nitrophenolat på 1,2 vægtprocent
— natrium-5-nitroguaiacolat på 0,6 vægtprocent
til brug ved fremstilling af en plantevækstregulator (2)

-

31.12.2022

0.5088

ex 3808 93 90

50

Præparat i pulverform, med indhold af:
— gibberellin A4 på 55 vægtprocent eller derover
— gibberellin A7 på 1 vægtprocent eller derover,
men ikke over 35 vægtprocent
— kombineret gibberellin A4 og gibberellin A7 på
90 vægtprocent eller derover,
— en kombination af vand og andre naturligt
forekommende gibberelliner på 10 vægtprocent
eller derunder,
af den art, der anvendes i plantevækstregulatorer

0%

-

31.12.2021

0.6532

ex 3808 94 20

30

Bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion (CAS 0 %
RN 32718-18-6) med indhold af:
— 1,3-dichlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
(CAS RN 118-52-5)
— 1,3-dibrom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion
(CAS RN 77-48-5)
— 1-brom,3-chlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4dion (CAS RN 16079-88-2), og/eller
— 1-chlor,3-brom-5,5-dimethylimidazolidin-2,4dion (CAS RN 126-06-7)

-

31.12.2024

0.6904

ex 3811 21 00

12

Dispergeringsmiddel med:
0%
— estere
af
polyisobutenylravsyre
og
pentaerythritol (CAS RN 103650-95-9)
— over 35 vægtprocent, men ikke over 55
vægtprocent mineralolier og
— indhold af klorin på ikke over 0,05 vægtprocent,
bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger
til smøreolier (2)

-

31.12.2025

0.6906

ex 3811 21 00

14

Dispergeringsmiddel:
0%
— med
polyisobutensuccinimid
fra
reaktionsprodukter af polyetylenpolyaminer med
polyisobutenyl ravsyreanhydrid (CAS RN
147880-09-9),
— med over 35 vægtprocent, men ikke over 55
vægtprocent mineralolier,
— med indhold af chlorin på ikke over
0,05 vægtprocent,
— med et TBN (total base number) på under 15,
bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger
til smøreolier (2)

-

31.12.2025

0.6907

ex 3811 21 00

16

Rensemiddel med:
0%
— kalciumsalt af beta-aminocarbonylalkylfenol
(reaktionsprodukt
af
Mannich-base
af
alkylphenol)
— over
40 vægtprocent,
men
ikke
over
60 vægtprocent mineralolier og
— et TBN (total base number) på over 120
bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger
til smøreolier (2)

-

31.12.2025

12
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0.6905

ex 3811 21 00

18

Rensemiddel med:
0%
— langkædede calcium-alkyltoluensulfonater,
— over
30 vægtprocent,
men
ikke
over
50 vægtprocent mineralolier og
— et TBN (total base number) på over 310, men
lavere end 340
bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger
til smøreolier (2)

-

31.12.2025

0.6671

ex 3811 21 00

75

Additiver indeholdende:
0%
— calcium (C10-C14) dialkylbenzensulfonater og
— over 40 vægtprocent, men ikke over 60
vægtprocent mineralolier,
med et TBN (total base number) på ikke over 10
bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger
til smøreolier (2)

-

31.12.2022

0.6669

ex 3811 21 00

77

Antiskumadditiver bestående af:
0%
— copolymer af 2-ethylhexylacrylat og ethylacrylat
og
— over 50 vægtprocent, men ikke over 80
vægtprocent mineralolier
bestemt til brug ved fremstilling af additivblandinger
til smøreolier

-

31.12.2022

(2)

DA

0.6666

ex 3811 21 00

80

Additiver indeholdende:
0%
— aromatisk polyisobutylen-polyaminsuccinimid
og
— over 40 vægtprocent, men ikke over 60
vægtprocent mineralolier,
med nitrogenindhold på over 0,6 vægtprocent, men
ikke over 0,9 vægtprocent, bestemt til brug ved
fremstilling af additivblandinger til smøreolie (2)

-

31.12.2022

0.6668

ex 3811 29 00

65

Additiver bestående af en svovlbehandlet blanding af 0 %
vegetabilsk olie, langkædede α-olefiner og
talloliefedtsyrer, med svovlindhold på 8 vægtprocent
eller derover, men ikke over 12 vægtprocent, bestemt
til brug ved fremstilling af additivblandinger til
smøreolie (2)

-

31.12.2022

0.5062

ex 3815 90 90

30

Katalysator bestående af en mineraloliesuspension 0 %
af:
— tetrahydrofurankomplekser
med
magnesiumklorid og titan(III)klorid og
— siliciumdioxid
— med indhold af 6,6 (± 0,6) vægtprocent
magnesium og
— med indhold af 2,3 (± 0,2) vægtprocent titan

-

31.12.2025

0.2783

ex 3815 90 90

80

Katalysator
bestående
hovedsagelig
af 0 %
dinonylnaphthalendisulfonsyre i form af opløsning i
isobutanol

-

31.12.2025

0.6810

ex 3824 99 92

23

Butylfosfato-komplekser af titan(IV) (CAS RN 0 %
109037-78-7) opløst i etanol og propan-2-ol

-

31.12.2025

0.4909

ex 3824 99 92

29

Præparat med indhold efter vægt af:

-

31.12.2025

13
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— 85 vægtprocent eller derover, men ikke over 99
vægtprocent polyethylenglycolether af butyl 2cyan 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl) acrylat,
og
— 1 vægtprocent eller derover, men ikke over 15
vægtprocent polyoxyethylen (20) sorbitantrioleat

DA

0.6779

ex 3824 99 92

40

Opløsning af 2-chlor-5-(klormethyl)-pyridin (CAS 0 %
RN 70258-18-3) i organisk fortyndingsmiddel

-

31.12.2025

0.7742

ex 3824 99 92

52

Elektrolyt med indhold af:
— 5 % eller derover, men ikke over 20 %
lithiumhexafluorphosphat (CAS RN 21324-403) eller lithiumtetrafluorborat (CAS RN 1428307-9)
— 60 % eller derover, men ikke over 90 % af en
blanding af ethylencarbonat (CAS RN 96-49-1),
dimethylcarbonat (CAS RN 616-38-6) og/eller
ethylmethylcarbonat (CAS RN 623-53-0),
— 0,5 % eller derover, men ikke over 20 % 1,3,2dioxathiolan 2,2-dioxid (CAS RN 1072-53-3)
til fremstilling af batterier til motorkøretøjer (2)

-

31.12.2021

0.5050

ex 3824 99 92

61

3',4',5'-Trifluorbiphenyl-2-amin, i form af en toluen- 0 %
opløsning, med indhold af 3',4',5'-trifluorbiphenyl-2amin på 80 vægtprocent eller derover, men under 90
vægtprocent

-

31.12.2025

0.6720

ex 3824 99 92

68

Præparat med indhold efter vægt af:
— 20 %
(±1 %)
((3-(sec-butyl)-4(decyloxy)phenyl)methantriyl)tribenzen (CAS
RN 1404190-37-9),
opløst i:
— 10 % (± 5 %) 2-sec-butylphenol (CAS RN 8972-5),
— 64 %( ±7 %) solventnaphtha (råolie), tung
aromatisk (CAS RN 64742-94-5) og
— 6 % (± 1,0 %) naphthalen (CAS RN 91-20-3)

0%

-

31.12.2025

0.6719

ex 3824 99 92

69

Præparat med indhold efter vægt af:
— 80 % eller derover, men ikke over 92 %
bisphenol-A-bis(difenylfosfat) (CAS RN 594533-5)
— 7 % eller derover, men ikke over 20 %
oligomerer af bisphenol-A-bis(difenylfosfat)
— ikke over 1 % trifenylfosfat (CAS RN 115-86-6)

0%

-

31.12.2021

0.3069

ex 3824 99 92

88

2,4,7,9-Tetrametyldec-5-yn-4,7-diol,
hydroxyethyleret (CAS RN 9014-85-1)

0%

-

31.12.2025

0.4719

ex 3824 99 93

35

Paraffin, med en kloreringsgrad på 70 % eller 0 %
derover (CAS RN 63449-39-8)

-

31.12.2024

0.7313

ex 3824 99 96

45

Pulver
af
litium-nikkel-cobalt-aluminiumoxid 3,2 %
(CAS RN 177997-13-6) med:
— en partikelstørrelse på under 10 μm
— en renhedsgrad på over 98 vægtprocent

-

31.12.2021

14

3,2 %
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0.6628

ex 3824 99 96

46

Granulat af mangan-zink-ferrit med indhold efter 0 %
vægt af:
— 52 % eller derover, men ikke over 76 %,
jern(III)oxid
— 13 % eller derover, men ikke over 42 %,
mangan(II)oxid og
— 2 % eller derover, men ikke over 22 %, zinkoxid

-

31.12.2025

0.6749

ex 3824 99 96

48

Zirconiumoxid (ZrO2), calciumoxid-stabiliseret 0 %
(CAS RN 68937-53-1) med et indhold af
zirconiumoxid på 92 vægtprocent eller derover, men
ikke over 97 vægtprocent

-

31.12.2025

0.6897

ex 3901 40 00

30

Octen lineær lavdensitetspolyethylen (LLDPE) 0 %
fremstillet ved en Ziegler-Natta-katalysatormetode i
form af pellets, med:
— over 10 vægtprocent, men ikke over 20
vægtprocent copolymer
— et smelteindeks (MFR 190 °C/2,16 kg) på
0,7 g/10 min, men ikke over 0,9 g/10 min, og
— en densitet (ASTM D4703) på 0,911 g/cm³ og
derover, men ikke over 0,913 g/cm³
til brug ved coekstrudering af folie til fleksibel
fødevareemballage (2)

m³

31.12.2025

0.6920

ex 3901 90 80

53

Copolymer af ethylen og akrylsyre (CAS RN 9010- 0 %
77-9) med:
— indhold af akrylsyre på 18,5 vægtprocent eller
derover, men ikke over 49,5 vægtprocent
(ASTM D4094), og
— et smelteindeks på 10 g/10 min eller derover
(125 °C / 2,16 kg, ASTM D1238)

m³

31.12.2025

0.6734

ex 3901 90 80

55

Zink- eller natriumsalt af en copolymer af ethylen og 0 %
acrylsyre med:
— indhold af acrylsyre på 6 vægtprocent eller
derover, men ikke over 50 vægtprocent, og
— et smelteindeks på 1 g/10 min eller derover ved
190 °C/2,16 kg (målt ved hjælp af ASTM
D1238)

-

31.12.2025

0.5049

ex 3901 90 80

67

Copolymer fremstillet udelukkende af monomerer af 0 %
etylen og metakrylsyre, hvor indholdet af
metakrylsyre er på 11 vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.6736

ex 3903 90 90

65

Copolymer af styren med 2,5-furandion og (1- 0 %
methylethyl)benzen i form af flager eller pulver
(CAS RN 26762-29-8)

