
Korrelationstabell KN2002 - KN2011    

      
      

För exakt klassificering hänvisas till Taric söksystem där hela KN-numret (8 siffror) framgår.   

För många varuslag finns krav angivna i anmärkningar till kapitlet, läs därför dessa anmärkningar noga.   

      

      

Kapitel  KN2002 KN2011 Rubriktext   

15 1507-1518 1507-1518     

27 2701 2701 Stenkol; briketter och liknande fasta 
bränslen framställda av stenkol 

  

  2702 2702 Brunkol, även agglomererad, dock inte 
gagat (jet) 

  

  2703 2703 Torv (inbegripet torvströ), även 
agglomererad 

  

  2704 2704 Koks (inbegripet lågtemperaturkoks) av 
stenkol, brunkol eller torv, även 
agglomererad; retortkol 

  

  2704-2715 2704-2715     

  2705 2705 Kolgas, vattengas, generatorgas och 
liknande gaser, andra än petroleumgaser 
och andra gasformiga kolvägen 

  

  2707 10 2707 10 Bensen   

  2707 20 2707 20 Toluen   

  2707 30 2707 30 Xylener   

  2707 50 2707 50 Andra blandningar av aromatiska 
kolväten som ger minst 65 volymprocent 
destillat (inklusive förluster) vid 250 

o
C vid 

bestämning enligt metoden enligt ASTM 
D 86 

  

  2710 11 2710 11 Lättoljor och produkter   

  2710 11 21 2710 11 21 Lättoljor - specialdestillat - petroleumnafta   

  2710 11 25 2710 11 25 Lättoljor - specialdestillat - andra   

  2710 11 31 2710 11 31 Lättoljor - motorbensin - flygbensin   

  2710 11 41  2710 11 41  Lättoljor - motorbensin - annan med en 
blyhalt av högst 0,013 gram per liter med 
ett oktantal RON lägre än 95 

  

  2710 11 45 2710 11 45 Lättoljor - motorbensin - annan med en 
blyhalt av högst 0,013 gram per liter med 
ett oktantal RON av lägst 95 men lägre 
än 98 

  

  2710 11 49 2710 11 49 Lättoljor - motorbensin - annan med en 
blyhalt av högst 0,013 gram per liter med 
ett oktantal RON av lägst 98 

  

  2710 11 51 2710 11 51 Lättoljor - motorbensin - annan med en 
blyhalt av mer än 0,013 gram per liter 
med ett oktantal RON lägre än 98 

  



  2710 11 59 2710 11 59 Lättoljor - motorbensin - annan med en 
blyhalt av mer än 0,013 gram per liter 
med ett oktantal RON av lägst 98 

  

  2710 19 11-2710 19 29 2710 19 11-2710 19 29 Mellanoljor   

  2710 19 21 2710 19 21 Mellanoljor - fotogen - flygfotogen   

  2710 19 25 2710 19 25 Mellanoljor - fotogen - andra än 
flygfotogen  

  

  2710 19 29 2710 19 29 Mellanoljor - andra än fotogen   

  2710 19 31-2710 19 49 2710 19 31-2710 19 49 Tungoljor: Gasoljor   

  2710 19 41-2710 19 49 2710 19 41-2710 19 49 Tungoljor - gasoljor (dieselbrännoljor) - 
andra än de som uppfyller villkoren i 
fotnot (EU001) och har tillstånd för detta  

  

  2710 19 51-2710 19 69 2710 19 51-2710 19 69 Tungoljor: Eldningsoljor   

  2710 19 61-2710 19 69 2710 19 61-2710 19 69 Tungoljor - eldningsoljor - andra än de 
som uppfyller villkoren i fotnot (EU001) 
och har tillstånd för detta  

  

  2711 2711 Petroleumgaser och andra gasformiga 
kolväten 

  

  2711 11 2711 11  Naturgas förtätad till vätska   

  2711 12 11-2711 19 00 2711 12 11-2711 19 00 Petroleumgaser och andra gasformiga 
kolväten - förtätade till vätska - andra än 
naturgas 

  

  2711 21 2711 21 Naturgas i gasform   

  2711 29 2711 29 Petroleumgaser och andra gasformiga 
kolväten - i gasform - andra än naturgas 

  

29 2901 2901     

  2901 10 2901 10 Mättade acykliska kolväten   

  2902 2902     

  2902 20 2902 20 Bensen   

  2902 30 2902 30 Toluen   

  2902 41 2902 41 o-xylen   

  2902 42 2902 42 m-xylen   

  2902 43 2902 43 p-xylen   

  2902 44 2902 44 Blandade xylenisomerer   

  2905 11 00 2905 11 00 Metanol (metylalkohol)   

34 3403 3403 Beredda smörjmedel (inbegripet sådana 
beredda skäroljor, preparat för 
losstagning av bultar och muttrar, 
rostskyddsmedel och andra medel mot 
korrosion samt formsläppmedel som är 
baserade på smörjmedel) samt preparat 
av sådana slag som används för olje eller 
fettbehandling av textilmaterial, läder, 
pälsskinn eller andra material, med 
undantag av preparat som innehåller som 
karaktärsgivande beståndsdel minst 70 
viktprocent oljor erhållna ur petroleum 
eller ur bituminösa material 

  

38 3803 00 10 3803 00 10 rå tallolja   



  3811 3811 Preparat för motverkande av knackning, 
oxidation, korrosion eller hartsbildning, 
viskositetsförbättrande preparat och 
andra beredda tillsatsmedel för 
mineraloljor (inbegripet bensin) eller för 
andra vätskor som används för samma 
ändamål som mineraloljor 

  

  3817 3817 Blandningar av alkylbensener och 
blandningar av alkylnaftalener, andra än 
sådan som omfattas av 2707 eller 2902 

  

  3824 90 99 3824 90 91 
3824 90 97 

Beredda bindemedel för gjutformar eller 
gjutkärnor; kemiska produkter samt 
preparat från kemiska eller närstående 
industrier (inbegripet sådana som består 
av blandningar av naturprodukter), inte 
nämnda eller inbegripna någon 
annanstans 

  

44 4401 4401 Brännved i form av stockar, kubbar, 
vedträn, kvistar, risknippen e.d.; trä i form 
av flis eller spån, sågspån och annat 
träavfall, även agglomererat till vedträn, 
briketter, pelletar eller andra liknande 
former 

  

  4402 4402 Träkol (inbegripet kol av nötter och 
nötskal), även agglomererat 

  

      

Fotnot EU001 - För tullbefrielse eller tullnedsättning erfordras att villkoren i relevanta unionsbestämmelser   

i fråga om tullkontroll av hur dessa varor används är uppfyllda (se artiklarna 291 till 300 i kommissionens    

förordning (EEG) nr 2454/93.     
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