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I. VIÐAUKI  

SEM UM GETUR Í 2. MGR. 7. GR. 

B-HLUTI – TOLLAÍVILNANIR ÍSLANDS 

Eftirfarandi afnámsflokkar gilda um afnám tolla af hálfu Kína skv. 2. mgr. 7. gr. (afnám tolla) í 2. kafla 

(vöruviðskipti): 

a)  tollar á upprunavörur sem kveðið er á um fyrir liði í afnámsflokki A í þessari áætlun skulu að fullu afnumdir 

og skulu þær vera tollfrjálsar á þeim degi þegar samningur þessi öðlast gildi, 

b)  tollum á upprunavörur, sem kveðið er á um fyrir liði í afnámsflokki B í þessari áætlun, skal aflétt í sex jöfnum 

árlegum áföngum á fimm ára aðlögunartímabili sem hefjast á þeim degi er samningur þessi öðlast gildi og 

skulu vörurnar vera tollfrjálsar á sjötta ári, 

c)  tollum á upprunavörur, sem kveðið er á um fyrir liði í afnámsflokki C í þessari áætlun, skal aflétt í 11 jöfnum 

árlegum áföngum á tíu ára aðlögunartímabili sem hefjast á þeim degi er samningur þessi öðlast gildi og skulu 

vörurnar vera tollfrjálsar á 11. ári, 

d)  tollar á upprunavörur, sem kveðið er á um fyrir liði í afnámsflokki D í þessari áætlun, eru undanþegnir afnámi. 

 
 

HS 2012 Lýsing á vörum 
Tollur í 

bestukjara-

meðferð 

Tollur 

Íslands 

01012100 Lifandi, hreinræktaðir hestar til undaneldis 0 A 

01012900 Lifandi hestar, þó ekki hreinræktaðir hestar til undaneldis 10 A 

01013010 Lifandi, hreinræktaðir asnar til undaneldis 0 A 

01013090 Lifandi asnar, þó ekki hreinræktaðir asnar til undaneldis 10 A 

01019000 Múldýr og múlasnar, þó ekki hreinræktuð til undaneldis 10 A 

01022100 Lifandi, hreinræktaðir nautgripir til undaneldis 0 A 

01022900 Lifandi nautgripir, þó ekki hreinræktaðir til undaneldis 10 A 

01023100 Lifandi, hreinræktaðir buffalar til undaneldis 0 A 

01023900 Lifandi buffalar, þó ekki hreinræktaðir til undaneldis 10 A 

01029010 Lifandi hreinræktuð dýr af nautgripaætt til undaneldis 0 A 

01029090 Lifandi dýr af nautgripaætt, þó ekki hreinræktuð til undaneldis 10 A 

01031000 Lifandi, hreinræktuð svín til undaneldis 0 A 

01039110 Lifandi svín, að þyngd minna en 10 kg, þó ekki hreinræktuð til undaneldis 10 A 

01039120 Lifandi svín, að þyngd ≤ 10 kg < 50 kg, þó ekki hreinræktuð til undaneldis 10 A 

01039200 Lifandi svín ekki meira en 50 kg að þyngd, þó ekki hreinræktuð til undaneldis 10 A 

01041010 Lifandi, hreinræktað sauðfé til undaneldis 0 A 

01041090 Lifandi sauðfé, þó ekki hreinræktað til undaneldis 10 A 

01042010 Lifandi, hreinræktað geitfé til undaneldis 0 A 

01042090 Lifandi geitfé, þó ekki hreinræktað til undaneldis 10 A 

01051110 Lifandi hænsni, að þyngd ekki meira en 185 g, hreinræktuð til undaneldis 0 A 

01051190 Lifandi hænsni, að þyngd ekki meira en 185 g, þó ekki hreinræktuð til 

undaneldis 

10 A 

01051210 Lifandi kalkúnar, að þyngd ekki meira en 185 g, hreinræktaðir til undaneldis 0 A 

01051290 Lifandi kalkúnar, að þyngd ekki meira en 185 g, þó ekki hreinræktaðir til 

undaneldis 

10 A 

01051310 Lifandi endur, að þyngd ekki meira en 185 g, hreinræktaðar til undaneldis 0 A 
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01051390 Lifandi endur, að þyngd ekki meira en 185 g, þó ekki hreinræktaðar til 
undaneldis 

10 A 

01051410 Lifandi gæsir, að þyngd ekki meira en 185 g, hreinræktaðar til undaneldis 0 A 

01051490 Lifandi gæsir, að þyngd ekki meira en 185 g, þó ekki hreinræktaðar til 

undaneldis 

10 A 

01051510 Lifandi perluhænsni, að þyngd ekki meira en 185 g, hreinræktuð til undaneldis 0 A 

01051590 Lifandi perluhænsni, að þyngd ekki meira en 185 g, þó ekki hreinræktuð til 

undaneldis 

10 A 

01059410 Lifandi hænsni, að þyngd meira en 185 g, hreinræktuð til undaneldis 0 A 

01059490 Önnur hænsni, að þyngd meira en 185 g, hreinræktuð til undaneldis 10 A 

01059910 Lifandi endur, gæsir, kalkúnar og perluhænsni, að þyngd meira en 185 g, 

hreinræktuð til undaneldis 

0 A 

01059991 Lifandi endur, að þyngd meira en 185 g, þó ekki hreinræktaðar til undaneldis 10 A 

01059992 Lifandi gæsir, að þyngd meira en 185 g, þó ekki hreinræktaðar til undaneldis 10 A 

01059993 Lifandi perluhænsni, að þyngd meira en 185 g, þó ekki hreinræktuð til 

undaneldis 

10 A 

01059994 Lifandi kalkúnar, að þyngd meira en 185 g, þó ekki hreinræktaðir til undaneldis 10 A 

01061110 Prímatar, hreinræktaðir til undaneldis 0 A 

01061190 Aðrir prímatar, þó ekki hreinræktaðir til undaneldis 10 A 

01061211 Hvalir, höfrungar og hnísur; sækýr, hreinræktuð til undaneldis 10 A 

01061219 Hvalir, höfrungar og hnísur; sækýr, þó ekki hreinræktuð til undaneldis 10 A 

01061221 Selir, sæljón og rostungar, hreinræktuð til undaneldis 0 A 

01061229 Selir, sæljón og rostungar, þó ekki hreinræktuð til undaneldis 10 A 

01061310 Úlfaldar og önnur kameldýr, hreinræktuð til undaneldis 0 A 

01061390 Úlfaldar og önnur kameldýr, þó ekki hreinræktuð til undaneldis 10 A 

01061410 Kanínur og hérar, hreinræktuð til undaneldis 0 A 

01061490 Kanínur og hérar, þó ekki hreinræktuð til undaneldis 10 A 

01061910 Önnur spendýr, hreinræktuð til undaneldis 0 A 

01061990 Spendýr, ót.a. 10 A 

01062011 Krókódílar til ræktunar, hreinræktaðir til undaneldis 0 A 

01062019 Skriðdýr, hreinræktuð til undaneldis 0 A 

01062020 Æt skriðdýr  10 A 

01062090 Skriðdýr, ót.a. 10 A 

01063110 Ránfuglar, hreinræktaðir til undaneldis 0 A 

01063190 Aðrir ránfuglar, þó ekki hreinræktaðir til undaneldis 10 A 

01063210 Páfagaukar, hreinræktaðir til undaneldis 0 A 

01063290 Aðrir páfagaukar, þó ekki hreinræktaðir til undaneldis 10 A 

01063310 Strútar; emúar, hreinræktaðir til undaneldis 0 A 

01063390 Strútar, emúar, þó ekki hreinræktaðir til undaneldis 10 A 

01063910 Aðrir fuglar, hreinræktaðir til undaneldis 0 A 

01063921 Ungar dúfur, ætar 10 A 
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01063923 Urtendur, ætar 10 A 

01063929 Aðrir fuglar, ætir 10 A 

01063990 Fuglar, ót.a. 10 A 

01064110 Býflugur, hreinræktaðar til undaneldis 0 A 

01064190 Býflugur, þó ekki hreinræktaðar til undaneldis 10 A 

01064910 Önnur skordýr, hreinræktuð til undaneldis 0 A 

01064990 Önnur skordýr, þó ekki hreinræktuð til undaneldis 10 A 

01069011 Halakörtur og ungir froskar, hreinræktaðir til undaneldis 0 A 

01069019 Önnur lifandi dýr, hreinræktuð til undaneldis 0 A 

01069090 Önnur lifandi dýr, ekki æt 10 A 

02011000 Kjöt af dýrum af nautgripakyni, nýtt eða kælt, skrokkar og hálfir skrokkar 20 A 

02012000 Kjöt af dýrum af nautgripakyni, nýtt eða kælt, með beini (þó ekki skrokkar) 12 A 

02013000 Kjöt af dýrum af nautgripakyni, nýtt eða kælt, beinlaust 12 A 

02021000 Kjöt af dýrum af nautgripakyni, fryst, skrokkar og hálfir skrokkar 25 A 

02022000 Kjöt af dýrum af nautgripakyni, fryst (þó ekki skrokkar) 12 A 

02023000 Kjöt af dýrum af nautgripakyni, fryst, beinlaust 12 A 

02031110 Kjöt af mjólkurgrísum, nýtt eða kælt, skrokkar og hálfir skrokkar 20 A 

02031190 Svínakjöt, nýtt eða kælt, skrokkar og hálfir skrokkar, ót.a. 20 A 

02031200 Læri, bógur og sneiðar af því, nýtt eða kælt, með beini 20 A 

02031900 Svínakjöt, nýtt eða kælt, ót.a. (með beini) 20 A 

02032110 Kjöt af mjólkurgrísum, fryst, skrokkar og hálfir skrokkar 12 A 

02032190 Svínakjöt, fryst, skrokkar og hálfir skrokkar, ót.a. 12 A 

02032200 Læri, bógur og bógur og sneiðar af því, fryst, með beini 12 A 

02032900 Svínakjöt, fryst, ót.a. 12 A 

02041000 Lambaskrokkar, heilir og hálfir, nýir eða kældir 15 A 

02042100 Kindakjöt, nýtt eða kælt, skrokkar og hálfir skrokkar (þó ekki lambakjöt) 23 A 

02042200 Kindakjöt, nýtt eða kælt, með beini 15 A 

02042300 Kindakjöt, nýtt eða kælt, beinlaust 15 A 

02043000 Lambaskrokkar, heilir og hálfir, frystir 15 A 

02044100 Kindakjöt, fryst, skrokkar og hálfir skrokkar (þó ekki lambakjöt) 23 A 

02044200 Kindakjöt, fryst, með beini 12 A 

02044300 Kindakjöt, fryst, beinlaust 15 A 

02045000 Geitakjöt, nýtt, kælt eða fryst 20 A 

02050000 Kjöt af hrossum, ösnum, múlösnum eða múldýrum, nýtt, kælt eða fryst 20 A 

02061000 Ætir hlutar af dýrum af nautgripakyni, nýtt eða kælt 12 A 

02062100 Tungur af dýrum af nautgripakyni, frystar 12 A 

02062200 Lifur af dýrum af nautgripakyni, fryst 12 A 

02062900 Ætir hlutar af dýrum af nautgripakyni, fryst (þó ekki tunga og lifur) 12 A 
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02063000 Ætir hlutar af svínum, nýtt eða kælt 20 A 

02064100 Lifur af svínum, fryst 20 A 

02064900 Ætir hlutar af svínum, fryst (þó ekki lifur) 12 A 

02068000 Ætir hlutar af kindum, geitum, hestum, nýtt eða kælt 20 A 

02069000 Ætir hlutar af kindum, geitum, hestum, fryst 18 A 

02071100 Kjöt af hænsnum, ekki skorið í hluta, nýtt eða kælt 20 A 

02071200 Kjöt af hænsnum, ekki skorið í hluta, fryst  20 A 

02071311 Kjöt og ætir hlutar af hænsnum, sneiðar og hlutar, með beini, nýtt eða kælt 20 A 

02071319 Kjöt af hænsnum, sneiðar og hlutar, nýtt eða kælt, ót.a. 20 A 

02071321 Vængir af hænsnum, nýir eða kældir (þó ekki vængendar) 20 A 

02071329 Ætir hlutar af hænsnum, nýtt eða kælt, ót.a. 20 A 

02071411 Kjöt af hænsnum, sneiðar og hlutar, fryst, með beini 10 A 

02071419 Kjöt af hænsnum, sneiðar og hlutar, fryst, ót.a. 10 A 

02071421 Vængir af hænsnum, frystir (þó ekki vængendar) 10 A 

02071422 Lappir af hænsnum, nýjar, kældar eða frystar 10 A 

02071429 Ætir hlutar af hænsnum, fryst, ót.a. 10 A 

02072400 Kjöt af kalkúnum, ekki skorið í hluta, nýtt eða kælt 20 A 

02072500 Kjöt af kalkúnum, ekki skorið í hluta, fryst 20 A 

02072600 Kjöt og ætir hlutar af kalkún, sneiðar og hlutar, nýtt eða kælt 20 A 

02072700 Kjöt og ætir hlutar af kalkún, sneiðar og hlutar, fryst 10 A 

02074100 Kjöt af öndum, ekki skorið í hluta, nýtt eða kælt  20 A 

02074200 Kjöt af öndum, ekki skorið í hluta, fryst 20 A 

02074300 Fitulifur af öndum, ný eða kæld 20 A 

02074400 Kjöt og ætir hlutar af öndum, sneiðar og hlutar, nýtt eða kælt 20 A 

02074500 Kjöt og ætir hlutar af öndum, sneiðar og hlutar, fryst 20 A 

02075100 Kjöt af gæsum, ekki skorið í hluta, nýtt eða kælt 20 A 

02075200 Kjöt af gæsum, ekki skorið í hluta, fryst 20 A 

02075300 Fitulifur af gæsum, ný eða kæld 20 A 

02075400 Kjöt og ætir hlutar af gæsum, sneiðar og hlutar, nýtt eða kælt 20 A 

02075500 Kjöt og ætir hlutar af gæsum, sneiðar og hlutar, fryst 20 A 

02076000 Kjöt og ætir hlutar af perluhænsnum 20 A 

02081010 Kjöt af kanínum, nýtt eða kælt, þó ekki höfuð 20 A 

02081020 Kjöt af kanínum, fryst, þó ekki höfuð 20 A 

02081090 Ætir hlutar af kanínum eða hérum, nýtt, kælt eða fryst, ót.a. 20 A 

02083000 Kjöt og ætir hlutar af prímötum, nýtt, kælt eða fryst 23 A 

02084000 Kjöt og ætir hlutar af hvölum, höfrungum og hnísum; sækúm; selum, sæljónum 
og rostungum, nýtt, kælt eða fryst 

23 A 

02085000 Kjöt og ætir hlutar af skriðdýrum, nýtt, kælt eða fryst 23 A 

02086000 Kjöt og ætir hlutar af úlföldum og öðrum kameldýrum, nýtt, kælt eða fryst 23 A 
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02089010 Kjöt og ætir hlutar af ungum dúfum, nýtt kælt eða fryst  20 A 