-

31.12.2025

0.6804

ex 3903 90 90

70

Copolymer i form af granulat med følgende indhold:
— 75 vægtprocent (± 7 vægtprocent) styren og
— 25 vægtprocent
(±
7 vægtprocent)
metylmetakrylat

0%

m³

31.12.2025

0.4981

ex 3904 69 80

81

Poly(vinyliden fluorid) (CAS RN 24937-79-9)

0%

-

31.12.2025

0.6672

ex 3906 90 90

33

Kerne-skal-copolymer

og 0 %

-

31.12.2025

15
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alkylmethacrylat med en kornstørrelse på 5 µm eller
derover, men ikke over 10 µm

DA

0.6663

ex 3906 90 90

37

Copolymer af trimethylolpropan trimethacrylat og 0 %
methylmethacrylat (CAS RN 28931-67-1) i form af
mikrokugler med gennemsnitlig diameter på 3 µm

-

31.12.2025

0.6891

ex 3907 10 00

20

Polyoxymetylen med endegrupper af acetyl 0 %
indeholdende polydimethylsiloxan og fibre af en
copolymer af terephthalsyre og 1,4-phenyldiamin

-

31.12.2022

0.6839

ex 3907 30 00

15

Epoxyharpiks, halogenfri,
0%
— indeholder mere end 2 vægtprocent fosfor
beregnet som det kemisk bundne faststofindhold
i epoxyharpikset,
— indeholder ingen hydrolyserbar chlorid eller
indeholder mindre end 300 ppm hydrolyserbar
chlorid og
— indeholder opløsningsmidler
til brug ved fremstilling af prepreg-ark eller ruller af
den art, der bruges til produktion af printkort (2)

-

31.12.2025

0.6840

ex 3907 30 00

25

Epoxyharpiks
— med indhold af brom på 21 vægtprocent eller
derover,
— indeholder ingen hydrolyserbar chlorid eller
indeholder mindre end 500 ppm hydrolyserbar
chlorid og
— indeholder opløsningsmidler

0%

-

31.12.2025

0.4940

ex 3907 99 80
ex 3913 90 00

30
20

Poly(hydroxyalkanoat), hovedsagelig bestående af 0 %
poly(3-hydroxybutyrat)

-

31.12.2025

0.5057

ex 3907 99 80

80

Copolymer bestående af 72 vægtprocent tereftalsyre 0 %
eller derover og/eller derivater deraf og
cyclohexandimetanol, afsluttet med lineære og/eller
cykliske dioler

-

31.12.2025

0.5032

ex 3909 40 00

20

Pulver af termohærdende harpiks, hvori magnetiske 0 %
partikler er fordelt jævnt, til brug ved fremstilling af
toner til kopieringsmaskiner, telefaxapparater,
printere og multifunktionsenheder (2)

-

31.12.2025

0.6921

ex 3910 00 00

15

Dimetyl,
metyl(propyl(polypropylenoxid))siloxan 0 %
(CAS RN 68957-00-6), trimethylsiloxy-termineret

-

31.12.2021

0.7217

ex 3910 00 00

45

Dimethylsiloxan, hydroxytermineret polymer med en 0 %
viskositet på 38-100 mPa·s (CAS RN 70131-67-8)

-

31.12.2021

0.5109

ex 3911 90 99

35

Alternerende
copolymer
maleinsyreanhydrid (EMA)

og 0 %

-

31.12.2025

0.4953

ex 3912 11 00

40

Cellulosediacetatpulver

0%

-

31.12.2025

0.6718

ex 3912 39 85

50

Polyquaternium 10 (CAS RN 68610-92-4)

0%

-

31.12.2025

0.4757

ex 3919 10 80

37

Polytetrafluorethylenfolie

0%

-

31.12.2025

16
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— af tykkelse 100µm eller derover
— med brudforlængelse ikke over 100 %
— belagt på den ene side med et trykfølsomt
siliconeklæbemiddel

DA

0.4761

ex 3919 10 80
ex 3919 90 80

43
26

Ethylenvinylacetatfolie:
— af tykkelse på 100 µm eller derover,
— på den ene side belagt med et trykfølsomt eller
UV-følsomt
akrylklæbemiddel
og
en
beskyttende polyester- eller polypropylenfolie

0%

-

31.12.2022

0.6886

ex 3919 10 80

63

Reflekterende folie bestående af:
— et
lag
akrylharpiks
forsynet
med
sikkerhedsmærker mod forfalskning, ændringer,
udskiftning af data eller kopiering eller med et
officielt mærke til særlige anvendelsesformål
— et lag akrylharpiks med indlagte glasperler
— et
lag akrylharpiks hærdet med
et
melaminbaseret tværbindingsmiddel
— et metallag
— et akrylklæbelag og
— en aftagelig beskyttelsesfolie

0%

-

31.12.2025

0.4947

ex 3919 90 80

65

Selvklæbende folie af tykkelse 40 µm eller derover, 0 %
men ikke over 475 µm, bestående af et eller flere lag
af
transparent,
metalliseret
eller
farvet
poly(ethylentereftalat), dækket på den ene side med
en kradsefast belægning og på den anden side et
trykfølsomt klæbemiddel og en beskyttelsesfolie

-

31.12.2025

0.4925

ex 3919 90 80

70

Selvklæbende polerskiver af mikroporøs polyuretan, 0 %
også beklædt med polerbal

-

31.12.2025

0.4964

ex 3919 90 80

82

Refleksfolie bestående af:
— et lag polyurethan
— et lag glasmikrokugler
— et lag metalliseret aluminium og
— et klæbemiddel, dækket på den ene side eller
begge sider af en slipfolie
— også med et lag poly(vinylklorid)
— et lag, også forsynet med sikkerhedsmærker mod
forfalskning, ændring eller udskiftning af data
eller kopiering, eller med et officielt mærke til
særlige anvendelsesformål

0%

-

31.12.2025

0.6640

ex 3920 10 40

40

Rørfolie i flere lag overvejende af polyethylen:
— bestående af en trelagsbarriere med et kernelag
af ethylenvinylalkohol dækket på begge sider
med et lag polyamid og dækket på begge sider
med mindst ét lag polyethylen
— af en tykkelse på i alt 55 µm eller derover og
— med en diameter på 500 mm eller derover, men
ikke over 600 mm

0%

-

31.12.2025

0.3357

ex 3920 62 19

48

Folie af poly(ethylentereftalat) i ark og ruller:
— med belægning på begge sider af et lag af
epoxyakrylharpiks
— af samlet tykkelse 37 μm (± 3 μm)

0%

-

31.12.2025

17

DA

Dokumentnummer

DA

Varebeskrivelse

Planlagt dato
Autonom Supplerende
for obligatorisk
toldsats
enhed
revision

KN-kode

TARIC

0.2589

ex 3920 62 19

52

Film
af
polyethylenterephthalat, 0 %
polyethylennaphthalat eller lignende polyestere, med
belægning på den ene side af metaller og/eller oxider
af metaller, med indhold af aluminium på under
0,1 vægtprocent, af tykkelse ikke over 300 µm og
med en overflademodstand ikke over 10 000 ohm
(pr. kvadrat) (efter ASTM D257)

-

31.12.2023

0.6911

ex 3921 19 00

40

Gennemsigtig, mikroporøs polyetylenfolie indpodet 3,2 %
med akrylsyre, i ruller, med:
— en bredde på 98 mm og derover, men ikke over
170 mm
— en tykkelse på 15 µm og derover, men ikke over
36 µm
af en art, der anvendes til fremstilling af skilleplader
til alkaliske batterier

-

31.12.2021

0.7263

ex 3921 19 00

45

Mikroporøs enkeltlaget film af polypropylen eller en 3,2 %
mikroporøs trelaget film af polypropylen,
polyethylen og polypropylen, hvert filmlag med:
— nul
krympning
vinkelret
på
produktionsretningen
— en samlet tykkelse på 8 μm eller derover, men
ikke over 50 μm
— en bredde på 15 mm eller derover, men ikke
over 900 mm
— en længde på over 200 m, men ikke over
8 000 m
— en gennemsnitlig porestørrelse på mellem 0,02
μm og 0,1 μm
— med
eller
uden
laminering
med
propylenfiberdug af tykkelse 50-200 µm
— belagt eller ej med overfladeaktivt stof
— belagt eller ej på 1 eller 2 sider med et keramisk
lag af tykkelse på mindst 1 µm, men ikke over 5
µm
— belagt eller ej på 1 eller 2 sider med en klæbrigt
bindemiddel, PVDF-type eller tilsvarende af en
tykkelse på mindst 0,5 µm, men ikke over 5 µm

-

31.12.2021

0.6742

ex 3921 90 55

40

Tekstilstof i tre lag på ruller:
— bestående af et kernelag af 100 % nylon taft eller
nylon/polyesterblandet taft
— belagt på begge sider med polyamid,
— af en tykkelse på i alt 135 μm eller derunder og
— af en vægt på i alt 80 g/m2 eller derunder

m²

31.12.2025

0.7335

ex 3926 30 00
ex 3926 90 97

50
48

Belagte indre eller ydre dekorative dele bestående af: 0 %
— et copolymer af acrylonitril-butadien-styren
(ABS), også blandet med polycarbonat, og
— PVC-folie,
— uden lag af kobber, nikkel eller krom
til brug ved fremstilling af dele til motorkøretøjer
henhørende under pos. 8701-8705 (2)

p/st

31.12.2022

0.6717

ex 3926 90 97

23

Plastdæksel med klemmer til udvendigt førerspejl på 0 %
motorkøretøjer

p/st

31.12.2025

0.3850

ex 3926 90 97

43

Blanding af vand og med et indhold af ekstensible, 0 %

-

31.12.2023

18
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hule mikrosfærer på 19 vægtprocent eller derover,
men ikke over 35 vægtprocent, af en copolymer af
acrylonitril, methacrylonitril og isobornylmethacrylat
eller andet methacrylat, af diameter 3 µm eller
derover, men ikke over 4,95 μm

DA

0.6708

ex 4009 42 00

20

Bremseslange af gummi med:
0%
— tekstilsnore
— en vægtykkelse på 3,2 mm
— en hul metalterminal i begge ender og
— et eller flere monteringsbeslag
til brug ved fremstilling af varer henhørende under
kapitel 87 (2)

-

31.12.2025

0.6844

ex 4016 93 00

30

Rektangulær gummipakning af ethylen-propylen- 0 %
dien med:
— en længde på 72 mm eller derover, men ikke
over 825 mm
— en bredde på 18 mm eller derover, men ikke
over 155 mm
— en højeste temperatur på 150 °C eller derover,
men ikke over 240 °C
— en tilladelig materialeudstrømning ved formens
samling på ikke over 0,3 mm