02089090 Kjöt og ætir hlutar af dýrum, nýtt, kælt eða fryst, ót.a 23 A 

02091000 Svínafita, án magurs kjöts, ný, kæld, fryst, söltuð, í saltlegi, þurrkuð eða reykt 20 A 

02099000 Alifuglafita, ekki brædd eða úrdregin á annan hátt, ný, kæld, fryst, söltuð, í 

saltlegi, þurrkuð eða reykt 

20 A 

02101110 Svínalæri og -bógur, saltað, í saltlegi, þurrkað eða reykt, með beini 25 A 

02101190 Sneiðar úr svínalæri og bóg, saltað, í saltlegi, þurrkað eða reykt, með beini 25 A 

02101200 Slög af svíni og sneiðar af því, saltað, í saltlegi, þurrkað eða reykt 25 A 

02101900 Svínakjöt, saltað, í saltlegi, þurrkað eða reykt, ót.a. 25 A 

02102000 Kjöt af dýrum af nautgripakyni, saltað, í saltlegi, þurrkað eða reykt 25 A 

02109100 Kjöt af prímötum, ót.a., saltað, þurrkað, reykt; ætt mjöl, fínmalað eða 

grófmalað, úr kjöti eða ætum hlutum af dýrum 

25 A 

02109200 Kjöt og ætir hlutar af hvölum, höfrungum og hnísum; sækúm; selum, sæljónum 
og rostungum  

25 A 

02109300 Kjöt af skriðdýrum, ót.a., saltað, þurrkað, reykt; ætt mjöl, fínmalað eða 
grófmalað, úr kjöti eða ætum hlutum af dýrum 

25 A 

02109900 Annað kjöt, ót.a., saltað, þurrkað, reykt; ætt mjöl, fínmalað eða grófmalað, úr 

kjöti eða ætum hlutum af dýrum 

25 A 

03011100 Lifandi skrautfiskar; ferskvatnsfiskar 17,5 A 

03011900 Aðrir lifandi skrautfiskar 17,5 A 

03019110 Lifandi seiði silunga 0 A 

03019190 Lifandi silungur, þó ekki seiði 10,5 A 

03019210 Lifandi álaseiði 0 A 

03019290 Lifandi áll, þó ekki seiði 10 A 

03019310 Seiði vatnakarpa 0 A 

03019390 Annar vatnakarpi 10,5 A 

03019410 Seiði atlantshafs- og kyrrahafsbláugga 0 A 

03019491 Lifandi atlantshafsbláuggi 10,5 A 

03019492 Lifandi kyrrahafsbláuggi 10,5 A 

03019510 Seiði suðræns bláugga 0 A 

03019590 Annar lifandi suðrænn bláuggi 10,5 A 

03019911 Lifandi seiði aborra 0 A 

03019912 Lifandi seiði styrju 0 A 

03019919 Lifandi seiði, ót.a. 0 A 

03019991 Lifandi beitarfiskur  10,5 A 

03019992 Lifandi ígulfiskur 10,5 A 

03019993 Annar lifandi vatnakarpi 10,5 A 

03019999 Lifandi fiskur, ót.a., þó ekki seiði 10,5 A 

03021100 Silungur, nýr eða kældur 12 A 

03021300 Kyrrahafslax, nýr eða kældur  10 A 

03021410 Atlantshafslax, nýr eða kældur  10 A 
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03021420 Dónárlax, nýr eða kældur  10 A 

03021900 Laxfiskar, nýir eða kældir (þó ekki nr. 0302.11 og 0302.12) 12 A 

03022100 Lúða, ný eða kæld 12 A 

03022200 Skarkoli, nýr eða kældur 12 A 

03022300 Sólflúra, ný eða kæld 12 A 

03022400 Sandhverfa, ný eða kæld  12 A 

03022900 Flatfiskur, nýr eða kældur (þó ekki lúða, skarkoli og sólflúra) 12 A 

03023100 Hvíti túnfiskur eða langugga túnfiskur, nýr eða kældur 12 A 

03023200 Gulugga túnfiskur, nýr eða kældur 12 A 

03023300 Röndótti túnfiskur eða randmagi, nýr eða kældur 12 A 

03023400 Glápari, nýr eða kældur 12 A 

03023510 Atlantshafsbláuggi, nýr eða kældur 12 A 

03023520 Kyrrahafsbláuggi, nýr eða kældur 12 A 

03023600 Suðrænn bláuggi, nýr eða kældur 12 A 

03023900 Túnfiskur, ót.a., nýr eða kældur 12 A 

03024100 Síld, ný eða kæld (þó ekki lifur og hrogn) 12 A 

03024200 Ansjósur, nýjar eða kældar (þó ekki lifur og hrogn) 12 A 

03024300 Sardínur, bristlingur eða spratti, nýtt eða kælt 12 A 

03024400 Makríll, nýr eða kældur 12 A 

03024500 Brynstirtla og hrossastirtla, nýtt eða kælt 12 A 

03024600 Foringjafiskur, nýr eða kældur 12 A 

03024700 Sverðfiskur, nýr eða kældur 12 A 

03025100 Þorskur, nýr eða kældur (þó ekki lifur og hrogn) 12 A 

03025200 Ýsa, ný eða kæld 12 A 

03025300 Ufsi, nýr eða kældur 12 A 

03025400 Lýsingur, nýr eða kældur 12 A 

03025500 Alaskaufsi, nýr eða kældur  12 A 

03025600 Kolmunni, nýr eða kældur 12 A 

03025900 Fiskur af ættunum Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 
Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae, nýr eða kældur, þó 

ekki lifur og hrogn 

12 A 

03027100 Beitarfiskur, nýr eða kældur 12 A 

03027200 Fengrani, nýr eða kældur 12 A 

03027300 Vatnakarpi, nýr eða kældur 12 A 

03027400 Áll, nýr eða kældur 12 A 

03027900 Nílarborri og slönguhausar, nýtt eða kælt 12 A 

03028100 Háfur og aðrir háfiskar, nýtt eða kælt 12 A 

03028200 Fiskar af skötuætt, nýtt eða kælt 12 A 

03028300 Tannfiskur, nýr eða kældur  12 A 
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03028400 Sjóvartari (barri), nýr eða kældur  12 A 

03028500 Kólguflekkur, nýr eða kældur  12 A 

03028910 Nýr eða kældur marbendill (trichiurius) 12 A 

03028920 Baulungur (pseudosciaena), nýr eða kældur  12 A 

03028930 Smjörfiskur (pamus), nýr eða kældur 12 A 

03028940 Ígulfiskur, nýr, kældur eða frystur 12 A 

03028990 Annar fiskur, nýr eða kældur, ót.a. 12 A 

03029000 Fisklifur og hrogn, ný eða kæld 12 A 

03031100 Rauðlax, frystur 10 A 

03031200 Annar kyrrahafslax, frystur 10 A 

03031300 Atlantshafslax og dónárlax, frystur 10 A 

03031400 Silungur, frystur 12 A 

03031900 Aðrir laxfiskar, frystir, ót.a. 10 A 

03032300 Beitarfiskur, frystur 10 A 

03032400 Fengrani, frystur 10 A 

03032500 Vatnakarpi, frystur 10 A 

03032600 Áll, frystur 12 A 

03032900 Nílarborri og slönguhausar, fryst 10 A 

03033110 Grálúða, fryst 10 A 

03033190 Önnur fryst lúða 10 B 

03033200 Skarkoli, frystur 12 B 

03033300 Sólflúra, fryst 12 A 

03033400 Sandhverfa, fryst 10 A 

03033900 Flatfiskur, frystur (þó ekki lúða, skarkoli og sólflúra) 10 B 

03034100 Hvíti túnfiskur eða langugga túnfiskur, frystur 12 A 

03034200 Gulugga túnfiskur, frystur 12 A 

03034300 Röndótti túnfiskur eða randmagi, frystur 12 A 

03034400 Glápari, frystur 12 A 

03034510 Atlantshafsbláuggi, frystur 12 A 

03034520 Kyrrahafsbláuggi, frystur 12 A 

03034600 Suðrænn bláuggi, frystur 12 A 

03034900 Túnfiskur, frystur, ót.a. 12 A 

03035100 Síld (Clupea harengus, Clupea pallasii), fryst, þó ekki lifur og hrogn 10 A 

03035300 Sardína, brislingur eða spratti, fryst 12 A 

03035400 Makríll, frystur 10 A 

03035500 Brynstirtla og hrossastirtla, fryst 10 A 

03035600 Foringjafiskur, frystur 10 A 

03035700 Sverðfiskur, frystur, þó ekki lifur og hrogn 10 A 
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03036300 Þorskur (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), frystur, þó ekki 
lifur og hrogn 

10 B 

03036400 Ýsa, fryst 12 B 

03036500 Ufsi, frystur 12 A 

03036600 Lýsingur, frystur 12 A 

03036700 Alaskaufsi, frystur 10 A 

03036800 Kolmunni, frystur 10 A 

03036900 Annar fiskur af ættunum Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, 
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae, 

frystur 

10 A 

03038100 Háfur og aðrir háfiskar, fryst 12 A 

03038200 Fiskar af skötuætt, fryst 10 A 

03038300 Tannfiskur, frystur, þó ekki lifur og hrogn 10 A 

03038400 Vartari, frystur 12 A 

03038910 Marbendill (trichiurius), frystur 10 C 

03038920 Baulungur (pseudosciaena), frystur 10 A 

03038930 Beitarfiskur, frystur 10 A 

03038990 Frystur fiskur, ót.a. 10 A 

03039000 Fiskilifur og hrogn, fryst 10 B 

03043100 Flök af beitarfiski, nýtt og kælt  12 A 

03043200 Flök af fengrana, nýtt og kælt  12 A 

03043300 Flök af nílarborra, nýtt og kælt  12 A 

03043900 Flök af vatnakarpa, ál og slönguhaus, nýtt og kælt  12 A 

03044100 Flök af kyrrahafslaxi, nýtt og kælt  12 A 

03044200 Flök af silungi, nýtt og kælt  12 A 

03044300 Flök af flatfiski, nýtt og kælt  12 A 

03044400 Flök fiska af ættunum Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, 
Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae, nýtt 

og kælt  

12 A 

03044500 Flök af sverðfiski, nýtt og kælt  12 A 

03044600 Flök af tannfiski, nýtt og kælt  12 A 

03044900 Flök af öðrum fiski, nýtt og kælt  12 A 

03045100 Fiskkjöt af beitarfiski, fengrana, vatnakarpa, ál, nílarborra og slönguhaus, nýtt 

og kælt  

12 A 

03045200 Fiskkjöt af laxfiskum, nýtt og kælt  12 A 

03045300 Kjöt fiska af ættunum Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, 

Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae, nýtt 

og kælt  

12 A 

03045400 Fiskkjöt af sverðfiski, nýtt og kælt  12 A 

03045500 Fiskkjöt af tannfiski, nýtt og kælt  12 A 

03045900 Annað fiskkjöt, nýtt eða kælt 12 A 

03046100 Flök af beitarfiski, fengrana, vatnakarpa, ál, nílarborra og slönguhausum, fryst 10 A 
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03046211 Flök af kanalgrana, fryst 10 A 

03046219 Flök af öðrum ættkvíslum Ictalurus, fryst 10 A 

03046290 Flök af öðrum fengrana, fryst 10 A 

03046300 Flök af nílarborra, fryst 10 A 

03046900 Flök af vatnakarpa, ál og slönguhausum, fryst 10 A 

03047100 Flök af þorski, fryst 10 A 

03047200 Flök af ýsu, fryst 10 A 

03047300 Flök af ufsa, fryst 10 A 

03047400 Flök af lýsingi, fryst 10 A 

03047500 Flök af alaskaufsa, fryst 10 A 

03047900 Flök annarra fiska af ættunum Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, 

Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae, fryst 

10 A 

03048100 Flök af kyrrahafslaxi, atlantshafslaxi og dónárlaxi, fryst 10 A 

03048200 Flök af silungi, fryst 10 A 

03048300 Flök af flatfiski, fryst 10 A 

03048400 Flök af sverðfiski, fryst 10 A 

03048500 Flök af tannfiski, fryst 10 A 

03048600 Flök af síld, fryst 10 A 

03048700 Flök af röndótta túnfiski eða randmaga, fryst 10 A 

03048900 Önnur flök, fryst 10 A 

03049100 Fiskkjöt af sverðfiski, fryst 10 A 

03049200 Fiskkjöt af tannfiski, fryst 10 A 

03049300 Fiskkjöt af beitarfiski, fengrana, vatnakarpa, ál, nílarborra og slönguhausum, 

fryst 

10 A 

03049400 Fiskkjöt af alaskaufsa, fryst 10 A 

03049500 Kjöt fiska af ættunum Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, 

Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae, þó 
ekki af alaskaufsa, fryst 

10 A 

03049900 Fiskkjöt af öðrum fiski, fryst 10 A 

03051000 Fiskimjöl, fín- eða grófmalað, og kögglar, hæft til manneldis 10 A 

03052000 Lifur og hrogn úr fiski, þurrkað, reykt, saltað eða í saltlegi 10 A 

03053100 Flök af beitarfiski, fengrana, vatnakarpa, nílarborra og slönguhausum, þurrkuð, 
söltuð eða í saltlegi en ekki reykt 

10 A 

03053200 Flök fiska af ættunum Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, 

Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae og Muraenolepididae, 
þurrkuð, söltuð eða í saltlegi en ekki reykt 

10 A 

03053900 Önnur fiskflök, þurrkuð, söltuð eða í saltlegi, en ekki reykt 10 A 

03054110 Reyktur atlantshafslax, annað en ætur fiskúrgangur 14 A 

03054120 Reyktur kyrrahafslax og dónárlax, annað en ætur fiskúrgangur 14 A 

03054200 Reykt síld, annað en ætur fiskúrgangur 16 A 

03054300 Reyktur silungur, annað en ætur fiskúrgangur 14 A 
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03054400 Reyktur beitarfiskur, fengrani, vatnakarpi, áll, nílarborri og slönguhausar, annað 
en ætur fiskúrgangur 

14 A 

03054900 Annar reyktur fiskur, annað en ætur fiskúrgangur 14 A 

03055100 Þurrkaður þorskur, ekki reyktur 16 A 

03055910 Þurrkaður þangprjónn og sæhestur, ekki reyktur 2 A 

03055990 Annar þurrkaður fiskur, ekki reyktur 16 A 

03056100 Söltuð síld 16 A 

03056200 Saltaður þorskur 16 A 

03056300 Saltaðar ansjósur 16 A 

03056400 Saltaður beitarfiskur, fengrani, vatnakarpi, áll, nílarborri og slönguhausar 16 A 

03056910 Saltaður marbendill 16 A 

03056920 Saltaður baulungur 16 A 

03056930 Saltaður smjörfiskur 16 A 

03056990 Annar fiskur, saltaður 16 A 

03057100 Hákarlsuggar 15 A 

03057200 Fiskhausar, sporðar og magar  16 A 

03057900 Annar ætur fiskúrgangur  16 A 

03061100 Svipuhumar og annar sjávarhumar, frystur 10 A 

03061200 Frystur humar 10 A 

03061410 Frystir ferskvatnssundkrabbar 10 A 

03061490 Annar frystur krabbi, ót.a. 10 A 

03061500 Frystur leturhumar 16 A 

03061611 Kaldsjávarrækja, skelflett, fryst 8 A 

03061612 Djúprækja, fryst 5 A 

03061619 Önnur kaldsjávarrækja, fryst 5 B 

03061621 Kaldsjávarrækja, skelflett, fryst 8 A 

03061629 Önnur kaldsjávarrækja, fryst 5 A 

03061711 Skelflett rækja, fryst 8 A 

03061719 Önnur rækja, fryst 5 B 

03061721 Skelflett rækja, fryst 8 A 

03061729 Önnur rækja, fryst 5 A 

03061911 Ferskvatnshumar, skelflettur, frystur 16 A 

03061919 Ferskvatnshumar í skel, frystur 16 A 

03061990 Krabbadýr, ót.a., fryst, einnig mjöl, fín- eða grófmalað, og kögglar, hæft til 
manneldis 

16 A 

03062110 Svipuhumar og annar sjávarhumar, til ræktunar, ófrystur 0 A 

03062190 Svipuhumar og annar sjávarhumar, ófrystur, ót.a. 15 A 

03062210 Humar til ræktunar 0 A 

03062290 Annar ófrystur humar, þó ekki til ræktunar 15 A 



11 

 

03062410 Krabbar til ræktunar 0 A 

03062491 Lifandi ferskvatnskrabbar 14 A 

03062492 Ófrystir sundkrabbar 14 A 

03062499 Ófrystir krabbar, ót.a. 14 A 

03062510 Ófrystur leturhumar, til ræktunar 0 A 

03062590 Annar ófrystur leturhumar 14 A 

03062610 Ófryst kaldsjávarrækja, til ræktunar 0 A 

03062620 Rækja, nýj eða kæld 15 A 

03062690 Önnur ófryst kaldsjávarrækja 12 A 

03062710 Rækja til ræktunar 0 A 

03062720 Rækja, ný eða kæld 15 A 

03062790 Ófryst rækja, ót.a. 12 A 

03062910 Krabbadýr, ót.a., til ræktunar 0 A 

03062990 Ófrosin krabbadýr, ót.a., þ.m.t. mjöl, fín- eða grófmalað, og kögglar úr 

krabbadýrum, hæft til manneldis 

14 A 

03071110 Ostrur til ræktunar 0 A 

03071190 Aðrar ostrur 14 A 

03071900 Ostrur, þó ekki til ræktunar 14 A 

03072110 Diskur til ræktunar 0 A 

03072190 Diskur, lifandi, ferskur eða kældur, þó ekki til ræktunar 14 A 

03072900 Diskur, frystur, þurrkaður, saltaður eða í saltlegi 14 A 

03073110 Kræklingur til ræktunar 0 A 

03073190 Kræklingur, lifandi, ferskur eða kældur, þó ekki til ræktunar 14 A 

03073900 Kræklingur, frystur, þurrkaður, saltaður eða í saltlegi 14 A 

03074110 Blekfiskur og smokkfiskur, til ræktunar 0 A 

03074190 Pokasmokkfiskur og beitusmokkfiskur, lifandi, ferskur eða kældur, þó ekki til 

ræktunar  

12 A 

03074900 Pokasmokkfiskur og beitusmokkfiskur, frystur, þurrkaður, saltaður eða í saltlegi 12 A 

03075100 Kolkrabbi, lifandi, nýr eða kældur 17 A 

03075900 Kolkrabbi, þurrkaður, saltaður eða í saltlegi 17 A 

03076010 Sniglar til ræktunar, þó ekki sæsniglar 0 A 

03076090 Aðrir sniglar, þó ekki sæsniglar, ekki til ræktunar 14 A 

03077110 Kúf-, sand- og freyjuskeljar, til ræktunar, lifandi, ferskar eða kældar  0 A 

03077191 Aðrar kúfskeljar, lifandi, ferskar eða kældar 14 A 

03077199 Aðrar sand- og freyjuskeljar, til ræktunar, lifandi, ferskar eða kældar 14 A 

03077910 Kúfiskur, frystur, þurrkaður, saltaður eða í saltlegi 10 A 

03077990 Sand- og freyjuskeljar, frystar, þurrkaðar, saltaðar eða í saltlegi 10 A 

03078110 Sæeyru til ræktunar, lifandi, ný eða kæld 0 A 

03078190 Önnur sæeyru, lifandi, ný eða kæld 14 A 
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03078900 Sæeyru, fryst, þurrkuð, söltuð eða í saltlegi 10 A 

03079110 Önnur lindýr til ræktunar, lifandi, ný eða kæld 0 A 

03079190 Önnur lindýr, lifandi, ný eða kæld 14 A 

03079900 Önnur lindýr, fryst, þurrkuð, söltuð eða í saltlegi 10 A 

03081110 Sæbjúgu til ræktunar, lifandi, ný eða kæld 0 A 

03081190 Önnur sæbjúgu, lifandi, ný eða kæld 14 A 

03081900 Sæbjúgu, fryst, þurrkuð, söltuð eða í saltlegi 10 B 

03082110 Ígulker til ræktunar, lifandi, ný eða kæld 0 A 

03082190 Önnur ígulker, lifandi, ný eða kæld 14 A 

03082900 Ígulker, fryst, þurrkuð, söltuð eða í saltlegi  10 A 

03083011 Marglyttur til ræktunar, lifandi, nýjar eða kældar 0 A 

03083019 Aðrar marglyttur, lifandi, nýjar eða kældar 14 A 

03083090 Marglyttur, frystar, þurrkaðar, saltaðar eða í saltlegi 10 A 

03089011 Aðrir vatnahryggleysingjar til ræktunar, lifandi, nýir eða kældir 0 A 

03089012 Risaskeri, lifandi, nýr eða kældur 14 A 

03089019 Aðrir vatnahryggleysingjar, lifandi, nýir eða kældir 14 A 

03089090 Aðrir vatnahryggleysingjar, frystir, þurrkaðir, saltaðir eða í saltlegi 10 A 

04011000 Mjólk og rjómi með fituinnihaldi allt að 1%, ekki kjarnað eða með viðbættum 

sykri eða öðru sætefni 

15 A 

04012000 Mjólk og rjómi með fituinnihaldi meira en 1% en en ekki meira en 6%, ekki 
kjarnað eða með viðbættum sykri eða öðru sætefni 

15 A 

04014000 Mjólk og rjómi með fituinnihaldi meira en 6% en ekki meira en 10% miðað við 
þyngd 

15 A 

04015000 Mjólk og rjómi með fituinnihaldi meira en 10%, ekki kjarnað eða með 

viðbættum sykri eða öðru sætefni 

15 A 

04021000 Mjólk og rjómi í föstu formi með fituinnihaldi allt að 1,5%  10 A 

04022100 Mjólk og rjómi í föstu formi með fituinnihaldi meira en 1,5%, þó ekki með 
viðbættum sykri eða öðru sætefni 

10 A 

04022900 Mjólk og rjómi í föstu formi með fituinnihaldi meira en 1,5%, með viðbættum 

sykri eða öðru sætefni  

10 A 

04029100 Mjólk og rjómi, kjarnað, ekki með viðbættum sykri eða öðru sætefni (þó ekki í 

föstu formi) 

10 A 

04029900 Mjólk og rjómi með viðbættum sykri eða öðru sætefni (þó ekki í föstu formi) 10 A 

04031000 Jógúrt 10 A 

04039000 Áfir, hleypt mjólk og rjómi o.þ.h. (þó ekki jógúrt) 20 A 

04041000 Mysa og umbreytt mysa 6 A 

04049000 Vörur úr náttúrlegum efnisþáttum mjólkur, ót.a. 20 A 

04051000 Smjör 10 A 

04052000 Mjólkurviðbit 10 A 

04059000 Önnur fita og olía fengin úr mjólk  10 A 

04061000 Nýr ostur, einnig mysuostur og ystingur 12 A 

04062000 Hvers konar rifinn eða mulinn ostur 12 A 
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04063000 Fullunninn ostur, órifinn eða ómulinn 12 A 

04064000 Gráðostur 15 A 

04069000 Ostur, ót.a. 12 A 

04071100 Frjóegg til útungunar, úr hænsnum af tegundinni Gallus domesticus 0 A 

04071900 Önnur frjóegg til útungunar 0 A 

04072100 Hænuegg í skurn, ný, þó ekki til útungunar 20 A 

04072900 Önnur fersk egg 20 A 

04079010 Fuglsegg í skurn, söltuð 20 A 

04079020 Fuglsegg í skurn, varin skemmdum í kalki 20 A 

04079090 Fuglsegg, í skurn, varin skemmdum eða soðin, ót.a. 20 A 

04081100 Eggjarauða, þurrkuð 20 A 

04081900 Eggjarauða (þó ekki þurrkuð) 20 A 

04089100 Fuglsegg, þurrkuð, skurnlaus 20 A 

04089900 Fuglsegg, skurnlaus (þó ekki þurrkuð) 20 A 

04090000 Náttúrlegt hunang 15 A 

04100010 Æt fuglshreiður (svöluhreiður) 25 A 

04100041 Hreint drottningarhunang, nýtt 15 A 

04100042 Hreint drottningarhunang, í duftformi 15 A 

04100043 Býflugnafrjókorn 20 A 

04100049 Aðrar býflugnaafurðir 20 A 

04100090 Aðrar ætar afurðir úr dýraríkinu, ót.a. 20 A 

05010000 Mannshár, óunnið, einnig þvegið eða hreinsað, úrgangur úr mannshári 15 A 

05021010 Burstir af grísum, alisvínum eða villisvínum 20 A 

05021020 Hár af grísum, alisvínum eða villisvínum 20 A 

05021030 Úrgangur úr burstum eða hári af grísum, alisvínum eða villisvínum 20 A 

05029011 Hár af geitum til burstagerðar 20 A 

05029012 Hár af rófum hreysikatta til burstagerðar 20 A 

05029019 Greifingjahár og annað hár til burstagerðar, ót.a. 20 A 

05029020 Úrgangur úr greifingjahári og öðru hári til burstagerðar 20 A 

05040011 Garnir úr svínum, saltaðar 20 A 

05040012 Garnir úr sauðfé, saltaðar 18 A 

05040013 Garnir úr geitum, saltaðar 18 A 

05040014 Þarmar (fat ends) úr svínum, saltaðir  20 A 

05040019 Pylsugarnir úr dýraþörmum, ót.a. 18 A 

05040021 Fóörn úr holdakjúklingum, kæld og fryst 20 A 

05040029 Magar úr öðrum dýrum, ót.a. 20 A 

05040090 Aðrir þarmar, blöðrur og magar úr dýrum, heilt og í stykkjum, ót.a. 20 A 

05051000 Fiður notað sem tróð; dúnn  10 A 
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05059010 Duft og úrgangur af fjöðrum eða fjaðrahlutum 10 A 

05059090 Fjaðrir, ót.a.; hamir og aðrir hlutar af fuglum með tilheyrandi fjöðrum eða dún 10 A 

05061000 Beinmyndanir og bein, sýrumeðfarið 12 A 

05069011 Duft og úrgangur úr beinum, með innihaldi úr nautgripum eða sauðfé og geitum 12 A 

05069019 Annað duft og úrgangur úr beinum 12 A 

05069090 Bein og hornsló, óunnið, fitusneytt, lauslega forunnið en ekki tilskorið, ót.a. 12 A 

05071000 Fílabein, duft og úrgangur fílabeins, óunnið 10 A 

05079010 Antilópuhorn, duft og úrgangur úr þeim 3 A 

05079020 Hreindýrahorn og duft úr þeim 11 A 

05079090 Skjaldbökuskeljar, hvalskíði, horn o.þ.h., óunnið; duft og úrgangur 10 A 

05080010 Duft og úrgangur úr kóröllum, skeljum lindýra og krabbadýra o.þ.h. 12 A 

05080090 Kórallar; skeljar lindýra, krabbadýra o.þ.h., ekki tilskorið 12 A 

05100010 Magasteinar (Bezoar) 3 A 

05100020 Ambra, bifurbelgir og desmerkattardeig 7 A 

05100030 Moskus 7 A 

05100040 Spanskflugur 7 A 

05100090 Gall; vörur úr dýraríkinu, ót.a., sem notaðar eru við framleiðslu á vörum til 
lækninga, nýjar eða varðar til bráðabirgða gegn skemmdum 

6 A 

05111000 Nautgripasæði 0 A 

05119111 Frjóvguð hrogn 12 A 

05119119 Önnur hrogn 12 C 

05119190 Vörur úr krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum; dauð dýr í 
3. kafla 

12 A 

05119910 Dýrasæði, þó ekki úr nautgripum 0 A 

05119920 Fósturvísar úr dýrum 0 A 

05119930 Silkiormaegg 0 A 

05119940 Hrosshár og hrosshársúrgangur, einnig sett á undirlag með eða án stoðefnis 15 A 

05119990 Vörur úr dýraríkinu, ót.a.; dauð dýr í 1. kafla 12 A 

06011010 Forðastönglar dverglilju (crocus sativa), í dvala 4 A 

06011021 Forðastöngull lilju sem er ræktuð vegna fræja (Seed Lily corms)  0 A 

06011029 Forðastönglar annarra liljutegunda 5 A 

06011091 Forðastönglar sem bera fræ við ræktun (Seed dormant bulbs, tubers, corms, 
rhizomes ) 

0 A 

06011099 Blómlaukar, rótarhnýði, forðastönglar, jarðstönglar, í dvala, ót.a. 5 A 

06012000 Blómlaukar, rótarhnýði, forðastönglar, jarðstönglar jurta sem bera fræ við 

ræktun 

15 A 

06021000 Græðlingar og gróðurkvistir, án róta 0 A 

06022010 Ungplöntur trjáa, runna og búska, sem bera æta ávexti eða hnetur  0 A 

06022090 Tré, runnar og búskar, sem bera æta ávexti eða hnetur, þó ekki ungplöntur 10 A 

06023010 Ungplöntur alparósa og glóðarrósa 0 A 
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06023090 Alparósir og glóðarrósir, þó ekki ungplöntur 15 A 