-

31.12.2025

0.6884

ex 5403 39 00

10

Biologisk nedbrydeligt (norm EN 14995) 0 %
monofilament af ikke over 33 dtex med indhold af
mindst 98 vægtprocent polylactid (PLA), til brug ved
fremstilling af stof til filter til fødevareindustrien (2)

-

31.12.2022

0.5059

ex 5603 13 10

20

Fiberdug af spunbonded polyethylen med belægning
— af vægt over 80 g/m², men ikke over 105 g/m²
— med lufttæthed (Gurley) 8 s og derover, men
ikke over 75 s (efter ISO 5636/5)

0%

m²

31.12.2025

0.5987

ex 5603 14 90

60

Fiberdug, bestående af polyester:
— med en vægt på 160 g/m² eller derover, men
ikke over 300 g/m²
— ikke lamineret
— med filtreringseffektivitet i overensstemmelse
med DIN 60335-2-69:2008, mindst filterklasse
M
— foldelig

0%

m²

31.12.2023

0.4978

ex 6909 19 00

20

Valser eller kugler af siliciumnitrid (Si3N4)

0%

-

31.12.2025

0.7619

ex 7006 00 90

40

Plader af natronkalk- eller borosilikatglas af STN- 0 %
kvalitet (Super Twist Nematisk) eller TN (Twist
Nematisk), med:
— en længde på 300 mm eller derover, men ikke
over 1 500 mm
— en bredde på 300 mm eller derover, men ikke
over 1 500 mm
— en tykkelse på 0,5 mm eller derover, men ikke
over 1,1 mm
— et lag af indiumtinoxid på den ene side med en
modstand på 80 ohm eller derover, men ikke
over 160 ohm
— med eller uden en passiveret belægning af

-

31.12.2023

19
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siliciumdioxid
(SiO2)
mellem
indiumtinoxidlaget og glasoverflade
— med eller uden en antireflekterende belægning,
flerlags, på den anden side og
— bearbejdede (skråtskårne) kanter

DA

0.6870

ex 7009 10 00

40

Elektrokromt blændfrit indvendigt førerspejl 0 %
bestående af:
— et spejlophæng
— a plastramme
— et integreret kredsløb
til brug ved fremstilling af motorkøretøjer under
kapitel 87 (2)

-

31.12.2025

0.5021

ex 7019 19 10

20

Garn på 10,3 tex eller derover, men ikke 0 %
over 11,9 tex, der er fremstillet af endeløse
glasfilamenter, hvor filamenter af diameter 4,83 µm
eller derover, men ikke over 5,83 µm, er
fremherskende

-

31.12.2025

0.5020

ex 7019 19 10

25

Garn på 5,1 tex eller derover, men ikke over 6,0 tex, 0 %
der er fremstillet af endeløse glasfilamenter, hvor
filamenter af diameter 4,83 µm eller derover, men
ikke over 5,83 µm, er fremherskende

-

31.12.2025

0.4853

ex 7202 99 80

10

Jern-dysprosiumlegering, med indhold af:
— 78 vægtprocent eller derover dysprosium og
— 18 vægtprocent eller derover, men ikke over 22
vægtprocent jern

0%

-

31.12.2025

0.7502

ex 7318 24 00

40

Elementer til universalsamlinger til rør:
— af rustfrit stål med en specifikation på 17-4 PH
eller af stål med en specifikation på værktøjsstål
S7
— fremstillet ved metalsprøjtestøbning
— med en Rockwell-hårdhed på 38 HRC (± 1) eller
53 HRC (+ 2/– 1)
— på 7 mm x 4 mm x 5 mm eller derover, men ikke
over 40 mm x 20 mm x 10 mm

0%

-

31.12.2023

0.6680

ex 7326 90 98

40

Vægte af jern og stål
0%
— evt. med dele af andre materialer
— evt. med dele af andre metaller
— evt. overfladebehandlet
— evt. med påtryk
af en art, som anvendes til fremstilling af
fjernbetjeninger

-

31.12.2025

0.5029

ex 7604 29 10
ex 7606 12 99
ex 7606 12 99

10
21
25

Plader og stænger af aluminium-litiumlegeringer

0%

-

31.12.2022

0.5487

ex 7607 11 90
ex 7607 11 90
ex 7607 11 90
ex 7607 11 90
ex 7607 11 90
ex 7607 11 90

48
49
51
52
53
56

Aluminiumfolie i ruller:
— af renhed på 99,99 vægtprocent
— af tykkelse 0,021 mm eller derover, men ikke
over 0,2 mm
— af bredde 500 mm
— med et overfladeoxidlag af tykkelse 3-4 nm
— og med kubisk tekstur på over 95 %

0%

-

31.12.2021

20
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0.4050

ex 7607 11 90

60

Glat aluminiumsfolie med følgende egenskaber:
— et aluminiumsindhold på mindst 99,98 %
— en tykkelse på mindst 0,070 mm og højst
0,125 mm
— med kubisk tekstur
af den art der bruges til højspændingsætsning

3,7 %

-

31.12.2021

0.7698

ex 7607 20 90

10

Aluminiumfolie i ruller:
3,7 %
— dækket med polypropylen eller polypropylen og
syremodificere polypropylen på den ene side og
med polyamid og polyethylenterephthalat på den
anden, med klæbelag imellem
— med en bredde på 200 mm eller derover, men
ikke over 400 mm
— af en tykkelse på 0,138 mm eller derover, men
ikke over 0,168 mm
til brug ved fremstilling af omslag til lithium-ionbattericeller (2)

-

31.12.2021

0.6730

ex 8101 96 00

10

Tråd af wolfram med et wolframindhold på 99 0 %
vægtprocent eller derover med:
— et maksimalt tværmål på 50 µm
— en modstand på 40 ohm eller derover, men højst
300 ohm ved en længde på 1 meter

-

31.12.2025

0.5097

ex 8104 30 00

35

Magnesiumpulver
— af renhed på over 99,5 vægtprocent
— med en partikelstørrelse på 0,2 mm eller
derover, men ikke over 0,8 mm

0%

-

31.12.2025

0.4904

ex 8108 90 30

45

Tråd
af
titan-aluminium-vanadiumlegering 0 %
(TiAl6V4), med en diameter på under 20 mm, og
som opfylder AMS-standard 4928, 4965 eller 4967

-

31.12.2025

0.6805

ex 8113 00 90

20

Kasseformet afstandsstykke bestående af et 0 %
kompositmateriale
af
aluminiumsiliciumcarbid
(AISiC) og anvendt til emballage i IGBT‐ moduler

-

31.12.2025

0.5024

ex 8301 60 00
ex 8419 90 85
ex 8479 90 70
ex 8481 90 00
ex 8503 00 99
ex 8515 90 80
ex 8537 10 98
ex 8538 90 99
ex 8708 99 10
ex 8708 99 97

30
40
30
50
43
40
55
70
55
22

Tastaturer af silicone eller plast bestående af:
— dele af uædle metaller
— også med dele af plast
— epoxyharpiks forstærket med glasfiber eller træ
— uanset om trykt eller overfladebehandlet
— med eller uden elektriske kontaktelementer
— med eller uden tastaturfolie pålimet tastaturet
— med eller uden ét- eller flerlags beskyttelsesfolie

p/st

31.12.2025

0.4996

ex 8407 90 90

20

Kompakt LPG-motorsystem med:
0%
— seks cylindre
— en effekt på 75 kW og derover, men ikke over
80 kW
— tilpassede indsugnings- og udstødningsventiler,
således at motorsystemet kan arbejde med
kontinuerligt høj belastning
til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende
under pos. 8427 (2)

-

31.12.2025

21
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0.6160

ex 8414 30 81
ex 8414 80 73

60
30

Hermetiske
rotationskompressorer
til 0 %
hydrofluorcarbon- (HFC) eller carbonhydridkølemidler:
— drevet af enten en "on/off" enfaset
vekselstrømsmotor
eller
en
børsteløs
jævnstrømsmotor, med variabel hastighed
— med en nominel effekt på ikke over 1,5 kW
— en nominel spænding på 100 V og derover, men
ikke over 240 V
— med en højde på ikke over 300 mm
— en ydre diameter på ikke over 150 mm
— med en vægt på ikke over 15 kg
til brug ved fremstilling af varmepumper til
husholdningsapparater, herunder tørretumblere (2)

-

31.12.2023

0.7317

ex 8414 80 22

20

Luftmembrankompressor med:
0%
— en kapacitet på 4,5 l/min. eller derover, men ikke
over 7 l/min.
— en indgangseffekt på ikke over 8,1 W og
— et overtryk på ikke over 400 hPa (0,4 bar)
af den art der anvendes ved fremstilling af sæder til
motorkøretøjer

-

31.12.2022

0.6842

ex 8415 90 00

60

Flammeloddet aluminiumsblok, til forbindelsesrør 0 %
med kondensator i luftkonditioneringssystemer til
biler, med:
— ekstruderede, bøjede forbindelseslinjer af
aluminium med en udvendig diameter på 5 mm
eller derover, men ikke over 25 mm
— en vægt på 0,02 kg eller derover, men ikke over
0,25 kg

p/st

31.12.2025

0.6860

ex 8415 90 00

65

Aftagelig, buesvejset filtertørrer af aluminium med 0 %
polyamid- og keramikelementer, med:
— en længde på 143 mm eller derover, men ikke
over 292 mm
— en diameter på 31 mm eller derover, men ikke
over 99 mm
— med en vægt på ikke under 0,12 kg og ikke over
0,9 kg
— en zinkblomstlængde på ikke over 0,2 mm og en
tykkelse på ikke over 0,06 mm og
— en diameter for faste partikler på ikke over 0,06
mm,
af en art, der anvendes i luftkonditioneringssystemer
til biler (2)

p/st

31.12.2022

0.6821

ex 8436 99 00

10

Del indeholdende:
— en 1-faset vekselstrømsmotor
— en epicyklisk transmission
— et skær
også med:
— en kondensator
— en del monteret med en gevindskåret bolt
til brug ved fremstilling af kompostkværne (2)

0%

p/st

31.12.2025

0.7380

ex 8481 80 59

30

Tovejs reguleringsventil med hus og:
— mindst 5 men ikke flere end 16 afgangshuller

0%

-

31.12.2022

22
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med en diameter på mindst 0,05 mm, men højst
0,5 mm
— en strømningshastighed på mindst 330
cm3/minut, men ikke over 5 000 cm3/minut
— et driftstryk på mindst 19, men højst 300 MPa

DA

0.7518

ex 8481 90 00

40

Ventilarmatur:
— til åbning og lukning af brændstofstrømmen
— bestående af en aksel og et blad
— med mindst 3, men højst 8 huller i bladet
— fremstillet af metal og/eller metallegering(er)