06024010 Ungplöntur rósa 0 A 

06024090 Rósir, þó ekki ungplöntur 15 A 

06029010 Sveppaþræðir  0 A 

06029091 Aðrar lifandi plöntur, ót.a., til framhaldsræktunar 0 A 

06029092 Brönugrös 10 A 

06029093 Tryggðablóm (Chrysanthemums) 10 A 

06029094 Liljur 10 A 

06029095 Nellikur 10 A 

06029099 Aðrar lifandi plöntur, ót.a., þó ekki til framhaldsræktunar 10 A 

06031100 Lifandi rósir 10 A 

06031200 Lifandi nellikur 10 A 

06031300 Lifandi brönugrös 10 A 

06031400 Lifandi tryggðablóm 10 A 

06031500 Afskorin blóm og blómknappar af liljum, lifandi 10 A 

06031900 Önnr lifandi afskorin blóm og blómknappar  10 A 

06039000 Afskorin blóm og blómknappar, þurrkað, litað, bleikt, gegndreypt eða unnið á 
annan hátt 

23 A 

06042010 Lifandi mosi og skófir 23 A 

06042090 Lifandi plöntuhlutar, án blóma eða blómknappa, til skrauts 10 A 

06049010 Mosi og skófir til skrauts, lifandi, þurrkað o.þ.h. 23 A 

06049090 Plöntuhlutar, án blóma eða blómknappa, til skrauts 10 A 

07011000 Útsæðiskartöflur 13 D 

07019000 Aðrar kartöflur, nýjar eða kældar 13 A 

07020000 Tómatar, nýir eða kældir 13 A 

07031010 Laukur, nýr eða kældur 13 A 

07031020 Skallottlaukur, nýr eða kældur 13 A 

07032010 Hvítlaukur, nýr eða kældur 13 A 

07032020 Stilkar eða ungplöntur af  hvítlauk, nýtt eða kælt 13 A 

07032090 Aðrir hlutar af hvítlauk, nýtt eða kælt 13 A 

07039010 Blaðlaukur, nýr eða kældur 13 A 

07039020 Vorlaukur, nýr eða kældur 13 A 

07039090 Aðrar matjurtir af lauktegundum, nýjar eða kældar 13 A 

07041000 Blómkál og hnappað spergilkál, nýtt eða kælt 10 D 

07042000 Rósakál, nýtt eða kælt 13 A 

07049010 Hvítkál (Brassica oleracea var. capitata) 13 A 

07049020 Spergilkál (Brassica oleracea var. italica) 13 A 

07049090 Annað kál hæft til manneldis, nýtt eða kælt 13 A 

07051100 Jöklasalat, nýtt eða kælt 10 A 
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07051900 Salat, nýtt eða kælt (þó ekki jöklasalat) 10 A 

07052100 Kaffifífilsblöð, ný eða kæld 13 A 

07052900 Síkoría, ný eða kæld (þó ekki kaffifífilsblöð) 13 A 

07061000 Gulrætur og næpur, nýjar eða kældar 13 D 

07069000 Rauðrófur, radísur og áþekkar ætar rætur, nýjar eða kældar 13 A 

07070000 Gúrkur og reitagúrkur, nýjar eða kældar 13 A 

07081000 Ertur, nýjar eða kældar 13 A 

07082000 Belgaldin, ný eða kæld 13 A 

07089000 Aðrir belgávextir, nýir eða kældir 13 A 

07092000 Spergill, nýr eða kældur 13 A 

07093000 Eggaldinjurtir, nýjar eða kældar 13 A 

07094000 Selja, önnur en seljurót, ný eða kæld 10 A 

07095100 Sveppir af ættkvíslinni Agaricus, nýir eða kældir 13 A 

07095910 Sungmo-sveppir, nýir eða kældir 13 A 

07095920 Shiitake-sveppir, nýir eða kældir 13 A 

07095930 Vetrarsveppir, nýir eða kældir 13 A 

07095940 Hálmsveppir (Volvariella volvacea) (Paddy straw mushroom), nýir eða kældir 13 A 

07095950 Sveppir af ættkvíslinni Trichiloma mongolicum Imai, nýir eða kældir 13 A 

07095960 Tröfflur, nýjar eða kældar 13 A 

07095990 Aðrir sveppir og tröfflur, ót.a., nýtt eða kælt 13 A 

07096000 Aldin Capsicum ættarinnar eða Pimenta ættarinnar, ný eða kæld 13 A 

07097000 Spínat, nýtt eða kælt 13 A 

07099100 Ætiþistill, nýr eða kældur 13 A 

07099200 Ólífur, nýjar eða kældar 13 A 

07099300 Grasker, kúrbítur og flöskuker, ný eða kæld 13 A 

07099910 Bambussprotar, nýir eða kældir 13 A 

07099990 Aðrar matjurtir, nýjar eða kældar, ót.a. 13 A 

07101000 Kartöflur, frystar 13 D 

07102100 Ertur, með eða án hýðis, frystar 13 A 

07102210 Litlar rauðar (Adzuki) baunir, með eða án hýðis, frystar 13 A 

07102290 Önnur belgaldin, með eða án hýðis, fryst 13 A 

07102900 Belgávextir, með eða án hýðis, fryst, ót.a. 13 A 

07103000 Spínat, fryst 13 A 

07104000 Sykurmaís, frystur 10 A 

07108010 Sungmo-sveppir, frystir 13 A 

07108020 Stilkar eða ungplöntur af hvítlauk, fryst 13 A 

07108030 Hvítlaukur 13 A 

07108040 Kóngssveppir, frystir 13 A 



17 

 

07108090 Aðrar matjurtir, frystar 13 A 

07109000 Matjurtablöndur, frystar 10 A 

07112000 Ólífur, varðar skemmdum til bráðabirgða, en óhæfar í því ástandi til manneldis 13 A 

07114000 Gúrkur og reitagúrkur, varðar skemmdum til bráðabirgða 13 A 

07115112 Ætisveppur, í saltlegi 13 A 

07115119 Aðrir sveppir af ættkvíslinni Agaricus, ót.a., í saltlegi 13 A 

07115190 Aðrir sveppir, ót.a., í saltlegi 13 A 

07115911 Sungmo-sveppir, í saltlegi 13 A 

07115919 Aðrir sveppir og tröfflur, í saltlegi 13 A 

07115990 Aðrir sveppir og tröfflur, varið skemmdum til bráðabirgða 13 A 

07119031 Bambussprotar í saltlegi 13 A 

07119034 Hvítlaukur, í saltlegi 13 A 

07119039 Aðrar matjurtir, í saltlegi 13 A 

07119090 Aðrar matjurtir, varðar skemmdum til bráðabirgða, ót.a. 13 A 

07122000 Þurrkaður laukur 13 A 

07123100 Þurrkaðir sveppir af ættkvíslinni Agaricus 13 A 

07123200 Þurrkuð skógareyru 13 A 

07123300 Þurrkaðir hlaupsveppir 13 A 

07123910 Þurrkaðir Shiitake-sveppir 13 A 

07123920 Þurrkaðir vetrarsveppir  13 A 

07123930 Þurrkaðir hálmsveppir (Paddy straw mushroom) 13 A 

07123940 Þurrkaðir sveppir af ættkvíslinni Tricholoma mongolicum imai 13 A 

07123950 Þurrkaðir kóngssveppir 13 A 

07123990 Aðrir þurrkaðir sveppir og tröfflur 13 A 

07129010 Þurrkaðir bambussprotar 13 A 

07129020 Þurrkaðar matjurtir af ættkvíslinni Osmunda 13 A 

07129030 Þurrkuð blóm af daglilju (Hemerocallis) 13 A 

07129040 Þurrkað chueh tsai 13 A 

07129050 Þurrkaður hvítlaukur 13 A 

07129060 Þurrkuð paprika (Capsicum annuum var. grossum) 13 A 

07129091 Þurrkuð piparrót 13 A 

07129099 Þurrkaðar matjurtir, ót.a. 13 A 

07131010 Ertur sem fræ, þurrkaðar, afhýddar 0 A 

07131090 Aðrar þurrkaðar ertur, afhýddar 5 A 

07132010 Hænsnabaunir (garbanzos) sem fræ, þurrkaðar, afhýddar 0 A 

07132090 Aðrar þurrkaðar hænsnabaunir, afhýddar 7 A 

07133110 Belgbaunir sem fræ, þurrkaðar, afhýddar 0 A 

07133190 Aðrar þurrkaðar belgbaunir, afhýddar 3 A 
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07133210 Aðrar litlar rauðar (Adzuki) baunir sem fræ, þurrkaðar, afhýddar 0 A 

07133290 Aðrar þurrkaðar litlar rauðar (Adzuki) baunir, afhýddar 3 A 

07133310 Nýrnabaunir sem fræ, þ.m.t. hvítar belgbaunir, þurrkaðar, afhýddar 0 A 

07133390 Aðrar þurrkaðar nýrnabaunir, þ.m.t. hvítar belgbaunir, afhýddar 7,5 A 

07133400 Jarðertur (Bambara beans), þurrkaðar, afhýddar 7 A 

07133500 Augnbaunir (Cow peas), þurrkaðar, afhýddar 7 A 

07133900 Þurrkaðar baunir, afhýddar, ót.a. 7 A 

07134010 Linsubaunir sem fræ, þurrkaðar, afhýddar 0 A 

07134090 Aðrar þurrkaðar linsubaunir, afhýddar 7 A 

07135010 Breiðbaunir og hestabaunir sem fræ, þurrkaðar, afhýddar 0 A 

07135090 Aðrar breiðbaunir og hestabaunir, þurrkaðar, afhýddar 7 A 

07136010 Dúfnabaunir sem fræ, þurrkaðar 0 A 

07136090 Aðrar dúfnabaunir, þurrkaðar 7 A 

07139010 Þurrkaðir belgávextir sem fræ, ót.a., afhýddir 0 A 

07139090 Þurrkaðir belgávextir, afhýddir, ót.a. 7 A 

07141010 Maníókarót, ný 10 A 

07141020 Maníókarót, þurrkuð 5 A 

07141030 Maníókarót. kæld eða fryst 10 A 

07142011 Sæthnúður, nýr, til ræktunar 0 A 

07142019 Annar sæthnúður, nýr 13 A 

07142020 Sæthnúður, þurrkaður 13 A 

07142030 Sæthnúður, kældur eða frystur 13 A 

07143000 Kínakartafla  13 A 

07144000 Fílseyra 13 A 

07145000 Þerrirót   13 A 

07149010 Vatnskastaníur, nýjar, þurrkaðar, kældar, frystar 13 A 

07149021 Lótusrót til ræktunar, ný eða þurrkuð 0 A 

07149029 Lótusrót, ekki til ræktunar, ný eða þurrkuð 13 A 

07149090 Rætur eða rótarhnýði sem innihalda mikið af sterkju, nýtt eða þurrkað, ót.a. 13 A 

08011100 Kókoshnetur, þurrkaðar 12 A 

08011200 Kókoshnetur, nýjar, í innra hýði (innsta lag)  12 A 

08011910 Kókoshnetur, ungplöntur 0 A 

08011990 Aðrar kókoshnetur, nýjar 12 A 

08012100 Parahnetur, í hýði, nýjar eða þurrkaðar 10 A 

08012200 Parahnetur, afhýddar, nýjar eða þurrkaðar 10 A 

08013100 Kasúhnetur, í hýði, nýjar eða þurrkaðar 20 A 

08013200 Kasúhnetur, afhýddar, nýjar eða þurrkaðar 10 A 

08021100 Möndlur, í hýði, nýjar eða þurrkaðar 24 A 
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08021200 Möndlur, afhýddar, nýjar eða þurrkaðar 10 A 

08022100 Heslihnetur, í hýði, nýjar eða þurrkaðar 25 A 

08022200 Heslihnetur, afhýddar, nýjar eða þurrkaðar 10 A 

08023100 Valhnetur, í hýði, nýjar eða þurrkaðar 25 A 

08023200 Valhnetur, afhýddar, nýjar eða þurrkaðar 20 A 

08024110 Kastaníuhnetur í hýði 25 A 

08024190 Aðrar kastaníuhnetur í hýði 25 A 

08024210 Kastaníuhnetur, afhýddar 25 A 

08024290 Aðrar kastaníuhnetur, afhýddar 25 A 

08025100 Hjartaaldin (pistasíur), í hýði 10 A 

08025200 Hjartaaldin, afhýdd 10 A 

08026110 Goðahnetur (makadamíuhnetur) sem fræ, nýjar eða þurrkaðar, í hýði 0 A 

08026190 Aðrar goðahnetur, í hýði 24 A 

08026200 Goðahnetur, afhýddar 24 A 

08027000 Kólahnetur 24 A 

08028000 Arekahnetur, nýjar eða þurrkaðar 10 A 

08029020 Gingkóhnetur, nýjar eða þurrkaðar 25 A 

08029030 Furuhnetur, afhýddar, nýjar eða þurrkaðar 25 A 

08029090 Aðrar hnetur, nýjar eða þurrkaðar, ót.a. 24 A 

08031000 Mjölbananar, nýir eða þurrkaðir 10 A 

08039000 Aðrir bananar, nýir eða þurrkaðir  10 A 

08041000 Döðlur, nýjar eða þurrkaðar 15 A 

08042000 Fíkjur, nýjar eða þurrkaðar: 30 A 

08043000 Ananas, nýr eða þurrkaður 12 A 

08044000 Lárperur, nýjar eða þurrkaðar 25 A 

08045010 Guavaber, ný eða þurrkuð 15 A 

08045020 Mangóaldin, ný eða þurrkuð 15 A 

08045030 Mangóstínaldin, ný eða þurrkuð  15 A 

08051000 Appelsínur, nýjar eða þurrkaðar 11 A 

08052010 Mandarínur (Chiao-Kan), nýjar eða þurrkaðar 12 A 

08052020 Límónur (Latifolia Citrus), nýjar eða þurrkaðar 12 A 

08052090 Mandarínur, klementínur, wilkingávextir o.þ.h., nýtt eða þurrkað, ót.a. 12 A 

08054000 Greipaldin, nýtt eða þurrkað 12 A 

08055000 Sítrónur og súraldin, nýtt eða þurrkað 11 A 

08059000 Sítrusávextir, nýir eða þurrkaðir, ót.a. 30 A 

08061000 Vínber, ný 13 A 

08062000 Vínber, þurrkuð 10 A 

08071100 Vatnsmelónur, nýjar 25 A 
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08071910 Hami-melónur, nýjar 12 A 

08071920 Kantalópur og Galía-melónur, nýjar 12 A 

08071990 Aðrar melónur, nýjar 12 A 

08072000 Pápáaldin (papayas), ný 25 A 

08081000 Epli, ný 10 A 

08083010 Ya-perur eða Hsueh-perur, nýjar 12 A 

08083020 Xiang-perur, nýjar 12 A 

08083090 Aðrar nýjar perur 10 A 

08084000 Kveði, ný 16 A 

08091000 Apríkósur, nýjar 25 A 

08092100 Súr kirsuber, ný 10 A 

08092900 Önnur kirsuber, ný 10 A 

08093000 Ferskjur, þ.m.t. nektarínur, nýjar 10 A 

08094000 Plómur og þyrniplómur, nýjar 10 A 

08101000 Jarðarber, ný 14 A 

08102000 Hindber, brómber, mórber og lóganber, ný 25 A 

08103000 Svört, hvít eða rauð rifsber og stikilsber, ný 25 A 

08104000 Trönuber, aðalbláber o.þ.h., ný 30 A 

08105000 Kívíávextir, nýir 20 A 

08106000 Durianaldin, ný 20 A 

08107000 Persimóníur, nýjar 20 A 

08109010 Litkaber, ný 30 A 

08109030 Vörtuber, ný 12 A 

08109040 Ígulber, ný 20 A 

08109050 Sykurepli, ný 20 A 

08109060 Stjörnualdin, ný 20 A 

08109070 Jövuepli 20 A 

08109080 Drekaávöxtur 20 A 

08109090 Aðrir ávextir, nýir, ót.a. 20 A 

08111000 Jarðarber, fryst 30 A 

08112000 Hindber, brómber o.þ.h., fryst 30 A 

08119010 Kastaníuhnetur, í hýði, frystar 30 A 

08119090 Aðrir ávextir og hnetur, fryst, ót.a. 30 A 

08121000 Kirsuber, varin skemmdum til bráðabirgða, en óhæf í því ástandi til manneldis 30 A 

08129000 Ávextir og hnetur, varin skemmdum til bráðabirgða, en óhæf í því ástandi til 

manneldis 

25 A 

08131000 Apríkósur, þurrkaðar 25 A 

08132000 Sveskjur, þurrkaðar  25 A 

08133000 Epli, þurrkuð 25 A 
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08134010 Vörtuber og aldinkjöt úr vörtuberjum, þurrkað 20 A 

08134020 Persimóníur, þurrkaðar 25 A 

08134030 Brjóstaber, þurrkuð 25 A 

08134040 Litkaber, varin skemmdum 25 A 

08134090 Aðrir ávextir, þurrkaðir, ót.a. 25 A 

08135000 Blöndur af þurrkuðum ávöxtum og hnetum, ót.a. 18 A 

08140000 Hýði af sítrusávöxtum eða melónum, nýtt, fryst, þurrkað o.þ.h. 25 A 

09011100 Kaffi, ekki brennt eða koffeínsneytt  8 A 

09011200 Kaffi, koffeínsneytt, óbrennt 8 A 

09012100 Kaffi, brennt, ekki koffeínsneytt 15 A 

09012200 Kaffi, brennt, koffeínsneytt 15 A 

09019010 Kaffiskurn og kaffihýði 10 A 

09019020 Kaffilíki sem inniheldur eitthvað af kaffi 30 A 

09021010 Grænt te, bragðbætt, í skyndiumbúðum sem innihalda ekki meira en 3 kg 15 A 

09021090 Grænt te, ekki bragðbætt, í skyndiumbúðum sem innihalda ekki meira en 3 kg 15 A 

09022010 Grænt te, bragðbætt, í skyndiumbúðum sem innihalda meira en 3 kg 15 A 

09022090 Grænt te, ekki bragðbætt, í skyndiumbúðum sem innihalda meira en 3 kg 15 A 

09023010 Oolong te, í skyndiumbúðum sem innihalda ekki meira en 3 kg 15 A 

09023020 Pu-er te, í skyndiumbúðum sem innihalda ekki meira en 3 kg 15 A 

09023090 Annað svart te, gerjað og te gerjað að hluta, ót.a., í skyndiumbúðum sem 

innihalda ekki meira en 3 kg 

15 A 

09024010 Oolong te, í skyndiumbúðum sem innihalda meira en 3 kg 15 A 

09024020 Pu-er te, í skyndiumbúðum sem innihalda meira en 3 kg 15 A 

09024090 Annað svart te, gerjað og te gerjað að hluta, ót.a., í skyndiumbúðum sem 

innihalda meira en 3 kg 

15 A 

09030000 Maté 10 A 

09041100 Pipar, þurrkaður, hvorki pressaður né mulinn 20 A 

09041200 Pipar, pressaður eða mulinn 20 A 

09042100 Ávextir af ættkvíslinni Capsicum eða af ættkvíslinni Pimenta, þurrkaðir 20 A 

09042200 Ávextir af ættkvíslinni Capsicum eða af ættkvíslinni Pimenta, pressaðir eða 

muldir 

20 A 

09051000 Vanilla, hvorki pressuð né mulin 15 A 

09052000 Vanilla, pressuð eða mulin 15 A 

09061100 Kanill, hvorki pressaður né mulinn 5 A 

09061900 Annar kanill og kanilblóm, hvorki pressað né mulið 5 A 

09062000 Kanill og kanilblóm, pressað eða mulið 15 A 

09071000 Negull, hvorki pressaður né mulinn 3 A 

09072000 Negull, pressaður eða mulinn 3 A 

09081100 Múskat, hvorki pressað né mulið 8 A 

09081200 Múskat, pressað eða mulið 8 A 



22 

 

09082100 Múskathnýði, hvorki pressað né mulið 8 A 

09082200 Múskathýði, pressað eða mulið 8 A 

09083100 Kardamómur, hvorki pressaðar né muldar 3 A 

09083200 Kardamómur, pressaðar eða muldar 3 A 

09092100 Sveipjurtarfræ (kóríanderfræ), hvorki pressuð né mulin 15 A 

09092200 Sveipjurtarfræ, pressuð eða mulin 15 A 

09093100 Ostakúmenfræ, hvorki pressuð né mulin 15 A 

09093200 Ostakúmenfræ, pressuð eða mulin 15 A 

09096110 Stjörnuanísfræ, hvorki pressuð né mulin 20 A 

09096190 Önnur anís-, stjörnuanís-, kúmen- eða finkulfræ; einiber, hvorki pressuð né 
mulin 

15 A 

09096210 Stjörnuanís, pressaður eða mulinn 20 A 

09096290 Önnur anís-, stjörnuanís-, kúmen- eða finkulfræ; einiber, pressuð eða mulin 15 A 

09101100 Engifer, hvorki pressaður né mulinn 15 A 

09101200 Engifer, pressaður eða mulinn 15 A 

09102000 Safran 2 A 

09103000 Túrmerík (curcuma) 15 A 

09109100 Kryddblöndur 15 A 

09109900 Önnur krydd, ót.a. 15 A 

10011100 Fræ harðhveitis 65 D 

10011900 Harðhveiti 65 D 

10019100 Fræ hveitis og meslíns, þó ekki harðhveitis 65 D 

10019900 Annað hveiti eða meslín, ót.a. 65 D 

10021000 Fræ rúgs 0 A 

10029000 Rúgur, þó ekki fræ 3 A 

10031000 Fræ byggs 0 A 

10039000 Bygg, þó ekki fræ 3 A 

10041000 Fræ hafra 0 A 

10049000 Hafrar, þó ekki fræ 2 A 

10051000 Fræ maíss 20 D 

10059000 Maís, þó ekki fræ 65 D 

10061011 Rísfræ, langkorna, með ytra hýði (ekru- eða hrárís) 65 D 

10061019 Rísfræ, önnur, með ytra hýði (ekru- eða hrárís) 65 D 

10061091 Langkorna rís með ytra hýði (ekru- eða hrárís) 65 D 

10061099 Annar rís með ytra hýði (ekru- eða hrárís) 65 D 

10062010 Afhýddur (brúnn) langkorna rís 65 D 

10062090 Annar afhýddur rís 65 D 

10063010 Hálf- eða fullslípaður langkorna rís 65 D 

10063090 Annar hálf- eða fullslípaður rís 65 D 
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10064010 Brotinn langkorna rís 65 D 

10064090 Annar brotinn langkorna rís 65 D 

10071000 Fræ dúrru 0 A 

10079000 Dúrra, þó ekki fræ 2 A 

10081000 Bókhveiti 2 A 

10082100 Hirsifræ 2 A 

10082900 Hirsi 2 A 

10083000 Kanarífræ 2 A 

10084010 Foniofræ  0 A 

10084090 Fonio 3 A 

10085010 Fræ inkanjóla (Quinoa)  0 A 

10085090 Inkanjóli 3 A 

10086010 Fræ rúghveitis (Triticale) 0 A 

10086090 Rúghveiti 3 A 

10089010 Fræ annars korns, ót.a.  0 A 

10089090 Annað korn, þó ekki fræ, ót.a. 3 A 

11010000 Hveiti eða meslínmjöl, fínmalað 65 D 

11022000 Maísmjöl, fínmalað 40 D 

11029011 Rísmjöl úr langkorna rís, fínmalað 40 D 

11029019 Annað rísmjöl, fínmalað 40 D 

11029090 Mjöl úr öðru korni, fínmalað 5 A 

11031100 Hveiti, grófmalað 65 D 

11031300 Maís, grófmalaður 65 D 

11031910 Hafrar, grófmalaðir 5 A 

11031921 Langkorna rís, grófmalaður 10 D 

11031929 Annar rís, grófmalaður, ót.a. 10 D 

11031990 Annað korn, grófmalað, ót.a. 5 A 

11032010 Kögglar úr hveiti 65 D 

11032090 Kögglar úr öðru korni (þó ekki hveiti) 20 A 

11041200 Valsað eða flagað korn úr höfrum 20 A 

11041910 Valsað eða flagað korn úr byggi 20 A 

11041990 Annað valsað eða flagað korn, ót.a. 20 A 

11042200 Annað unnið korn úr höfrum, ót.a. 20 A 

11042300 Annað unnið korn úr maís, ót.a. 65 D 

11042910 Annað unnið korn úr byggi 65 D 

11042990 Annað unnið korn úr öðrum korntegundum, ót.a. 20 A 

11043000 Kornfrjóangar, heilir, valsaðir, flagaðir eða malaðir 20 A 

11051000 Mjöl, fín- eða grófmalað og duft úr kartöflum 15 A 
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11052000 Flögur, kurl og kögglar úr kartöflum 15 A 

11061000 Mjöl, fín- eða grófmalað úr þurrkuðum belgávöxtum í nr. 0713 10 A 

11062000 Mjöl, fín- eða grófmalað úr sagó eða rótum eða hnýðum í nr. 0714 20 A 

11063000 Mjöl, fín- eða grófmalað og duft úr vörum í 8. kafla 20 A 

11071000 Malt, óbrennt 10 A 

11072000 Malt, brennt 10 A 

11081100 Hveitisterkja 20 A 

11081200 Maíssterkja 20 A 

11081300 Kartöflusterkja 15 A 

11081400 Maníókasterkja (cassava) 10 A 

11081900 Önnur sterkja, ót.a. 20 A 

11082000 Inúlín 20 A 

11090000 Hveitiglúten 18 A 

12011000 Fræ sojabauna 0 A 

12019010 Gular sojabaunir, þó ekki fræ 3 A 

12019020 Svartar sojabaunir, þó ekki fræ 3 A 

12019030 Grænar sojabaunir, þó ekki fræ 3 A 

12019090 Aðrar sojabaunir, þó ekki fræ 3 A 

12023000 Jarðhnetur í hýði, fræ, ekki steiktar eða soðnar á annan hátt 0 A 

12024100 Jarðhnetur í hýði, þó ekki fræ, ekki steiktar eða soðnar á annan hátt 15 A 

12024200 Jarðhnetur, ekki steiktar eða soðnar á annan hátt, afhýddar, einnig sundurskornar 15 A 

12030000 Kópra 15 A 

12040000 Línfræ 15 A 

12051010 Repju- eða kolsafræ með lágt erúsínsýrustig (erucic acid) 0 A 

12051090 Önnur repju- eða kolsafræ með lágt erúsínsýrustig  9 A 

12059010 Repju- eða kolsafræ, ót.a. 0 A 

12059090 Repja eða kolsa, ót.a. 9 A 

12060010 Sólblómafræ til sáningar 0 A 

12060090 Sólblómafræ, þó ekki til sáningar 15 A 

12071010 Pálmahnetur og pálmakjarnar, fræ 0 A 

12071090 Pálmahnetur og pálmakjarnar 10 A 

12072100 Baðmullarfræ til sáningar 0 A 

12072900 Baðmullarfræ, þó ekki til sáningar 15 A 

12073010 Rísínusfræ (Castorolíufræ) til sáningar 0 A 

12073090 Rísínusfræ 15 A 

12074010 Sesamfræ til sáningar 0 A 

12074090 Sesamfræ, þó ekki til sáningar 10 A 

12075010 Mustarðsfræ til sáningar 0 A 
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12075090 Mustarðsfræ, þó ekki til sáningar 15 A 

12076010 Litunarþistilsfræ (safflower) til sáningar 0 A 

12076090 Litunarþistilsfræ 20 A 

12077010 Melónufræ til sáningar 0 A 

12077091 Svört melónufræ, ekki til sáningar, ný, kæld, fryst eða þurrkuð 20 A 

12077092 Rauð melónufræ, ekki til sáningar, ný, kæld, fryst eða þurrkuð 20 A 

12077099 Aðrar ætar vörur úr jurtaríkinu, nýjar eða þurrkaðar, ót.a. 30 A 

12079100 Valmúafræ 20 A 

12079910 Önnur olíufræ og olíurík aldin, til ræktunar, ót.a. 0 A 

12079991 Shea-hnetur (karíte-hnetur) 20 A 

12079999 Önnur olíufræ og olíurík aldin, ót.a. 10 A 

12081000 Mjöl, fín- eða grófmalað, úr sojabaunum 9 A 

12089000 Mjöl, fín- eða grófmalað, úr olíufræjum eða olíuríkum aldinum, ót.a. 15 A 

12091000 Sykurrófufræ til sáningar 0 A 

12092100 Refasmárafræ til sáningar 0 A 

12092200 Smárafræ til sáningar 0 A 

12092300 Túnvingulfræ til sáningar 0 A 

12092400 Vallarsveifgrasfræ til sáningar 0 A 

12092500 Rýgrasfræ til sáningar 0 A 

12092910 Sykurrófufræ 0 A 

12092990 Fræ annarra fóðurjurta til sáningar, ót.a. 0 A 

12093000 Fræ jurta sem ræktaðar eru aðallega vegna blóma þeirra, til sáningar 0 A 

12099100 Matjurtafræ 0 A 

12099900 Önnur fræ, aldin og gró, til sáningar, ót.a. 0 A 

12101000 Humall, hvorki mulinn né sem duft eða kögglar, nýr eða þurrkaður 20 A 

12102000 Humall, mulinn, sem duft eða kögglar; humalmjöl (lúpulín) 10 A 

12112010 Amerískt ginseng, nýtt eða þurrkað  7,5 A 

12112020 Villt ginseng, þó ekki amerískt ginseng, nýtt eða þurrkað 20 A 

12112091 Önnur ginsengrót, ný, ót.a. 20 A 

12112099 Önnur ginsengrót, þurrkuð, ót.a. 20 A 

12113000 Kókalauf 9 A 

12114000 Valmúahálmur 9 A 

12119011 Radix angelicae sinensis, nýtt eða þurrkað  6 A 

12119012 Radix pseudoginseng, notað í lyf, nýtt eða þurrkað 6 A 

12119013 Radix codonopsitis, notað í lyf, nýtt eða þurrkað 6 A 

12119014 Rhizoma coptidis, notað í lyf, nýtt eða þurrkað 6 A 

12119015 Flos chrysanthemi, notað í lyf, nýtt eða þurrkað 6 A 

12119016 Cordyceps sinensis, notað í lyf, nýtt eða þurrkað 6 A 
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12119017 Laukar af jurtinni Fritillaria thunbergii, notað í lyf, nýtt eða þurrkað 6 A 