0.4997

ex 8483 40 90

80

0.6854

ex 8501 10 10

0.6858

0.6880

-

31.12.2023

Transmissionsgearkasse med:
0%
— højst tre gear
— automatisk decelerationssystem
— system til skift af køreretning
til brug ved fremstilling af varer henhørende under
pos. 8427 (2)

p/st

31.12.2025

20

Synkronmotor
til
opvaskemaskiner
med 0 %
vandgennemstrømningskontrolmekanisme
med
følgende dimensioner:
— længde uden aksel på 24 mm (+/- 0,3)
— diameter på 49,3 mm (+/- 0,3)
— nominel spænding på 220 V vekselstrøm eller
derover, men ikke over 240 V vekselstrøm
— nominel frekvens på 50 Hz eller derover, men
ikke over 60 Hz
— indgangseffekt på ikke over 4 W
— rotationshastighed på 4 omdrejninger i minuttet,
men ikke over 4,8 omdrejninger i minuttet
— udgangsmoment på mindre end 10 kgf/cm

-

31.12.2022

ex 8501 10 99

64

Jævnstrømsmotor
til
styring
af
klappens 0 %
vinkelposition med henblik på justering af gasstrøm i
luftspjæld og EGR-ventil:
— med kapslingsgrad IP69
— med en rotorhastighed på ikke over 6 500
omdrejninger pr. minut i ubelastet tilstand
— med en nominel spænding på 12,0 V (+/– 0,1)
— med et specificeret temperaturinterval på –
40 °C eller derover, men ikke over + 165 °C
— med eller uden tandhjul
— med eller uden motorudtag
— med eller uden flange
— med en diameter på ikke over 40 mm (uden
flangen)
— med en samlet højde på ikke over 90 mm (fra
bund til tandhjul)

-

30.6.2021

ex 8501 10 99

65

Elektrisk turboladeraktuator med:
— jævnstrømsmotor
— integreret gearmekanisme
— (træk)kraft på 200 N eller derover ved mindst
140 °C forhøjet omgivende temperatur
— (træk)kraft på 250 N eller derover i hver
stempelposition
— faktisk stempelvandring på 15 mm eller derover,
men ikke over 25 mm

-

31.12.2025
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— også med interface til egendiagnosesystem

DA

0.6627

ex 8501 10 99

75

Permanent magnetiseret jævnstrømsmotor med:
— en flerfaset spole
— en ydre diameter på 28 mm eller derover, men
højst 35 mm
— en nominel omdrejningshastighed på højest 12
000 rpm og derunder
— en forsyningsspænding på 8 V eller derover,
men højst 27 V

0%

-

31.12.2025

0.4731

ex 8501 31 00

37

Permanent magnetiseret jævnstrømsmotor med:
— en flerfaset spole
— en ydre diameter på 30 mm eller derover, men
højst 90 mm, inklusiv monteringsflange
— en nominel hastighed på ikke over 15 000
omdrejninger pr. minut
— en effekt på 45 W eller derover, men ikke over
400 W, og
— en forsyningsspænding på 9 V eller derover,
men ikke over 50 V
— også med en drivskive
— også med et krumtaphus
— også med en ventilator
— også med en dækselenhed
— også med et solhjul
— også
med
en
hastighedsog
omdrejningsretningsindkoder
— også med en sensor for hastighed eller
omdrejningsretning af resolvertypen eller Halleffekttypen
— også med en monteringsflange

0%

-

31.12.2024

0.5577

ex 8501 31 00

50

Jævnstrømsmotor, børsteløs, med:
— en udvendig diameter på 80 mm eller derover,
men ikke over 200 mm
— en forsyningsspænding på 9 V eller derover,
men ikke over 16 V
— med en afgivet effekt ved 20 °C på 300 W eller
derover, men ikke over 750 W
— et drejningsmoment ved 20 °C på 2,00 nm eller
derover, men ikke over 7,00 nm
— med en nominel hastighed ved 20 °C på 600 rpm
eller derover, men ikke over 3 100 rpm
— også med en remskive
— også med en elektrisk servostyringssensor/enhed

0%

-

31.12.2022

0.6809

ex 8501 31 00
ex 8501 32 00

53
45

Børsteløs
og
permanent
magnetiseret 0 %
jævnstrømsmotor, egnet til biler, med:
— en specificeret hastighed på højst 4 100
omdr./min
— en mindsteeffekt på 400 W, men ikke over 1,3
kW (ved 12 V)
— en flangediameter på 85 mm eller derover, men
ikke over 200 mm
— en længde på højst 335 mm, målt fra
begyndelsen af akslen til den ydre ende
— et hus med en længde på højst 265 mm, målt fra
begyndelsen af flangen til den ydre ende

-

31.12.2025

24
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— et maksimalt todelt (basishus, herunder
elektriske komponenter og flange med mindst 2
og højst 11 borehuller) hus af pressestøbt
aluminium eller stålblik med eller uden
forsegling (rille med O-ring og fedt)
— en stator med enkelt t-tandsudformning og
enkeltspoleviklinger i 9/6- eller 12/8-topologi og
— udvendige magneter
— også med elektrisk servostyringsenhed

DA

0.6161

ex 8503 00 99

55

Stator til børsteløs motor med:
0%
— en indvendig diameter på 206,6 mm (± 0,5)
— en udvendig diameter på 265,0 mm (± 0,2) og
— en bredde på 37,2 mm eller derover, men ikke
over 47,8 mm,
af den art, der anvendes til fremstilling af
vaskemaskiner,
vaske-/tørremaskiner
og
tørremaskiner med direkte drevne tromler

p/st

31.12.2025

0.7764

ex 8504 31 80

55

Elektrisk transformator med:
— effekt på 0,22 kVA eller derover, men ikke over
0,24 kVA
— et driftstemperaturinterval på + 10 °C eller
derover, men ikke over + 125 °C
— fire
eller
fem
induktivt
koblede
kobbertrådsvindinger
— 11 eller 12 tilslutningstapper nederst og
— dimensioner på ikke over 32 mm x 37,8 mm x
25,8 mm

0%

-

31.12.2024

0.7788

ex 8505 11 00

68

Blokke af neodym, jern og bor eller af en legering af 0 %
samarium og cobalt, uanset om de er dækket med
zink eller ej, bestemt til at blive permanente
magneter ved magnetisering, med:
— en længde på 13,8 mm eller derover, men ikke
over 45,2 mm
— en bredde på 7,8 mm eller derover, men ikke
over 25,2 mm,
— en højde på 1,3 mm eller derover, men ikke over
4,7 mm

-

31.12.2024

0.6857

ex 8505 11 00
ex 8505 19 90

73
35

Artikler med form som flade stænger, buede stænger 0 %
eller kvartmanchetter fremstillet af ferrit, eller cobalt,
eller samarium eller andre sjældne jordmetaller, eller
belægninger heraf, uanset om de er dækket med
polymerer eller ej, bestemt til at blive permanente
magneter ved magnetisering, med:
— en længde på 5 mm eller derover, men ikke
over 60 mm
— en bredde på 5 mm eller derover, men ikke over
40 mm
— en tykkelse på 3 mm eller derover, men ikke
over 15 mm

p/st

31.12.2022

0.7641

ex 8507 60 00

13

Prismatiske lithium-ion-akkumulatorer med:
— en bredde på 173,0 mm (± 0,3 mm)
— en tykkelse på 45,0 mm (± 0,3 mm)
— en højde på 125,0 mm (± 0,3 mm)
— en nominel spænding på 3,67 V (± 0,01 V) og

-

31.12.2021
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— en nominel kapacitet på 94 Ah og/eller 120 Ah,
til anvendelse ved fremstilling af genopladelige
batterier til elkøretøjer (2)

DA

0.6685

ex 8507 60 00

15

Cylindriske lithium-ion-akkumulatorer eller - 1,3 %
moduler med:
— en nominel kapacitet på 8,8 Ah eller derover,
men højst 18 Ah
— en nominel spænding på 36 V eller derover, men
højst 48 V
— en kapacitet på 300 Wh eller derover, men højst
648 Wh
til anvendelse ved fremstilling af elcykler (2)

-

31.12.2021

0.6625

ex 8507 60 00

17

Lithium-ion startbatteri, der består af fire 1,3 %
genopladelige lithium-ion sekundærceller med:
— en nominel spænding på 12 V
— en længde på 350 mm eller derover, men højst
355 mm
— en bredde på 170 mm eller derover, men højst
180 mm
— en højde på 180 mm eller derover, men højst
195 mm
— en vægt på 10 kg eller derover, men højst 15 kg
— en nominel kapacitet på 60 Ah eller derover,
men højst 80 Ah

-

31.12.2021

0.7663

ex 8507 60 00

18

Litium-ion-polymerakkumulatorer
med
et 1,3 %
batteristyringssystem og en can-bus-grænseflade,
med:
— en længde på højst 1 600 mm
— en bredde på højst 448 mm
— en højde på højst 395 mm
— en nominel spænding på 280 V eller derover,
men ikke over 400 V
— en nominel kapacitet på 9,7 Ah eller derover,
men ikke over 10,35 Ah
— en ladespænding på 110 V eller derover, men
ikke over 230 V, og
— indeholdende 6 moduler med 90 celler eller
derover, men ikke over 96 celler, omsluttet af et
stålhus,
til brug ved fremstilling af køretøjer, som kan
oplades ved tilslutning til en ekstern elektrisk
energikilde, henhørende under pos. 8703 (2)

-

31.12.2021

0.7717

ex 8507 60 00

22

Integreret batterisystem i et metalhus med holdere 1,3 %
bestående af:
— et litium-ion-batteri med en spænding på 48 V
(± 5 V) og en kapacitet på 0,44 kWh (± 0,05
kWh),
— batteristyringssystem
— et relæ
— en lavspændingsomformer (DC/DC)
— mindst én stikforbindelse
til brug ved fremstilling af hybridmotorkøretøjer (2)

-

31.12.2021

0.2907

ex 8507 60 00

30

Cylindrisk lithium-ion-akkumulator eller -modul, 1,3 %
med en længde på 63 mm eller mere og en diameter

-

31.12.2021

26
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på 17,2 mm eller mere, med en nominel kapacitet på
1 200 mAh eller mere, bestemt til brug ved
fremstilling af batterier, som kan genoplades (2)

DA

0.6703

ex 8507 60 00

33

Lithium-ion-akkumulator med:
— en længde på 150 mm eller derover, men
højst 1 000 mm
— en bredde på 100 mm og derover, men højst
1 000 mm
— en højde på 200 mm eller derover, men højst
1 500 mm
— en vægt på 75 kg eller derover, men ikke over
200 kg
— en nominel kapacitet på 150 Ah eller derover,
men ikke over 500 Ah
— en nominel udgangsspænding på 230 V
vekselstrøm (fase til nul spænding) eller en
nominel spænding på 64 V (± 10 %)