12119018 Rhizoma ligustici, notað í lyf, nýtt eða þurrkað 6 A 

12119019 Rhizoma pinellia, notað í lyf, nýtt eða þurrkað 6 A 

12119021 Radix paeoniae lactiflorae, notað í lyf, nýtt eða þurrkað 6 A 

12119022 Rhizoma gastrodiae, notað í lyf, nýtt eða þurrkað 6 A 

12119023 Radix astragali, notað í lyf, nýtt eða þurrkað 6 A 

12119024 Rabarbari, notaður í lyf, nýr eða þurrkaður 6 A 

12119025 Rhizoma atractylodis macrocephalae, notað í lyf, nýtt eða þurrkað 6 A 

12119026 Radix rehmanniae, notað í lyf, nýtt eða þurrkað 6 A 

12119027 Flos sophorae, notað í lyf, nýtt eða þurrkað 6 A 

12119028 Cortex eucommiae, notað í lyf, nýtt eða þurrkað 6 A 

12119029 Poria, notað í lyf, nýtt eða þurrkað 6 A 

12119031 Fructus lycii, notað í lyf, nýtt eða þurrkað  6 A 

12119032 Bantaroi-fræ, notuð í lyf, ný eða þurrkuð 6 A 

12119033 Viður trés af tegundinni Aquilaria (Aloeswood), notað í lyf, nýtt eða þurrkað 3 A 

12119034 Adenophora axilliflora, nýtt eða þurrkað 6 A 

12119035 Jurt af tegundinni Artemisia abrotanum (Southernwood) 6 A 

12119036 Lakkrísrót, ný eða þurrkuð 6 A 

12119037 Radix scutellariae, nýtt eða þurrkað  6 A 

12119039 Jurtir og hlutar jurta, notað í lyf, ót.a. 6 A 

12119050 Jurtir og hlutar jurta, notað í ilmvörur 8 A 

12119091 Dessis-rót og pýretrum, notað í skordýraeitur 3 A 

12119099 Jurtir eða hlutar þeirra, notað í skordýraeitur, ót.a. 9 A 

12122110 Þang (Sea-tangle), nýtt, kælt, fryst eða þurrkað 20 A 

12122120 Fat choy (Black moss), nýtt, kælt, fryst eða þurrkað 20 A 

12122131 Þurrkaður brúnþörungur 15 A 

12122132 Nýr brúnþörungur 15 A 

12122139 Annar brúnþörungur 15 A 

12122141 Þurrkuð purpurahimna (laver) 15 A 

12122142 Ný purpurahimna 15 A 

12122149 Önnur purpurahimna 15 A 

12122161 Þurrkaðir Eucheuma-þörungar 15 A 

12122169 Aðrir Eucheuma-þörungar 15 A 

12122171 Þurrkaðir Gracilaria-þörungar   15 A 

12122179 Aðrir Gracilaria-þörungar 15 A 

12122190 Ætur sjávargróður og aðrir þörungar, nýtt, kælt, fryst eða þurrkað, ót.a.  15 A 

12122900 Annar sjávargróður og aðrir þörungar 15 A 

12129100 Sykurrófur, nýjar, kældar, frystar eða þurrkaðar 20 A 
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12129200 Fuglatrésbaunir, einnig fræ fuglatrésbauna, nýtt, kælt, fryst eða þurrkað 20 A 

12129300 Sykurreyr, kældur, frystur eða þurrkaður 20 A 

12129400 Síkorírætur 20 A 

12129911 Apríkósukjarnar, beiskir, einkum til manneldis 20 A 

12129912 Apríkósukjarnar, sætir, einkum til manneldis 20 A 

12129919 Aðrir apríkósu-, ferskju- eða plómusteinar og -kjarnar, einkum til manneldis 20 A 

12129993 Graskersfræ, ekki til sáningar, ný, kæld, fryst eða þurrkuð 20 A 

12129994 Lótusfræ, ekki til sáningar, ný, kæld, fryst eða þurrkuð 20 A 

12129999   30 A 

12130010 Strá af korni, óunnið 12 A 

12130090 Annað strá og hýði af korni 12 A 

12141000 Mjöl og kögglar úr refasmára (alfalfa) 5 A 

12149000 Aðrar fóðurvörur, ót.a. 9 A 

13012000 Akasíulím (gum arabic) 15 A 

13019010 Tragakant-gúmkvoða 15 A 

13019020 Reykelsi, myrra og „drekablóð“ 3 A 

13019030 Djöflamjöður (Asafoetida) 3 A 

13019040 Furukvoða 15 A 

13019090 Aðrar náttúrlegar gúmkvoður; resín, gúmmíharpixar og oleóresín (t. d. balsöm), 

ót.a. 

15 A 

13021100 Ópíum 0 A 

13021200 Lakkríssafi og lakkrískjarni 6 A 

13021300 Safi og kjarni úr humli 10 A 

13021910 Óunnið lakk  20 A 

13021920 Asadíraktín 3 A 

13021930 Jurtasafi og kjarni úr prestafíflum eða rótum plantna sem innihalda rótenón 3 A 

13021940 Jurtasafar og kjarnar úr Ginkgo biloba 20 A 

13021990 Jurtasafar og kjarnar, ót.a., notaðir í varnarefni 20 A 

13022000 Pektínefni, pektínöt og pektöt 20 A 

13023100 Agar 10 A 

13023200 Jurtaslím og hleypiefni, unnið úr fuglatrésbaunum, -fræi eða gúarfræi 15 A 

13023911 Karragenan 15 A 

13023912 Algín 15 A 

13023919 Önnur jurtaslím og hleypiefni, einnig umbreytt, unnið úr vörum úr sjávargróðri 
og öðrum þörungum 

15 A 

13023990 Jurtaslím og hleypiefni, unnið úr vörum úr jurtaríkinu, ót.a. 15 A 

14011000 Bambus 10 A 

14012000 Spanskreyr 10 A 

14019010 Kornstrá, þó ekki hveitistrá 10 A 
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14019020 Reyr 10 A 

14019031 Sefætt (Juncaceae) 10 A 

14019039 Jurtir af sefætt (Rushes) 10 A 

14019090 Annað jurtaefni, notað til fléttunar, ót.a. 10 A 

14042000 Baðmullardúnn (linters) 4 A 

14049010 Óunnið jurtaefni notað aðallega til litunar eða sútunar 5 A 

14049090 Aðrar vörur úr jurtaríkinu 15 A 

15011000 Hreinsuð svínafeiti (lard) 10 A 

15012000 Önnur svínafeiti 10 A 

15019000 Alifuglafeiti 10 A 

15021000 Tólg 8 A 

15029000 Önnur fita, óunnin, af dýrum af nautgripaætt, kindum eða geitum 8 A 

15030000 Svínafeitisterín, svínaolía, tólgarsterín, oleóolía og tólgarolía 10 A 

15041000 Lýsi úr fiskilifur og þættir þess 12 A 

15042000 Feiti og olíur úr fiski og þættir þeirra, þó ekki lýsi úr fiskilifur 12 A 

15043000 Feiti og olíur úr sjávarspendýrum og fljótandi þættir þeirra 14,4 A 

15050000 Ullarfeiti og feitiefni unnin úr henni 20 A 

15060000 Önnur dýrafeiti og -olíur og þættir þeirra 20 A 

15071000 Hrá sojabaunaolía 9 D 

15079000 Sojabaunaolía, (ekki hrá) og þættir hennar 9 D 

15081000 Hrá jarðhnetuolía 10 D 

15089000 Jarðhnetuolía, (ekki hrá) og þættir hennar 10 D 

15091000 Jómfrúarólífuolía og þættir hennar 10 A 

15099000 Ólífuolía og þættir hennar (þó ekki jómfrúarolía) 10 A 

15100000 Aðrar olíur og þættir þeirra, unnið eingöngu úr ólífum, ót.a. 10 A 

15111000 Hrá pálmaolía 9 D 

15119010 Pálmaolía, (ekki hrá) og fljótandi þættir hennar 9 D 

15119020 Pálmasterín 8 D 

15119090 Önnur pálmaolía og þættir hennar, ót.a. 9 D 

15121100 Hrá olía úr sólblómafræi og safflúrolía og þættir hennar 9 D 

15121900 Olía úr sólblómafræi, safflúrolía (þó ekki hrá) og þættir hennar 9 D 

15122100 Hrá olía úr fræi baðmullar og þættir hennar, einnig án gossypóls 10 D 

15122900 Olía úr fræi baðmullar (þó ekki hrá) og þættir hennar 10 D 

15131100 Hrá kókoshnetuolía og þættir hennar 9 A 

15131900 Kókoshnetuolía (þó ekki hrá) og þættir hennar 9 A 

15132100 Hrá pálmakjarna- eða babassúolía og þættir hennar  9 A 

15132900 Pálmakjarna- eða babassúolía (þó ekki hrá) og þættir hennar  9 A 

15141100 Óunnin repjuolía með lágt erúsínsýrustig 9 D 
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15141900 Önnur repjuolía með lágt erúsínsýrustig 9 D 

15149110 Óunnin repjuolía 9 D 

15149190 Hrá mustarðsolía 9 D 

15149900 Önnur repju- og mustarðsolía og þættir hennar, ót.a. 9 D 

15151100 Hrá línolía 15 A 

15151900 Línolía, (ekki hrá) og þættir hennar 15 A 

15152100 Hrá maísolía 10 D 

15152900 Maísolía, (ekki hrá) og þættir hennar 10 D 

15153000 Laxerolía og þættir hennar 10 A 

15155000 Sesamolía og þættir hennar 12 A 

15159010 Jójóbaolía og þættir hennar 20 A 

15159020 Dísartrésolía (neem-olía) og þættir hennar 20 A 

15159030 Tungolía og þættir hennar 20 A 

15159090 Önnur órokgjörn jurtafeiti og þættir hennar 20 A 

15161000 Feiti eða olíur úr dýraríkinu og þættir þeirra, hert o.þ.h., ekki frekar unnið 5 A 

15162000 Feiti eða olíur úr jurtaríkinu og þættir þeirra, hert o.þ.h., ekki frekar unnið 25 A 

15171000 Smjörlíki, þó ekki fljótandi smjörlíki 30 D 

15179010 Feiti í bakstur og matargerð (shortening) 25 A 

15179090 Neysluhæfar blöndur og framleiðsla úr feiti og olíum, ót.a. 25 A 

15180000 Feiti eða olíur úr dýra- eða jurtaríkinu og þættir þeirra efnafræðilega umbreytt, 

ót.a., einnig framleiðsla úr feiti og olíum, ekki til manneldis 

10 A 

15200000 Glýseról (glýserín), hrátt; glýserólvatn og glýserollútur 20 A 

15211000 Jurtavax (annað en tríglýseríð) 20 A 

15219010 Býflugnavax 20 A 

15219090 Býflugnavax, annað skordýravax og hvalaraf 20 A 

15220000 Degras; leifar sem falla til við meðferð á feitiefnum eða dýra- eða jurtavaxi 20 A 

16010010 Pylsur og þess háttar vörur, í náttúrulegum görnum 15 A 

16010020 Aðrar pylsur og þess háttar vörur 15 A 

16010030 Matvæli gerð aðallega úr þessum vörum 15 A 

16021000 Jafnblönduð matvæli úr kjöti, hlutum af dýrum eða blóði 15 A 

16022000 Matvæli, gerð úr dýralifur 15 A 

16023100 Matvæli, gerð úr kalkún 15 A 

16023210 Matvæli, gerð úr hænsnum, í loftþéttum umbúðum 15 A 

16023291 Kjöt af hænsnabringum 15 A 

16023292 Kjöt af hænsnaleggjum 15 A 

16023299 Annað hænsnakjöt 15 A 

16023910 Matvæli, gerð úr öndum, gæsum eða perluhænsnum, í loftþéttum umbúðum 15 A 

16023991 Kjöt af öndum 15 A 

16023999 Matvæli, gerð úr gæsum eða perluhænsnum, ót.a. 15 A 
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16024100 Matvæli, gerð úr svínum, læri og lærissneiðar 15 A 

16024200 Matvæli, gerð úr svínum, bógur og bógsneiðar 15 A 

16024910 Matvæli, gerð úr svínum, í loftþéttum umbúðum 15 A 

16024990 Matvæli, gerð úr svínum, ót.a. 15 A 

16025010 Matvæli, gerð úr nautgripum, í loftþéttum umbúðum 12 A 

16025090 Matvæli, gerð úr nautgripum, ót.a. 12 A 

16029010 Matvæli, gerð úr kjöti, hlutum af dýrum eða blóði, ót.a., í loftþéttum umbúðum 15 A 

16029090 Matvæli, gerð úr kjöti, hlutum af dýrum eða blóði, ót.a. 15 A 

16030000 Kjarnar og safar úr kjöti, fiski og vatnahryggleysingjum 23 A 

16041110 Atlantshafslax, unninn eða varinn skemmdum (ekki hakkaður) 12 A 

16041190 Laxfiskur, ót.a., unninn eða varinn skemmdum (ekki hakkaður) 12 A 

16041200 Síld, unnin eða varin skemmdum (ekki hökkuð) 12 A 

16041300 Sardínur, sardínellur, brislingur eða spratti, unnið eða varið skemmdum (ekki 

hakkað) 

5 A 

16041400 Túnfiskur, röndótti túnfiskur og rákungur, unninn eða varinn skemmdum (ekki 
hakkaður) 

5 A 

16041500 Makríll, unninn eða varinn skemmdum (ekki hakkaður) 12 A 

16041600 Ansjósur, unnar eða varðar skemmdum (ekki hakkaðar) 12 A 

16041700 Áll, unninn eða varinn skemmdum (ekki hakkaður) 12 A 

16041920 Beitarfiskur, unninn eða varinn skemmdum (ekki hakkaður) 12 A 

16041931 Kanalgrani unninn eða varinn skemmdum 12 A 

16041939 Fiskur af öðrum tegundum Ictalurus, unninn eða varinn skemmdum 12 A 

16041990 Fiskur, unninn eða varinn skemmdum (ekki hakkaður), ót.a. 12 A 

16042011 Hákarlsuggar í loftþéttum umbúðum 12 A 

16042019 Annar fiskur, unninn eða varinn skemmdum, í loftþéttum umbúðum 12 A 

16042091 Hákarlsuggar 12 A 

16042099 Annar fiskur, unninn eða varinn skemmdum 12 A 

16043100 Styrjuhrogn (kavíar) 12 A 

16043200 Eftirlíkingar styrjuhrogna 12 A 

16051000 Krabbi, unninn eða varinn skemmdum 5 A 

16052100 Rækja (shrimps og prawns), unnin eða varin skemmdum, ekki í loftþéttum 

umbúðum 

5 A 

16052900 Önnur rækja, unnin eða varin skemmdum 5 A 

16053000 Humar, unninn eða varinn skemmdum 5 A 

16054011 Ferskvatnshumar, skelflettur, unninn eða varinn skemmdum 5 A 

16054019 Ferskvatnshumar, í skel, unninn eða varinn skemmdum 5 A 

16054090 Krabbadýr, ót.a., unnin eða varin skemmdum  5 A 

16055100 Ostrur, unnar eða varðar skemmdum 5 A 

16055200 Diskur, unninn eða varinn skemmdum 5 A 

16055300 Kræklingur, unninn eða varinn skemmdum 5 A 
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16055400 Blekfiskur og smokkfiskur, unninn eða varinn skemmdum   5 A 

16055500 Kolkrabbi, unninn eða varinn skemmdum 5 A 

16055610 Kúfiskur, unninn eða varinn skemmdum 5 A 

16055620 Sand- og freyjuskeljar, unnar eða varðar skemmdum 5 A 

16055700 Sæeyru, unnin eða varin skemmdum 5 A 

16055800 Sniglar, aðrir en sæsniglar, unnir eða varðir skemmdum 5 A 

16055900 Önnur lindýr, unnin eða varin skemmdum 5 A 

16056100 Sæbjúgu, unnin eða varin skemmdum 5 A 

16056200 Ígulker, unnin eða varin skemmdum 5 A 

16056300 Marglyttur, unnar eða varðar skemmdum 15 A 

16056900 Aðrir vatns- og sjávarhryggleysingjar, unnir eða varðir skemmdum 5 A 

17011200 Hrár rófusykur, í föstu formi 50 D 

17011300 Reyrsykur, sem er skýrgreindur í 2. athugasemd við undirlið í þessum kafla 50 D 

17011400 Hrár reyrsykur, í föstu formi 50 D 

17019100 Reyr- eða rófusykur, kemískt hreinn súkrósi, í föstu formi, sem inniheldur 
viðbætt bragðefni eða litarefni 

50 D 

17019910 Strásykur 50 D 

17019920 Sallasykur (flórsykur) 50 D 

17019990 Annar reyr- eða rófusykur, kemískt hreinn súkrósi, í föstu formi, ót.a. 50 D 

17021100 Laktósi og laktósasíróp, sem inniheldur miðað við þyngd þurrefnis 99% eða 
meira af laktósa og nefndur er vatnsfrír laktósi 

10 D 

17021900 Laktósi og laktósasíróp, ót.a. 10 D 

17022000 Hlynsykur og hlynsíróp 30 D 

17023000 Glúkósi og glúkósasíróp, sem inniheldur minna en 20% af frúktósa  30 D 

17024000 Glúkósi og glúkósasíróp, sem inniheldur að minnsta kosti 20% en þó minna en 
50% af frúktósa 

30 D 

17025000 Kemískt hreinn frúktósi 30 A 

17026000 Annar frúktósi og frúktósasíróp sem inniheldur meira en 50% af frúktósa 30 A 

17029000 Hunangslíki, litarefni til matvælaframleiðslu (karamel) og annar sykur, ót.a. 30 A 

17031000 Reyrmelassi 8 A 

17039000 Melassi unninn með kjörnun eða hreinsun sykurs, ót.a. 8 A 

17041000 Tyggigúmmí 12 A 

17049000 Sætindi án kakaóinnihalds, ót.a. 10 A 

18010000 Kakaóbaunir, heilar eða muldar, hráar eða brenndar 8 A 

18020000 Kakaóskurn, kakaóhýði, kakaóskæni og annar kakaóúrgangur 10 A 

18031000 Kakaódeig, einnig fitusneytt 10 A 

18032000 Kakaódeig, fitusneytt að hluta eða öllu leyti 10 A 

18040000 Kakaósmjör, kakaófeiti og kakaóolía 22 A 

18050000 Kakaóduft, án viðbætts sykurs eða annarra sætiefna 15 A 

18061000 Kakaóduft, með viðbættum sykri eða öðrum sætiefnum 10 A 
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18062000 Súkkulaði o.þ.h., í blokkum, plötum eða stöngum sem vega meira en 2 kg 10 A 

18063100 Súkkulaði o.þ.h., í blokkum, plötum eða stöngum, fyllt 8 A 

18063200 Súkkulaði o.þ.h., í blokkum, plötum eða stöngum, ófyllt 10 A 

18069000 Súkkulaði o.þ.h., ekki í blokkum, plötum eða stöngum, ót.a. 8 A 

19011000 Barnamatur, í smásöluumbúðum, úr mjöli, o.þ.h. 15 A 

19012000 Blöndur og deig til framleiðslu á brauðvörum í nr. 1905 25 A 

19019000 Önnur unnin matvæli úr mjöli, o.þ.h., ót.a. 10 A 

19021100 Ósoðið pasta sem inniheldur egg, ekki fyllt 15 D 

19021900 Annað ósoðið pasta sem inniheldur egg, fyllt 15 D 

19022000 Fyllt pasta 15 A 

19023010 Mjóar pastastangir úr rís 15 A 

19023020 Mjóar pastastangir úr baunum 15 A 

19023030 Skyndinúðlur 15 A 

19023090 Annað pasta, ót.a. 15 A 

19024000 Kúskús 25 A 

19030000 Tapíókamjöl og tapíókalíki úr sterkju, sem flögur, grjón, o.þ.h. 15 A 

19041000 Matvæli úr belgdu eða steiktu korni eða kornvörum 25 A 

19042000 Matvæli úr ósteiktu korni eða úr blöndu af ósteiktu og steiktu korni 30 A 

19043000 Brotið hveiti (bulgur) 30 A 

19049000 Unnin grjón (þó ekki maís), ót.a. 30 A 

19051000 Hrökkbrauð 20 A 

19052000 Hunangskökur (engiferkökur) og þess háttar 20 A 

19053100 Sætakex 15 A 

19053200 Vöfflur og kexþynnur 15 A 

19054000 Tvíbökur, ristað brauð og áþekkar ristaðar vörur 20 D 

19059000 Aðrar brauðvörur o.þ.h., ót.a., altarisbrauð, rísþynnur o.þ.h. 20 A 

20011000 Gúrkur og reitagúrkur, varðar skemmdum með ediki eða ediksýru 25 A 

20019010 Hvítlaukur, varinn skemmdum með ediki eða ediksýru 25 A 

20019090 Matjurtir, ávextir o.þ.h., varið skemmdum með ediki eða ediksýru, ót.a. 25 A 

20021010 Tómatar, unnir eða varðir skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru, 

heilir eða hlutaðir, í loftþéttum umbúðum 

19 A 

20021090 Tómatar, unnir eða varðir skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru, 

heilir eða hlutaðir, ót.a. 

25 A 

20029011 Tómatmauk (purée), í loftþéttum umbúðum, sem vegur ekki yfir 5 kg 20 A 

20029019 Tómatmauk (purée), í loftþéttum umbúðum, sem vegur yfir 5 kg 20 A 

20029090 Tómatar, unnir eða varðir skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru, 

ót.a. 

18 A 

20031011 Litlir sveppir af ættkvíslinni Agaricus, unnir eða varðir skemmdum á annan hátt 

en með ediki eða ediksýru, í loftþéttum umbúðum 

25 A 

20031019 Sveppir, unnir eða varðir skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru, í 

loftþéttum umbúðum 

25 A 
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20031090 Sveppir, unnir eða varðir skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru, 
ót.a. 

25 A 

20039010 Aðrir sveppir og tröfflur, í loftþéttum umbúðum, unnið eða varið skemmdum á 
annan hátt en með ediki eða ediksýru 

25 A 

20039090 Aðrir sveppir og tröfflur, unnið eða varið skemmdum á annan hátt en með ediki 

eða ediksýru 

25 A 

20041000 Kartöflur, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru, 

frystar 

13 D 

20049000 Aðrar matjurtir, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með ediki eða 

ediksýru, frystar, ót.a. 

25 A 

20051000 Jafnblandaðar matjurtir, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með ediki 
eða ediksýru, ót.a., ekki frystar 

25 A 

20052000 Kartöflur, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru, 

ekki frystar 

15 D 

20054000 Ertur, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru, ekki 

frystar 

25 A 

20055111 Mauk úr rauðum baunum, unnið eða varið skemmdum á annan hátt en með 

ediki eða ediksýru, ekki fryst, í loftþéttum umbúðum 

25 A 

20055119 Afhýddar baunir, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með ediki eða 
ediksýru, ekki frystar, í loftþéttum umbúðum, þó ekki mauk úr rauðum baunum 

25 A 

20055191 Mauk úr rauðum baunum, unnið eða varið skemmdum á annan hátt en með 

ediki eða ediksýru, ekki fryst, ekki í loftþéttum umbúðum 

25 A 

20055199 Afhýddar baunir, unnar eða varðar skemmdum á annan hátt en með ediki eða 

ediksýru, ekki frystar, ekki í loftþéttum umbúðum, þó ekki mauk úr rauðum 
baunum 

25 D 

20055910 Belgaldin í hýði, varin skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru, í 

loftþéttum umbúðum 

25 D 

20055990 Belgaldin í hýði, varin skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru, ekki 

fryst, ót.a. 

25 D 

20056010 Sperglar, varðir skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru, í loftþéttum 

umbúðum 

25 D 

20056090 Sperglar, varðir skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru, ekki frystir, 
ót.a. 

25 A 

20057000 Ólífur, varðar skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru, ekki frystar 10 A 

20058000 Sykurmaís, varinn skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru, ekki 
frystur 

10 A 

20059110 Bambussprotar í loftþéttum umbúðum, varðir skemmdum á annan hátt en með 
ediki eða ediksýru 

25 A 

20059190 Aðrir bambussprotar, varðir skemmdum á annan hátt en með ediki eða ediksýru, 

ekki frystir 

25 A 

20059910 Vatnakastanía, í loftþéttum umbúðum 25 A 

20059920 Breiðbaunir, í loftþéttum umbúðum 25 A 

20059940 Sterk pækluð hnýði sinnepskáls 25 A 

20059950 Chueh tsai (fiddle-head), saltað 25 A 

20059960 Vorlaukur, saltaður 25 A 

20059991 Aðrar matjurtir og matjurtablöndur, í loftþéttum umbúðum 25 A 

20059999 Aðrar matjurtir og matjurtablöndur, varðar skemmdum á annan hátt en með 
ediki eða ediksýru 

25 A 

20060010 Brjóstaber, varin skemmdum með sykri 30 A 
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20060020 Ólífur, varðar skemmdum með sykri 30 A 

20060090 Aðrir ávextir, hnetur eða plöntuhlutar, varið skemmdum með sykri, ót.a. 30 A 

20071000 Sulta, ávaxtahlaup, mauk, o.þ.h., jafnblandað 30 A 

20079100 Sulta, ávaxtahlaup, mauk, o.þ.h., úr sítrusávöxtum 30 A 

20079910 Önnur sulta, ávaxtahlaup, mauk, o.þ.h., í loftþéttum umbúðum 5 A 

20079990 Önnur sulta, ávaxtahlaup, mauk, o.þ.h., úr sítrusávöxtum 5 A 

20081110 Jarðhnetukjarnar, unnir, í loftþéttum umbúðum 30 A 

20081120 Jarðhnetur, ristaðar 30 A 

20081130 Jarðhnetusmjör 30 A 

20081190 Aðrar unnar jarðhnetur, ót.a. 30 A 

20081910 Valhnetukjarnar, afhýddir, unnir, í loftþéttum umbúðum 20 A 

20081920 Aðrar unnar hnetur eða fræ, í loftþéttum umbúðum 13 A 

20081991 Kastaníufræ 10 A 

20081992 Sesamfræ, unnin eða varin skemmdum á annan hátt 10 D 

20081999 Aðrar hnetur og fræ 10 A 

20082010 Ananas, unninn, ót.a., í loftþéttum umbúðum 15 A 

20082090 Ananas, unninn, ót.a. 15 A 

20083010 Sítrusávextir, unnir, ót.a., í loftþéttum umbúðum 20 A 

20083090 Sítrusávextir, unnir, ót.a. 20 A 

20084010 Perur, unnar, ót.a., í loftþéttum umbúðum 20 A 

20084090 Perur, unnar, ót.a. 20 A 

20085000 Aprískósur, unnar eða varðar skemmdum, ót.a. 20 A 

20086010 Kirsuber, unnin eða varin skemmdum, í loftþéttum umbúðum, ót.a. 20 A 

20086090 Önnur kirsuber, unnin eða varin skemmdum, ót.a. 20 A 

20087010 Ferskjur, unnar, ót.a., í loftþéttum umbúðum 10 A 

20087090 Ferskjur, unnar eða varðar skemmdum, ót.a. 20 A 

20088000 Jarðarber, unnin eða varin skemmdum, ót.a. 15 A 

20089100 Pálmakjarni, unninn eða varinn skemmdum, ót.a. 5 A 

20089300 Trönuber, unnin eða varin skemmdum, ót.a. 15 A 

20089700 Ávaxtablöndur, unnar eða varðar skemmdum, ót.a. 10 A 

20089910 Litkaber, í loftþéttum umbúðum 20 A 

20089920 Vörtuber, í dósum 15 A 

20089931 Krydduð purpurahimna 15 A 

20089932 Saltað þang (sea tangle) 15 A 

20089933 Saltað undaria pinnatifida 15 A 

20089939 Annar sjávargróður og afurðir úr öðrum þörungum 15 A 

20089990 Aðrir ávextir o.þ.h., unnið eða varið skemmdum, ót.a. 15 A 

20091100 Appelsínusafi, frystur, ógerjaður og án viðbætts áfengis 7,5 A 
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20091200 Appelsínusafi, ófrystur, með Brix-gildi 20 eða minna 30 A 

20091900 Appelsínusafi, ófrystur, ógerjaður og án viðbætts áfengis 30 A 

20092100 Greipaldinsafi, með Brix-gildi 20 eða minna 15 A 

20092900 Greipaldinsafi, ógerjaður og án viðbætts áfengis, ót.a. 15 A 

20093110 Sítrónusafi, með Brix-gildi 20 eða minna 18 A 

20093190 Safi úr hvers konar öðrum sítrusávöxtum, með Brix-gildi 20 eða minna 18 A 

20093910 Sítrónusafi, með Brix-gildi yfir 20  18 A 

20093990 Safi úr hvers konar öðrum sítrusávöxtum, með Brix-gildi yfir 20  18 A 

20094100 Ananassafi, með Brix-gildi 20 eða minna 10 A 

20094900 Ananassafi, ógerjaður og án viðbætts áfengis, ót.a. 10 A 

20095000 Tómatsafi, ógerjaður og án viðbætts áfengis 30 A 

20096100 Greipaldinsafi, með Brix-gildi 30 eða minna 20 A 

20096900 Þrúgusafi (þ.m.t. þrúguþykkni), ógerjaður og án viðbætts áfengis  20 A 

20097100 Eplasafi, með Brix-gildi 20 eða minna 20 A 

20097900 Eplasafi (þ.m.t. þykkni), ógerjaður og án viðbætts áfengis 20 A 

20098100 Trönuberjasafi 20 A 

20098912 Mangósafi 20 A 

20098913 Píslaraldinsafi 20 A 

20098914 Gvavasafi 20 A 

20098919 Safi úr hvers konar öðrum ávöxtum, ógerjaður og án viðbætts áfengis 20 A 

20098920 Safi úr hvers konar öðrum ávöxtum eða matjurtum, ógerjaður og án viðbætts 

áfengis 

20 A 

20099010 Safablöndur úr ávöxtum, ógerjaðar og án viðbætts áfengis 20 A 

20099090 Safablöndur úr matjurtum, ógerjaðar og án viðbætts áfengis 20 A 

21011100 Kjarni, kraftur og seyði úr kaffi 17 A 

21011200 Framleiðsla að stofni til úr kaffi 30 A 

21012000 Kjarni, kraftur og seyði úr tei eða maté og framleiðsla að stofni til úr þessum 
vörum 

32 A 

21013000 Brennt kaffilíki og brenndar síkóríurætur o.þ.h. 32 D 

21021000 Lifandi ger 25 A 

21022000 Dautt ger; aðrar einfruma örverur, dauðar 25 A 

21023000 Unnið bökunarduft 25 A 

21031000 Sojasósa 28 A 

21032000 Tómatsósa (ketchup) og aðrar tómatsósur 15 D 

21033000 Mustarðsmjöl, fín- eða grófmalað og unninn mustarður 15 D 

21039010 Mónónatríum glútamat (Gourmet powder) 21 A 

21039020 Arómatískir bitterar með 44,2%-49,2% alkóhólstyrkleika miðað við rúmmál 21 A 

21039090 Aðrar sósur, blönduð bragðefni og blönduð bragðbætiefni, ót.a. 21 A 

21041000 Súpur og seyði og framleiðsla í það 15 A 
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21042000 Jafnblönduð samsett matvæli 32 D 

21050000 Rjómaís og annar ís til manneldis, einnig með kakaóinnihaldi 19 A 

21061000 Próteínseyði og textúruð próteínefni 10 A 

21069010 Þykkni sem notað er til framleiðslu á kolsýrðum drykkjum 35 A 

21069020 Áfengisblöndur til framleiðslu á drykkjarvörum 20 A 

21069030 Unnið drottningarhunang 3 A 

21069040 Kókoshnetusafi 10 A 

21069090 Önnur tilreidd matvæli, ekki skilgreind eða talin annars staðar 20 A 

22011010 Ölkelduvatn, ekki með viðbættum sykri eða öðru sætuefni eða bragðbætt 20 A 

22011020 Loftblandað vatn, ekki með viðbættum sykri eða öðru sætuefni eða bragðbætt 20 A 

22019010 Náttúrlegt vatn 10 A 

22019090 Annað vatn, ekki með viðbættum sykri eða öðru sætuefni eða bragðbætt; ís og 

snjór 

10 A 

22021000 Vatn (þ.m.t. ölkelduvatn og loftblandað vatn), með viðbættum sykri eða öðru 

sætuefni, o.þ.h. 