1,3 %

-

31.12.2021

0.6702

ex 8507 60 00

37

Lithium-ion-akkumulator med:
— en længde på 1 200 mm eller derover, men ikke
over 2 000 mm
— en bredde på 800 mm eller derover, men ikke
over 1 300 mm
— en højde på 2 000 mm eller derover, men ikke
over 2 800 mm
— en vægt på 1 800 kg eller derover, men ikke over
3 000 kg
— en nominel kapacitet på 2 800 Ah eller derover,
men højst 7 200 Ah

1,3 %

-

31.12.2021

0.5548

ex 8507 60 00

50

Moduler til samling af genopladelige litium-ion- 1,3 %
akkumulatorer med:
— en længde på 298 mm eller derover, men ikke
over 500 mm
— en bredde på 33,5 mm og derover, men ikke
over 209 mm
— en højde på 75 mm eller derover, men ikke over
228 mm
— en vægt på 3,6 kg eller derover, men ikke over
17 kg, og
— en effekt på 458 Wh eller derover, men ikke
over 2 158 Wh

-

31.12.2021

0.5342

ex 8507 60 00

65

Cylindrisk lithium-ion-batteri med
— 3,5 V DC til 3,8 V DC
— 300 mAh til 900 mAh og
— en diameter på 10,0 mm til 14,5 mm

1,3 %

-

31.12.2021

0.7888

ex 8507 60 00

68

Lithium-ion-akkumulator i et metalhus, med
— en længde på 65 mm eller derover, men ikke
over 225 mm
— en bredde på 10 mm og derover, men ikke over
75 mm
— en højde på 60 mm eller derover, men ikke over
285 mm
— en nominel spænding på 2,1 V eller derover,
men ikke over 3,8 V, og
— en nominel kapacitet på 2,5 Ah eller derover,

1,3 %

-

31.12.2021

27

DA

Dokumentnummer

KN-kode

TARIC

Varebeskrivelse

Planlagt dato
Autonom Supplerende
for obligatorisk
toldsats
enhed
revision

men ikke over 325 Ah

DA

0.5356

ex 8507 60 00

75

Rektangulær lithium-ion-akkumulator med
— en metalbeklædning
— en længde på 173 mm (± 0,15 mm)
— en bredde på 21 mm (± 0,1 mm)
— en højde på 91 mm (± 0,15 mm)
— en nominel spænding på 3,3 V og
— en nominel effekt på 21 Ah eller derover

1,3 %

-

31.12.2021

0.6753

ex 8507 60 00

77

Genopladelige lithium-ionbatterier med:
— en længde på 700 mm eller derover, men ikke
over 2 820 mm
— en bredde på 935 mm eller derover, men ikke
over 1 660 mm
— en højde på 85 mm eller derover, men højst
700 mm
— en vægt på 250 kg eller derover, men ikke over
700 kg
— en effekt på ikke over 175 kWh
— en nominel spænding på 400 V

1,3 %

-

31.12.2021

0.5014

ex 8508 70 00
ex 8537 10 98

20
98

Elektroniske kredsløbskort:
— som er forbundet indbyrdes og med
motorstyringskortet med et kabel eller via en
radioforbindelse
— som styrer støvsugeres funktion (tænd/sluk og
sugeevne) ud fra et indlagt program
— som kan være forsynet med indikatorer, der
viser støvsugerens driftstilstand (sugeevne
og/eller poseskift og/eller filterskift)

0%

p/st

31.12.2025

0.6856

ex 8512 20 00

30

Lysmodul bestående af mindst:
0%
— to lysdioder
— linser af glas eller plast, der samler/spreder lyset
fra lysdioderne
— reflektorer, der omdirigerer lyset fra lysdioderne
i et aluminiumskabinet med en køler, der er monteret
på en konsol med en aktuator

p/st

31.12.2025

0.6863

ex 8512 30 90

20

Brummer til et parkeringsassistancesystem i en 0 %
plastindkapsling; den opererer ud fra det piezomekaniske princip og indeholder:
— et elektronisk kredsløbskort
— et stik
— også i en metalholder
til brug ved fremstilling af varer henhørende under
kapitel 87 (2)

p/st

31.12.2022

0.6689

ex 8529 90 65

28

Elektronikenhed, der som minimum består af:
— et trykt kredsløbskort med
— en eller flere FPPT'er (programmerbare porte)
og/eller processorer til multimedieapplikationer
og behandling af videosignaler
— flashhukommelse
— arbejdshukommelse
— også med USB, HDMI, VGA-, RJ-45- og/eller
andre multimediegrænseflader,
— stik og fatninger til tilslutning af en LCD-

p/st

31.12.2025

28

0%
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skærm, LED-belysning og et kontrolpanel
0.4893

ex 8529 90 65
ex 8529 90 92

65
53

Trykt kredsløb til fordeling af fødespænding og 0 %
styresignaler direkte til et styrekredsløb på et LCDmoduls TFT-glaspanel

p/st

31.12.2025

0.4890

ex 8529 90 92

25

LCD-moduler,
ikke
kombineret
med 0 %
berøringsfølsomme
skærmfaciliteter,
kun
indeholdende:
— én eller flere TFT glas- eller plastceller
— et pressestøbt kølelegeme
— en baggrundsbelysningsenhed
— en trykt kredsløbsplade med mikrostyreenhed og
— LVDS (Low Voltage Differential Signaling)
interface
til brug ved fremstilling af radioer til motorkøretøjer

p/st

31.12.2025

(2)

DA

0.6654

ex 8529 90 92

37

Fastgørelseslister og dæklister af aluminiumlegering: 0 %
— der indeholder silicium og magnesium
— med en længde på 300 mm eller derover, men
højst 2 200 mm
udformet specielt til anvendelse ved fremstilling af
TV-apparater (2)

-

31.12.2025

0.6629

ex 8529 90 92

63

LCD modul
0%
— med et skærmdiagonalmål på 14,5 cm eller
derover, men ikke over 38,5 cm,
— med eller uden berøringsfølsom skærm
— med LED-baggrundsbelysning
— med et trykt kredsløb med EEPROM,
microcontroller, LVDS-modtager og andre
aktive og passive komponenter
— med strømforsyningsstik samt CAN- og LVDSgrænseflade
— med eller uden elektroniske komponenter til
dynamisk farvejustering
— i et kabinet med eller uden mekaniske,
berøringsfølsomme
eller
berøringsfri
betjeningsfunktioner og med eller uden aktivt
kølesystem,
der er egnet til installation i motorkøretøjer
henhørende under kapitel 87 (2)

p/st

31.12.2025

0.5018

ex 8529 90 92

67

Farve-LCD-panel til LCD-monitorer henhørende 0 %
under pos. 8528:
— med et skærmdiagonalmål på 14,48 cm eller
derover, men ikke over 31,24 cm,
— med eller uden berøringsfølsom skærm
— med baggrundsbelysning og microcontroller
— med en CAN-styreenhed (Controller area
network) med LVDS-interface (Low-voltage
differential
signaling)
og
CAN/strømforsyningsbøsning eller med en
APIX-styreenhed (Automotive Pixel Link) med
APIX-interface
— i et kabinet, også med et varmedræn på bagsiden
af kabinettet
— uden signalbehandlingsmodul

p/st

31.12.2025

29
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— med eller uden haptisk eller akustisk feedback
til brug ved fremstilling af køretøjer henhørende
under kapitel 87 (2)

DA

0.6781

ex 8529 90 92

85

Farve LCD-modul i et kabinet:
0%
— med et skærmdiagonalmål på 14,48 cm eller
derover, men ikke over 26 cm
— uden berøringsfølsom skærm
— med baggrundsbelysning og microcontroller
— med en CAN-styreenhed (Controller Area
Network), et LVDS- interface (Low-Voltage
Differential
Signalling)
og
en
CAN/
kraftforsyningskonnektor
— uden signalbehandlingsmodul
— med kontrolkredsløb dedikeret til pixeladressering
— med en motordrevet mekanisme til bevægelse af
skærmen
til permanent installation i motorkøretøjer
henhørende under kapitel 87 (2)

p/st

31.12.2025

0.6849

ex 8536 69 90

60

Elektriske stik og fatninger med en længde på ikke 0 %
over 12,7 mm eller en diameter på ikke over
10,8 mm til brug ved fremstilling af høreapparater og
taleprocessorer (2)

p/st

31.12.2022

0.5028

ex 8536 69 90

84

USB-udtag (universal serial bus) (USB) eller - 0 %
stikpropper med en eller flere bøsninger, til
tilslutning af andre USB-enheder til brug ved
fremstilling af varer henhørende under pos. 8521
eller 8528 (2)

p/st

31.12.2025

0.6864

ex 8537 10 91

50

Sikringsmodul med følgende indhold i et 0 %
plastkabinet med monteringsbeslag:
— fatninger med eller uden sikringer
— portforbindelser
— et
trykt
kredsløbskort
med
indlejret
mikroprocessor, mikroomskifter og relæ
af den art, der bruges ved fremstilling af varer
henhørende under kapitel 87

p/st

31.12.2025

0.6889

ex 8537 10 98

35

Elektronisk styreenhed uden hukommelse med 0 %
driftsspænding
på
12
V
til
informationsudvekslingssystemer i motorkøretøjer
(tilslutning af audio, telefoni, navigation, kamera og
trådløs autodiagnose) indeholdende:
— 2 drejeknapper
— mindst 27 trykknapper
— LED-belysning
— 2 integrerede kredsløb til modtagelse og
afsendelse af styresignaler via LIN-bussen

p/st

31.12.2025

0.6866

ex 8538 90 91
ex 8538 90 99

20
50

Indeantenne til et centrallåsesystem til biler 0 %
indeholdende:
— et antennemodul i et plastkabinet
— et tilslutningskabel med et stik
— mindst to monteringsbeslag
også kredsløbskort med integrerede kredsløb, dioder
og transistorer

p/st

31.12.2025

30
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til brug ved fremstilling af varer henhørende under
kapitel 87 (2)

DA

0.6710

ex 8544 30 00
ex 8544 42 90

60
50

Forbindelseskabel med fire kerner og to hunstik til 0 %
transmission af digitale signaler fra navigations- og
lydsystemer til et USB-stik, til brug ved fremstilling
af varer henhørende under kapitel 87 (2)

-

31.12.2025

0.6867

ex 8544 30 00

85

Tolederforlængerkabel med to stikforbindelser, der 0 %
som minimum indeholder:
— en gummitylle
— et fastgøringsbeslag af metal
af den art, der anvendes til at forbinde
køretøjshastighedsensorer ved fremstilling af
køretøjer henhørende under kapitel 87

p/st

31.12.2025

0.6853

ex 8544 42 90

70

Elektriske ledere:
0%
— med driftsspænding på ikke over 80 V
— med en længde på ikke over 120 cm
— monteret med stikforbindelser
til brug ved fremstilling af høreapparater,
tilbehørssæt og taleprocessorer (2)

p/st

31.12.2025

0.6861

ex 8544 49 93

30

Elektriske ledere:
0%
— med driftsspænding på ikke over 80 V
— af en platin/iridium-legering
— belagt med poly(tetrafluorethylen)
— uden stikforbindelser
til brug ved fremstilling af høreapparater,
tilbehørssæt og taleprocessorer (2)

m

31.12.2025

0.5002

ex 8545 90 90

40

Korrosionsbestandigt substrat af lagdelte tekniske 0 %
fibre, af den art, der anvendes til gasdiffusionslag,
med:
— kontrolleret fiberlængde, bøjestyrke, porøsitet,
varmeledningsevne og elektrisk modstand
— en tykkelse under 600 µm
— en arealvægt på mindre end 500 g/m2

m²

31.12.2021

0.6707

ex 8708 30 10
ex 8708 30 91

70
40

Bremsekaliberkæbe af duktilt støbejern, af den slags, 0 %
som anvendes til fremstilling af varer henhørende
under kapitel 87

p/st

31.12.2025

0.6869

ex 8708 40 20
ex 8708 40 50

20
10

Automatisk hydrodynamisk gearkasse
0%
— med en hydraulisk drejningsmomentomformer
— uden mellemgearkasse eller kardanaksel
— med eller uden frontdifferentiale
til brug ved fremstilling af motorkøretøjer
henhørende under kapitel 87 (2)

p/st

31.12.2025

0.6648

ex 8708 50 20
ex 8708 50 99

20
10

Transmissionsaksel af kulfiberforstærket plast, der 0 %
består af et enkelt stykke uden led i midten
— med en længde på 1 m eller derover, men højst 2
m
— med en vægt på 6 kg eller derover, men højst 9
kg

p/st

31.12.2025

31
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0.6711

ex 8708 80 20
ex 8708 80 35

10
10

Fjederbensstøtteleje, der består af:
0%
— en metalholder med tre monteringsskruer og
— en gummistødfanger
til brug ved fremstilling af varer henhørende under
kapitel 87 (2)

p/st

31.12.2025

0.6859

ex 8708 91 20
ex 8708 91 99

30
30

Luftbeholder til luftindtag eller -udsugning 0 %
fremstillet af en aluminiumlegering efter EN AC
42100-standarden med:
— en isolerende arealjævnhed på ikke over 0,1 mm
— en tilladt partikelmængde på 0,3 mg pr. tank
— en afstand mellem porer på 2 mm eller derover
— porestørrelser på ikke over 0,4 mm og
— højst 3 porer større end 0,2 mm
af den art, der bruges i varmevekslere til
bilkølesystemer

p/st

31.12.2025

0.7716

ex 8708 91 35

20

Kølekanal til en turbolader, der omfatter:
0%
— en kanal i en aluminiumlegering med mindst én
metalholder og mindst to monteringshuller
— et gummirør med klemmer
— et beslag rustfrit stål, der er yderst
modstandsdygtigt
over
for
korrosion
[SUS430JIL],
til brug ved fremstilling af motorer med
kompressionstænding til motorkøretøjer (2)

-

31.12.2024

0.6687

ex 8708 95 10
ex 8708 95 99

10
20

Oppustelig airbag af stærkt polyamidfiber:
— syet
— foldet i en tredimensionel emballeringsform vha.
varmeformning, eller flad (ufoldet) airbag med
eller uden varmeformning

0%

p/st

31.12.2025

0.6688

ex 8708 95 10
ex 8708 95 99

20
30

Oppustelig airbag af stærkt polyamidfiber:
— syet
— foldet
— med silikonelim, der er påført med henblik på
formning efter hulrummet til airbaggen og
lastreguleret airbagforsegling
— egnet til inflationsteknologi baseret på kold gas

0%

p/st

31.12.2025

0.7581

ex 8708 50 20
ex 8708 50 99

60
15

Fordelergearkasse til biler med en indgang og to 0 %
udgange til fordeling af et køretøjs motorkraft
mellem
forakslen
og
bagakslen,
i
et
aluminiumskabinet med maksimale dimensioner på
565 × 570 × 510 mm, der indeholder:
— mindst en aktuator
— med eller uden en indvendig fordeling med kæde

-

31.12.2024

0.6686

ex 8714 10 90

10

Indre rør til gaffelstænger til motorcykler:
— af SAE1541 kulstofstål
— med et hårdt kromlag på 20 μm (+15 μm/-5 μm)
— med en vægtykkelse på 1,3 mm eller derover,
men højst 1,6 mm
— med en brudforlængelse på 15 %
— perforerede

0%

p/st

31.12.2025

0.6848

ex 8714 10 90

70

Motorcykelkølere med sendinger på 100 styk eller 0 %

p/st

31.12.2022
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flere
0.6879

ex 8714 96 10

10

Pedaler til brug ved fremstilling af cykler (herunder 0 %
elektriske cykler) (2)

-

31.12.2025

0.6878

ex 8714 99 90

30

Sadelpinde til brug ved fremstilling af cykler 0 %
(herunder elektriske cykler) (2)

p/st

31.12.2025

0.4883

ex 9001 90 00

85

Light
guide
panel
fremstillet
af 0 %
poly(metylmetacrylat):
— også tilskåret
— også med tryk
til
anvendelse
ved
fremstilling
af
baggrundsbelysningsenheder i fladskærmsfjernsyn (2)

-

31.12.2025

0.7590

ex 9002 11 00

18

Objektiv, der består af et cylinderformet metal- eller 0 %
plastplade, og optiske elementer med:
— horisontalt synsfelt på højst 120°
— diagonalt synsfelt på højst 92°
— en brændvidde på højst 7,50 mm
— en blænde på højst f/2,90
— en diameter på højst 22 mm

-

31.12.2023

0.5692

ex 9002 11 00

20

Objektiver:
— som måler ikke mere end 95 mm × 55 mm × 50
mm
— med en opløsning på 160 linjer pr. mm eller
bedre og
— med en zoomfaktor på 3 eller mere

-

31.12.2022

0.5025

ex 9401 90 80

10

Palskiver til brug ved fremstilling af indstillelige 0 %
bilsæder (2)

p/st

31.12.2025

0.4846

ex 9503 00 75
ex 9503 00 95

10
10

Skalamodeller i plast af
motoriserede, til trykning (2)

p/st

31.12.2025

0.6950

ex 9607 20 10

10

Skydere, smal bændel med påsatte lynlåstænder, 0 %
pind/stopper og andre lynlåsdele af uædle metaller til
brug ved fremstilling af lynlåse (2)

-

31.12.2022

0.6949

ex 9607 20 90

10

Smalle bændler med påsatte lynlåskroge af plast til 0 %
brug ved fremstilling af lynlåse (2)

-

31.12.2025"

også 0 %

" (1)

Toldsuspensionen finder dog ikke anvendelse, når behandlingen foretages af detailforretninger eller restaurationer.

(2)

Denne toldsuspension forudsætter toldtilsyn med den særlige anvendelse i overensstemmelse med artikel 254 i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(3)

Kun værditolden suspenderes. Den specifikke toldsats finder fortsat anvendelse. "

(3)

DA

svævebaner,

0%

Følgende rækker tilføjes eller indsættes efter de numeriske KN- og Tarickoder i
anden og tredje kolonne:
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"0.8021

2804 70 10

Rødt phosphor

0%

-

31.12.2022

0.8022

2804 70 90

Andet phosphor end rødt phosphor

0%

-

31.12.2023

0.7974

ex 2903 39 19

40

3-(Brommethyl)pentan (CAS RN 3814-34-4) med en 0 %
renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.8017

ex 2903 99 80

25

2,2'-Dibromobiphenyl (CAS RN 13029-09-9) med 0 %
en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.8018

ex 2903 99 80

35

2-Brom-9,9'-spirobi[9H-fluoren] (CAS RN 171408- 0 %
76-7) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller
derover

-

31.12.2025

0.7957

ex 2904 99 00

55

2,4-Dichlor-1,3-dinitro-5-(trifluoromethyl)benzen
0%
(CAS RN 29091-09-6) med en renhedsgrad på 96
vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.7963

ex 2906 29 00

70

1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol (CAS RN 529-33-9) 0 %
med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.8015

ex 2914 29 00

35

4-(trans-4-Propylcyclohexyl)cyclohexanon (CAS
0%
RN 82832-73-3) med en renhedsgrad på 95
vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.7955

ex 2915 24 00

10

Eddikesyreanhydrid (CAS RN 108-24-7) med en 0 %
renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.7980

ex 2916 19 95

60

Metyl 2-fluorprop-2-enoat (CAS RN 2343-89-7) 0 %
med en renhedsgrad på 93 vægtprocent eller derover,
også med ikke over 7 % af stabilisatoren 2,6-di-tertbutyl-p-cresol
(CAS RN 128-37-0) og
Tetrabutylammoniumnitrit (CAS RN 26501-54-2)

-

31.12.2025

0.7940

ex 2916 19 95

70

Metyl 3-metyl-2-butenoat (CAS RN 924-50-5) med 0 %
en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.7931

ex 2916 20 00

25

Cyclohexancarbonylchlorid (CAS RN 2719-27-9) 0 %
med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.7933

ex 2916 20 00

35

2-Cyclopropyleddikesyre (CAS RN 5239-82-7) med 0 %
en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.7929

ex 2916 39 90

16

3-Fluor-5-iod-4-methylbenzoesyre
(CAS
RN 0 %
861905-94-4) med en renhedsgrad på 97
vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.8008

ex 2918 29 00

40

3-Hydroxy-4-nitrobenzoesyre (CAS RN 619-14-7) 0 %
med en renhedsgrad på mere end 96,5 vægtprocent

-

31.12.2025

0.7934

ex 2918 99 90

43

Vanillinsyre (CAS RN 121-34-6) med
renhedsgrad på 98,5 vægtprocent eller derover

en 0 %

-

31.12.2025

0.7947

ex 2921 29 00

70

N,N,N',N'-tetrametyletylendiamin (CAS RN 110-18- 0 %
9) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller
derover

-

31.12.2025
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0.8019

ex 2921 49 00

45

2-(4-Biphenylyl)amino-9,9-dimethylfluoren (CAS 0 %
RN 897671-69-1) med en renhedsgrad på 95
vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.8020

ex 2921 49 00

55

2-(2-Biphenylyl)amino-9,9-dimethylfluoren (CAS 0 %
RN 1198395-24-2) med en renhedsgrad på 95
vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.7946

ex 2922 19 00

29

N-metyl-N-(2-hydroxyethyl)-p-toluidin (CAS RN 0 %
2842-44-6) med en renhedsgrad på 99 vægtprocent
eller derover

-

31.12.2025

0.7935

ex 2922 19 00

70

2-Benzylaminoethanol (CAS 104-63-2) med en 0 %
renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.8000

ex 2924 19 00

18

2-(((Butylamino)carbonyl)oxy)ethylacrylat
0%
(CAS RN 63225-53-6) med en renhedsgrad på 97
vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.8013

ex 2925 19 95

40

N-iodsuccinimid (CAS RN 516-12-1) med en 0 %
renhedsgrad på 98,5 vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.7985

ex 2930 90 98

88

1-{4-[(4-Benzoylphenyl)sulphanyl]phenyl}-2-metyl- 0 %
2-[(4-metylphenyl)sulfonyl]propan-1-one (CAS RN
272460-97-6) med en renhedsgrad på 94
vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.7951

ex 2931 90 00

25

N-(3-(dimethoxymethylsilyl)propyl)etylendiamin
0%
(CAS RN 3069-29-2) med en renhedsgrad på
98 vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.7958

ex 2932 20 90

18

4-Hydroxycoumarin (CAS-RN 1076-38-6) med en 0 %
renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.7984

ex 2932 20 90

23

1,4-Dioxan-2,5-dion (CAS RN 502-97-6) med en 0 %
renhedsgrad på 99,5 vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.7978

ex 2932 99 00

68

3,9-Diethyliden-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecan
0%
(CAS RN 65967-52-4) med en renhedsgrad på 98
vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.7930

ex 2932 99 00

73

5-Fluor-3-methylbenzofuran-2-carboxylsyre (CAS 0 %
RN 81718-76-5) med en renhedsgrad på
97 vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.7936

ex 2932 99 00

78

Methyl
2,2-difluor-1,3-benzodioxol-5-carboxylat 0 %
(CAS RN 773873-95-3) med en renhedsgrad på
98 vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.7954

ex 2932 99 00

83

6,11-Dihydrodibenz[b,e]oxepin-11-one (CAS RN 0 %
4504-87-4) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent
eller derover

-

31.12.2025

0.7938

ex 2933 19 90

43

tert-Butyl
2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetat 0 %
(CAS RN 1082827-81-3) med en renhedsgrad på
95 vægtprocent eller derover

-

31.12.2025
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0.7937

ex 2933 29 90

23

1,1'-Thiocarbonylbis(imidazol) (CAS RN 6160-65- 0 %
2) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller
derover

-

31.12.2025

0.7976

ex 2933 39 99

83

2-Hydroxy-4-azoniaspiro[3,5]nonanchlorid
(CAS 0 %
RN 15285-58-2) med en renhedsgrad på 97
vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.7925

ex 2933 39 99

84

Diethyl(3-pyridyl)boran (CAS RN 89878-14-8) med 0 %
en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.7981

ex 2933 39 99

86

3-(N-hydroxycarbamimidoyl)pyridin 1-oxid (CAS 0 %
RN 92757-16-9) med en renhedsgrad på 97
vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.7939

ex 2933 39 99

87

6-Chlor-N-(2,2-dimethylpropyl)pyridin-30%
carboxamid (CAS RN 585544-20-3) med en
renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.7986

ex 2933 39 99

88

Benzyl
4-amino-3-chlor-6-(4-chlor-2-fluor-3- 0 %
methoxyphenyl)-5-fluorpyridin-2-carboxylat (CAS
RN 1390661-72-9) med en renhedsgrad på 92
vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.7952

ex 2933 69 80

33

2,4,6-Trichlor-1,3,5-triazin (CAS RN 108-77-0) med 0 %
en renhedsgrad på 99 vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.7927

ex 2933 99 80

60

2-(6,11-Dihydro-5H-dibenz[b,e]azepin-6-yl)0%
methyl]-1H-isoindol-1,3(2H)-dion
(CAS
RN
143878-20-0) med en renhedsgrad på 99
vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.7971

ex 2933 99 80

70

5-(Bis-(2-hydroxyethyl)-amino)-1-methyl-1H0%
benzimidazol-2-butansyreetylester (CAS RN 354374-6) med en renhedsgrad på 98 vægtprocent eller
derover

-

31.12.2025

0.8014

ex 2933 99 80

80

Pyrrol-2-carboxaldehyd (CAS RN 1003-29-8) med 0 %
en renhedsgrad på 97 vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.7926

ex 2934 99 90

65

Benzo[b]thiophen-10-methoxycycloheptanon (CAS 0 %
RN 59743-84-9) med en renhedsgrad på 98
vægtprocent eller derover

-

31.12.2025

0.7944

ex 2934 99 90

70

1,3,4-thiadiazolidin-2,5-dithion (CAS RN 1072-71- 0 %
5) med en renhedsgrad på 95 vægtprocent eller
derover

-

31.12.2025

0.7928

ex 2935 90 90

44

4-[2-(7-Methoxy-4,4-dimethyl-1,3-dioxo-3,40%
dihydroisoquinolin-2(1H)yl)ethyl]bezensulfonamid (CAS RN 33456-68-7)
med en renhedsgrad på 99,5 vægtprocent eller
derover

-

31.12.2025

0.7943

ex 3201 90 20

10

Vandbaseret sumakekstrakt af kinesisk sumak (Galla 0 %
chinensis), med et indhold af tannin på 85 %
vægtprocent eller derunder

-

31.12.2025
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0.7975

ex 3801 10 00

10

Kunstig grafit i pulverform, (CAS RN 7782-42-5) 1,8 %
med:
— en sekundær partikelstruktur, som er aggregeret
fra mindre primære partikler
— uden belægning på overfladen
— partikelstørrelse udtrykt som d50-værdi af 13,5
µm (± 0,5)
— specifikt overfladeareal (målt ved BET) mindre
end 2,0 m2/g
— massefylde: 1,10 ~ 1,70 g/cm3
— specifik afgangskapacitet på 351,0 mAh/g (±
3,0)
— indledende effektivitet på 94,0 % (± 1,0)

-

31.12.2021

0.7994

ex 3801 10 00

20

Kunstig grafit (CAS RN 7782-42-5) i pulverform, 1,8 %
med:
— specifikt overfladeareal (målt ved BET) på
0,8 m2/g (± 0,25)
— massefylde: 0,85 g/cm3 (± 0,10)
— kornstørrelse udtrykt som d50-værdi på 21,0 µm
(± 2,0)
— specifik afladningskapacitet på 351,0 mAh/g (±
3,0)
— indledende effektivitet på 94,0 % (± 2,0)

-

31.12.2021

0.7998

ex 3815 90 90

38

Fotoinitiator med indhold på:
— 80 vægtprocent
eller
derover
af
polyethylenglycol di[β-4-[4-(2-dimethylamino2-benzyl)butanoylphenyl]piperazin]propionat
(CAS RN 886463-10-1)
— ikke over 17 vægtprocent af polyethylenglycol
[β-4-[4-(2-dimethylamino-2benzyl)butanoylphenyl]piperazin]propionat

0%

-

31.12.2025

0.7999

ex 3815 90 90

48

Fotoinitiator med indhold på:
— 88 vægtprocent eller derover af α-(2benzoylbenzoyl)-ω-[(2-benzoylbenzoyl)oxy]poly(oxy-1,2-ethandiyl) (CAS RN 1246194-739)
— ikke
over
12 vægtprocent
af
α-(2benzoylbenzoyl)-ω-hydroxy-poly(oxy-1,2ethandiyl) (CAS RN 1648797-60-7)

0%

-

31.12.2025

0.7950

ex 3902 90 90

65

Bromineret butadien-styren-copolymer (CAS RN 0 %
1195978-93-8) med indhold af brom på
60 vægtprocent eller derover, men ikke over
68 vægtprocent, i former som angivet i bestemmelse
6b), kapitel 39

-

31.12.2025

0.7953

ex 3910 00 00

65

Flydende copolymer på basis af polydimethylsiloxan 0 %
med endeløse epoxidgrupper (CAS RN 2102536-934)

-

31.12.2025

0.8009

ex 3911 90 99

38

Blanding med indhold af:
— 90 vægtprocent (± 1 %) af 1,4:5,8dimethanonaphthalen,
2-ethyliden1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-,polymer
med
3a,4,7,7a-tetrahydro4,7-methano-1H-inden,

-

31.12.2025
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hydrogeneret (CAS RN 881025-72-5), og
— 10 vægtprocent (± 1 %) af en hydrogeneret
copolymer af styren-butadien (CAS RN 6607058-4)

DA

0.8010

ex 3911 90 99

48

Blanding med indhold af:
— 90 vægtprocent (± 1 %) af 1,4:5,8dimethanonaphthalen,
2-ethyliden1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-,polymer
med
3a,4,7,7a-tetrahydro4,7-methano-1H-inden,
hydrogeneret (CAS RN 881025-72-5), og
— 10 vægtprocent (± 1 %) af en copolymer af
ethylenpropylen (CAS RN 9010-79-1)

0%

-

31.12.2025

0.7949

ex 3920 61 00

40

Ekstruderede termoplastiske folier eller film af 0 %
polycarbonat med:
— mat overfladetekstur på begge sider
— en tykkelse på over 50 μm, men ikke over 200
μm
— en bredde på 800 mm eller derover, men ikke
over 1 500 mm, og
— en længde på 915 m eller derover, men ikke over
2 500 m
til brug ved fremstilling af retroreflekterende
produkter (2)

-

31.12.2025

0.8011

ex 3920 62 19
ex 3920 62 90

68
20

Film af poly(ethylenterephthalat) i ruller:
— med en tykkelse på 50 μm eller derover, men
ikke over 350 μm, og
— belagt med et lag forstøvet ædelmetal såsom
guld eller palladium med en tykkelse på 0,02 μm
eller derover, men ikke over 0,06 μm

0%

-

31.12.2025

0.8005

ex 3920 99 28

48

Folie af termoplastisk polyurethan i ruller med:
— en bredde på 900 mm eller derover, men ikke
over 1 016 mm
— mat overflade
— en tykkelse på 0,4 mm (± 8 %)
— en brudforlængelse på 480 % eller derover
(ASTM D412 (Die C))
— en strækstyrke i længderetningen på 470 (± 10)
kg/cm² (ASTM D412 (Die C))
— en Shore A hårdhed på 90 (± 3) (ASTM D2240)
— en rivstyrke på 100 (± 10) kg/cm² (ASTM
D624 (Die C))
— et smeltepunkt på 165 °C (± 10 °C)

0%

-

31.12.2025

0.8024

ex 5603 14 10

20

Fiberdug, bestående af polyester:
— med en vægt på 160 g/m² eller derover, men
ikke over 300 g/m²
— lamineret på den ene side med membran eller
membran og aluminium
— med filtreringseffektivitet i overensstemmelse
med DIN 60335-2-69:2008, mindst filterklasse
M
— foldelig

0%

m²

31.12.2023

0.8028

ex 6909 19 00

40

Absorptionselementer af keramik og kulstof, med 0 %

p/st

31.12.2025

38
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følgende egenskaber:
— ekstruderet,
brændt,
keramisk
bundet,
multicellulær, cylindrisk struktur
— 10 vægtprocent eller derover, men ikke over 35
vægtprocent aktivt kul
— 65 vægtprocent eller derover, men ikke over 90
vægtprocent keramisk bindemiddel
— med en diameter på 29 mm eller derover, men
ikke over 41 mm
— en længde på ikke over 150 mm
— brændt ved en temperatur på 800 °C eller
derover og
— til dampadsorption
af den art, der anvendes til samling i
brændstofdampabsorberende
anordninger
i
motorkøretøjers brændstofsystemer

DA

0.7913

ex 7506 20 00

20

Folier og bændler i ruller af nikkellegering i 0 %
overensstemmelse med ASME-standard SB582/UNS N06030 med:
— en tykkelse på 0,5 mm eller derover, men ikke
over 3 mm
— en bredde på 250 mm eller derover, men ikke
over 1 219 mm

-

31.12.2025

0.7997

ex 7616 99 90

35

Aluminiumsplade med:
3%
— en længde på 36 mm eller derover, men ikke
over 49 mm
— en bredde på 29,8 mm eller derover, men ikke
over 45,2 mm,
— en tykkelse på 0,18 mm eller derover, men ikke
over 0,66 mm
udstyret med et polypropylenbånd med:
— en længde på 6,5 mm eller derover, men ikke
over 16,5 mm
— en bredde på 39 mm eller derover, men ikke
over 56 mm
— kendetegn, der giver mulighed for at skabe en
fast forbindelse med yderbeklædningen i form af
en pose gennem en smelteproces, der sikrer en
tæt og tryksikker forsegling af cellerne
— modstandsevne over for elektrolytpåvirkning
til brug ved fremstilling af lithium-ion-battericeller
til batterier til motorkøretøjer (2)

-

31.12.2021

0.7966

ex 8104 19 00

10

Ubearbejdet
magnesium
med
indhold
af 0 %
93 vægtprocent eller derover, men ikke over
99,7 vægtprocent magnesium

-

31.12.2025

0.7942

ex 8108 90 30

35

Stænger og tråd af titan med indhold af 98,8 0 %
vægtprocent eller derover, men ikke over 99,9
vægtprocent titan med en diameter på under 20 mm

-

31.12.2025

0.8012

ex 8406 82 00

10

Industriel dampturbine med:
— en effekt på 5 MW eller derover, men ikke over
40 MW
— beregnet til et tryk på ikke over 140 bar, og en
temperatur på ikke over 540 °C

-

31.12.2025
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— udstyret med dobbeltsædeventiler på siden med
fri damp, med hydraulisk servobetjening på ikke
over 12 bar

DA

0.7961

ex 8409 91 00
ex 8481 90 00

55
60

Dysehus til regulering af vinkel og fordeling af 0 %
brændstofindsprøjtning:
— af cylindrisk form
— fremstillet af rustfrit stål
— med 4 eller derover, men ikke over 16 huller
— med en strømningshastighed på 100 cm3/minut
eller derover, men højst 500 cm3/minut

-

31.12.2025

0.7965

ex 8409 91 00

75

Kabinet
til
brændstofindsprøjningsventil
til 0 %
generering af elektromagnetisk felt til at aktivere
indsprøjtningventilen, med:
— en indsugningsdiameter på 2 mm eller derover,
men ikke over 10 mm
— en udsugningsdiameter på 2 mm eller derover,
men ikke over 10 mm
— en elektrisk spole med en modstand på 10 ohm
eller derover, men ikke over 15 ohm, som slutter
i en elektrisk forbindelse
— et plastdæksel støbt omkring et rør af rustfrit stål

-

31.12.2025

0.7967

ex 8409 91 00
ex 8481 90 00

80
70

Dysenål til åbning og lukning af brændstofstrømmen 0 %
til motoren, med:
— 2 huller
— 4 riller
— en diameter på 3 mm eller derover, men ikke
over 6 mm
— en længde på 25 mm eller derover, men ikke
over 35 mm
— fremstillet af rustfrit stål med hård forkromning

-

31.12.2025

0.7969

ex 8413 30 20

40

Højtrykspumpe
med
stempel
til
direkte 0 %
dieselindsprøjtning, med:
— et driftstryk på højst 275 MPa
— en knastaksel
— en kapacitet på 15 cm3 væske pr. minut eller
derover, men ikke over 1 800 cm3 pr. minut
— en elektrisk trykreguleringsventil

-

31.12.2025

0.7970

ex 8413 30 20

50

Højtrykspumpe
med
stempel
til
dieselindsprøjtning:
— med et driftstryk på højst 275 MPa
— beregnet til kontakt med krumtapakslen
— med en elektromagnetisk ventil

direkte 0 %

-

31.12.2025

0.7996

ex 8418 99 90

20

Forbindelsesklemme af aluminium til tilslutning af 0 %
en kondensatormanifold under svejsning:
— hærdet til T6 eller T5
— med en vægt på ikke over 150 g
— med en længde på 20 mm eller derover, men
ikke over 150 mm
— med et fastgørelsesrør i ét stykke

-

31.12.2025

0.8004

ex 8418 99 90

30

Filtertørrerprofil
til
tilslutning
af
kondensatormanifold under svejsning, med:

-

31.12.2025

40

en 0 %

DA

Dokumentnummer

KN-kode

TARIC

Varebeskrivelse

Autonom Supplerende
toldsats
enhed

Planlagt dato
for
obligatorisk
revision

— en loddetykkelse på ikke over 0,2 mm
— en vægt på 100 g eller derover, men ikke over
600 g
— et fastgørelsesrør i ét stykke

DA

0.7979

ex 8479 89 97

55

Integreret automatiseret nøglefærdig maskinlinje til 0,8 %
fremstilling af sammenrullede cylindriske lithiumion-battericeller gennem opvikling, tab-samling og
skæring af katode, separator og anode

-

31.12.2021

0.7982

ex 8479 89 97

65

Integreret automatiseret nøglefærdig maskinlinje til 0,8 %
samling af battericeller til cylindriske lithium-ionbatterier med en hastighed på 300 dele pr. minut og
produktionslinje

-

31.12.2021

0.7964

ex 8479 90 70

40

Kabinet til rotordelen i den mekaniske enhed, som 0 %
sikrer, at kamakslens bevægelse justeres i forhold til
krumtapakslen:
— cirkelformet
— fremstillet af stållegering med sintring
— med højst 8 oliekamre
— med en Rockwell-hårdhed på 55 eller derover
— med en densitet på 6,5 g/cm3 eller derover, men
ikke over 6,7 g/cm3

-

31.12.2025

0.7968

ex 8481 30 91
ex 8481 30 99

30
50

Mekanisk kontraventil til åbning og lukning af 0 %
brændstofstrømmen:
— med et driftstryk på højst 250 MPa
— med en strømningshastighed på 45 cm3/minut
eller derover, men ikke over 55 cm3/minut
— med 4 indgangshuller, hver med en diameter på
1,2 mm eller derover, men højst 1,6 mm
— fremstillet af stål

-

31.12.2025

0.7960

ex 8481 80 59
ex 8481 90 00

70
80

Strømreguleringsventil
— fremstillet af stål
— med et afgangshul med en diameter på mindst
0,05 mm, men højst 0,5 mm
— med et indgangshul med en diameter på mindst
0,1 mm, men højst 1,3 mm

0%

-

31.12.2025

0.7972

ex 8527 29 00
ex 8529 90 65

10
38

Satellitradiomodtagermodul:
0%
— med form som en rektangel med dimensioner på
70,5 x 44,9 x 10,5 mm
— med varmeafleder og et trykt kredsløbskort med
modstande, kondensatorer, transistorer, spoler,
dioder og IC
— der
gør
det
muligt
at
behandle
radiofrekvenssignaler
— med en mellemfrekvensenhed
til brug ved fremstilling af produkter henhørende
under position 8527 (2)

-

31.12.2025

0.7987

ex 8708 50 20
ex 8708 50 55

15
50

Kuglelejeholder til kugleformet ydre homokinetisk 0 %
led, del af køretøjets drivsystem, fremstillet af
materiale, der er egnet til karburering, med et
kulstofindhold på 0,14 % eller derover, men ikke
over 0,57 %, smedet, drejet, standset, fræset og

-

31.12.2025

41
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hærdet
0.7988

ex 8708 50 20
ex 8708 50 99

25
45

Kabinet til kugleformet ydre homokinetisk led til 0 %
overførsel af drejningsmoment fra motor og
transmission til hjul på motorkøretøjer, i form af en
ydre lejeskål med:
— 6 kuglebaner eller derover, men ikke over 8,
med
— gevind
— en ydre not med en evolvent profil med 21
tænder eller derover, men ikke flere end 38
— til kuglelejerne, fremstillet af stål med et
kulstofindhold på 0,48 % eller derover, men
ikke over 0,57 %
— smedet, drejet, fræset og hærdet

-

31.12.2025

0.7989

ex 8708 50 20
ex 8708 50 99

35
50

Trefodskabinet til indre homokinetisk led, med:
— en ydre diameter på 67,0 mm eller derover, men
ikke over 99,0 mm
— 3 koldkalibrerede rullebaner med en diameter på
29,95 mm eller derover, men ikke over 49,2 mm
— en ydre not med 21 tænder eller derover, men
ikke flere end 41
— smedet, drejet, valset og hærdet

0%

-

31.12.2025

0.7990

ex 8708 50 20
ex 8708 50 99

45
55

Indre lejeskål til ydre homokinetisk led, del af 0 %
køretøjets drivsystem, med:
— 6 eller derover, men ikke flere end 8 kuglebaner,
bestemt til kuglelejer med en diameter på 12,0
mm eller derover, men ikke over 24,0 mm
— smedet, drejet, fræset, rømmet og hærdet

-

31.12.2025

0.7991

ex 8708 50 20
ex 8708 50 99

55
60

Trefod til indre homokinetisk led, del af køretøjets 0 %
drivsystem, med:
— 3 svingtapper med en diameter på 17,128 mm
eller derover, men ikke over 25,468 mm
— smedet, drejet, rømmet og hærdet

-

31.12.2025

0.7973

ex 9002 11 00

23

Objektiver med:
— motordrevet fokus, zoom, blænde
— elektrisk udskifteligt infrarødt cut filter
— justerbar brændevidde på mindst 2,7 mm og
højst 55 mm
— en vægt på ikke over 100 g
— en længde på mindre end 70 mm
— en diameter på højst 60 mm

-

31.12.2025"

" (2)

DA

0%

Denne toldsuspension forudsætter toldtilsyn med den særlige anvendelse i overensstemmelse med artikel 254 i Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1)."
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DA