20 A 

22029000 Aðrar óáfengar drykkjarvörur, ót.a. 35 A 

22030000 Öl gert úr malti 0 A 

22041000 Kampavín og freyðivín 14 A 

22042100 Vín (þó ekki freyðivín); þrúguþykkni með alkóhóli í tveggja lítra umbúðum eða 

minni (Wine (not sparkling); grape must with by alcohol in:≤2l containers)   

14 A 

22042900 Vín (þó ekki freyðivín); þrúguþykkni með alkóhóli í tveggja lítra umbúðum eða 

stærri (Wine (not sparkling); grape must with alcohol in:≥2l containers) 

20 A 

22043000 Annað þrúguþykkni, ót.a. 30 A 

22051000 Vermút og annað vín úr nýjum þrúgum, bragðbætt, í umbúðum minni en tveggja 

lítra 

65 D 

22059000 Vermút og annað vín úr nýjum þrúgum, bragðbætt,  í umbúðum stærri en 

tveggja lítra 

65 D 

22060010 Kínverskt hrísgrjónavín 40 A 

22060090 Aðrar gerjaðar drykkjarvörur (t.d. eplavín, peruvín, mjöður); blöndur gerjaðra 

drykkjarvara svo og blöndur gerjaðra drykkjarvara og óáfengra drykkjarvara, 
ót.a.: 

40 A 

22071000 Ómengað etylalkóhól að alkóhólstyrkleika 80% eða meira 40 A 

22072000 Etylalkóhól og aðrir mengaðir áfengir vökvar að hvaða styrkleika sem er 30 A 

22082000 Áfengir vökvar eimaðir úr þrúguvíni eða þrúguhrati 10 A 

22083000 Viskí 10 A 

22084000 Romm og tafía 10 A 

22085000 Gin og genever 10 D 

22086000 Vodka 10 D 

22087000 Líkjörar og áfengisblöndur (cordials) 10 A 

22089010 Tequila, Mezcal 10 A 

22089020 Kínverskir áfengir vökvar 10 A 

22089090 Áfengar drykkjarvörur, ót.a. 10 A 
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22090000 Edik og edikslíki fengið úr ediksýru 20 A 

23011011 Mjöl, fín- eða grófmalað, úr kjötbeinum, með innihaldi úr nautgripum eða 

sauðfé og geitum  

2 A 

23011019 Mjöl, fín- eða grófmalað, úr kjötbeinum, ót.a. 2 A 

23011020 Hamsar 5 A 

23011090 Annað mjöl, fínmalað eða grófmalað, og kögglar, úr kjöti, óhæft til manneldis 5 A 

23012010 Mjöl, fín- eða grófmalað, úr fiski, notað til dýraeldis 2 A 

23012090 Annað mjöl, fín- eða grófmalað, og kögglar, úr fiski o.þ.h., óhæft til manneldis 5 A 

23021000 Klíð, hrat og aðrar leifar úr maís 5 A 

23023000 Klíð, hrat og aðrar leifar úr hveiti 3 A 

23024000 Klíð, hrat og aðrar leifar úr öðrum kornvörum 5 A 

23025000 Klíð, hrat og aðrar leifar úr belgjurtum 5 A 

23031000 Leifar frá sterkjugerð og áþekkar leifar 5 A 

23032000 Rófudeig, bagasse og annar úrgangur frá sykurframleiðslu 5 A 

23033000 Hrosti og úrgangur frá bruggun eða eimingu 5 A 

23040010 Olíukökur úr sojabaunum 5 A 

23040090 Aðrar fastar leifar úr sojabaunum 5 A 

23050000 Olíukökur og aðrar fastar leifar úr jarðhnetum 5 A 

23061000 Olíukökur og aðrar fastar leifar úr baðmullarfræi 5 A 

23062000 Olíukökur og aðrar fastar leifar úr línfræi 5 A 

23063000 Olíukökur og aðrar fastar leifar úr sólblómafræi 5 A 

23064100 Olíukökur og aðrar fastar leifar úr repju- eða kolsafræi með lágt erúsínsýrustig 5 A 

23064900 Olíukökur og aðrar fastar leifar úr repju- eða kolsafræi  5 A 

23065000 Olíukökur og aðrar fastar leifar úr kókoshnetum eða kópra 5 A 

23066000 Olíukökur og aðrar fastar leifar úr pálmahnetum eða pálmakjörnum 5 A 

23069000 Olíukökur og aðrar fastar leifar úr annarri jurtafeiti eða jurtaolíu 5 A 

23070000 Víndreggjar; óhreinsaður vínsteinn 5 A 

23080000 Jurtaefni og jurtaúrgangur, jurtaleifar o.þ.h., sem notað er til dýraeldis 5 A 

23091010 Hunda- eða kattafóður í loftþéttum smásöluumbúðum 15 A 

23091090 Annað hunda- eða kattafóður í smásöluumbúðum 15 A 

23099010 Aukefni, tilreidd sem skepnufóður 5 A 

23099090 Önnur framleiðsla til dýraeldis, ót.a. 6,5 A 

24011010 Reykþurrkað tóbak, ekki afstilkað/strípað 10 D 

24011090 Tóbak, ekki reykþurrkað og ekki afstilkað/strípað 10 D 

24012010 Reykþurrkað tóbak, að öllu eða nokkru leyti afstilkað/strípað 10 D 

24012090 Tóbak, ekki reykþurrkað, að öllu eða nokkru leyti afstilkað/strípað: 10 D 

24013000 Tóbaksúrgangur 10 D 

24021000 Vindlar, einnig endaskornir, og smávindlar, með tóbaksinnihaldi 25 D 

24022000 Vindlingar með tóbaksinnihaldi 25 D 
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24029000 Vindlar, smávindlar, vindlingar o.þ.h., úr tóbakslíki 25 D 

24031100 Vatnspíputóbak tilgreint í 1. athugasemd við undirliði við þennan kafla 57 D 

24031900 Annað reyktóbak, einnig úr tóbakslíki 57 D 

24039100 Jafnblandað eða endurunnið tókbak 57 D 

24039900 Annað unnið tóbak, tóbakskjarnar og tóbaksseyði, ót.a. 57 D 

25010011 Matarsalt 0 A 

25010019 Annað salt 0 A 

25010020 Hreint natríumklóríð 3 A 

25010030 Sjór 0 A 

25020000 Óbrennt brennisteinskís 3 A 

25030000 Brennisteinn hvers konar, þó ekki þurreimdur, útfelldur eða hlaupkenndur 3 A 

25041010 Náttúrlegt grafít í flögum 3 A 

25041091 Hnöttótt grafít (Spherical graphite) 3 A 

25041099 Annað náttúrlegt grafít í dufti 3 A 

25049000 Annað náttúrlegt grafít (þó ekki í dufti eða flögum) 3 A 

25051000 Kísilsandur og kvartssandur, einnig litaður 3 A 

25059000 Náttúrlegur sandur hvers konar, einnig litaður, þó ekki málmsandur í 26. kafla 3 A 

25061000 Kvarts 3 A 

25062000 Kvartsít, einnig sagað í rétthyrningslaga blokkir eða hellur 3 A 

25070010 Kaólín 3 A 

25070090 Annar postulínsleir 3 A 

25081000 Bentonít, einnig brennt 3 A 

25083000 Eldfastur leir, einnig brenndur 3 A 

25084000 Annar leir, ót.a., einnig brenndur 3 A 

25085000 Andalúsít, kyanít og sillímanít, einnig brennt 3 A 

25086000 Múllít 3 A 

25087000 Chamotte eða dínasleir 3 A 

25090000 Krít 3 A 

25101010 Ómulið apatít 3 A 

25101090 Ómulin náttúrleg kalsíumfosföt, náttúrleg álkalsíumfosföt og fosfatrík krít, þó 

ekki apatít 

3 A 

25102010 Mulið apatít 3 A 

25102090 Mulin náttúrleg kalsíumfosföt, náttúrleg álkalsíumfosföt og fosfatrík krít, þó 

ekki apatít 

3 A 

25111000 Náttúrlegt baríumsúlfat (barít) 3 A 

25112000 Náttúrlegt baríumkarbónat (witherít), einnig brennt 3 A 

25120010 Kísilgúr 3 A 

25120090 Önnur kísilsýrurík jarðefni 3 A 

25131000 Vikur 3 A 
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25132000 Smergill, náttúrlegt kórund, granat og önnur náttúrleg slípiefni 3 A 

25140000 Flögusteinn, einnig grófhöggvinn eða sagaður eða hlutaður sundur með öðrum 

hætti í rétthyrningslaga (þ.m.t. ferningslaga) blokkir eða hellur 

3 A 

25151100 Marmari og travertín, óunnið eða grófhöggvið 4 A 

25151200 Marmari og travertín, einungis sagað eða hlutað sundur með öðrum hætti í 

rétthyrningslaga (þ.m.t. ferningslaga) blokkir eða hellur 

4 A 

25152000 Ekussín og annar kalksteinn til höggmyndagerðar eða bygginga; mjólkursteinn, 

einnig grófhöggvinn eða sagaður eða hlutaður sundur með öðrum hætti í 
rétthyrningslaga (þ.m.t. ferningslaga) blokkir eða hellur 

3 A 

25161100 Granít, óunnið eða grófhöggvið 4 A 

25161200 Granít, einungis sagað eða hlutað sundur í rétthyrningslaga (þ.m.t. ferningslaga) 
blokkir eða hellur  

4 A 

25162000 Sandsteinn, einnig grófhöggvinn eða sagaður eða hlutaður sundur í 
rétthyrningslaga blokkir eða hellur  

3 A 

25169000 Steinn til höggmyndagerðar eða bygginga, einnig grófhöggvinn eða sagaður eða 

hlutaður sundur með öðrum hætti í rétthyrningslaga (þ.m.t. ferningslaga) blokkir 
eða hellur, ót.a. 

3 A 

25171000 Steinvölur, möl, brotinn eða mulinn steinn, sem venjulega er notað sem 

íblöndunarefni í steinsteypu, slitlag á vegi eða fyrir járnbrautir eða annað 
undirlag, fjörumöl og tinna, einnig hitameðfarið 

4 A 

25172000 Mmulningur úr gjalli, sindri eða öðrum áþekkum iðnaðarúrgangi 3 A 

25173000 Tjöruborinn mulningur 3 A 

25174100 Korn, flísar og duft úr marmara, einnig hitameðfarið 3 A 

25174900 Korn, flísar og duft úr steinum (þó ekki marmara) í nr. 2515 eða 2516, einnig 
hitameðfarið 

3 A 

25181000 Dólómít, ekki brennt eða glætt, þ.m.t. dólómít grófhöggvið eða einungis sagað 
eða hlutað sundur með öðrum hætti í rétthyrningslaga (þ.m.t. ferningslaga) 

blokkir eða hellur 

3 A 

25182000 Dólómít, brennt eða glætt, þ.m.t. dólómít grófhöggvið eða einungis sagað eða 
hlutað sundur með öðrum hætti í rétthyrningslaga (þ.m.t. ferningslaga) blokkir 

eða hellur 

3 A 

25183000 Dólómít höggstykki (ramming mix) 3 A 

25191000 Náttúrulegt magnesíumkarbónat (magnesít) 3 A 

25199010 Brædd magnesía 3 A 

25199020 Glædd magnesía 3 A 

25199030 Létt-glædd magnesía 3 A 

25199091 Kemískt hreint magnesíumoxíð 3 A 

25199099 Magnesíumoxíð, þó ekki kemískt hreint 3 A 

25201000 Gips; anhydrít 5 A 

25202010 Gipssement (plaster), til tannsmíða eða tannlækninga, einnig litað, með eða án 

hvata eða lata í litlu magni 

5 A 

25202090 Gipssement (plaster), annað en til tannsmíða eða tannlækninga, einnig litað, 

með eða án hvata eða lata í litlu magni 

5 A 

25210000 Kalksteinsflux; kalksteinn og annar kalkkenndur steinn sem notaður er til 
framleiðslu á kalki eða sementi 

5 B 

25221000 Brennt kalk 5 A 

25222000 Leskjað kalk 5 A 
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25223000 Hydrólískt kalk 5 A 

25231000 Sementsgjall, einnig litað 8 A 

25232100 Hvítsement, einnig litað gerviefnum 6 A 

25232900 Portlandsement (þó ekki hvítsement), einnig litað 8 A 

25233000 Álsement, einnig litað  6 A 

25239000 Annað hydrólískt sement, einnig litað 8 A 

25241000 Krósídólít 5 A 

25249010 Asbest með löngum trefjum 5 A 

25249090 Asbest, annað en krósídólít og asbest með löngum trefjum 5 A 

25251000 Óunninn gljásteinn og gljásteinn klofinn í blöð eða þynnur 5 A 

25252000 Gljásteinsduft 5 A 

25253000 Gljásteinsúrgangur 5 A 

25261010 Náttúrlegt steatít, ómulið, ekki í duftformi, einnig grófhöggvið eða einungis 

sagað eða hlutað sundur á annan hátt í rétthyrningslaga (þ.m.t. ferningslaga) 

blokkir eða hellur 

3 A 

25261020 Talkúm, ómulið, ekki í duftformi, einnig grófhöggvið eða einungis sagað eða 

hlutað sundur á annan hátt í rétthyrningslaga (þ.m.t. ferningslaga) blokkir eða 

hellur 

3 A 

25262010 Náttúrlegt steatít, mulið eða í duftformi 3 A 

25262020 Talkúm, mulið eða í duftformi 3 A 

25280010 Náttúrleg natríumbóröt og kirni þeirra (einnig brennd) 3 A 

25280090 Náttúrleg bóröt (þó ekki natríumbóröt ) og kirni þeirra, einnig brennd; náttúrleg 

bórsýra sem í er 85% eða minna af H3BO3 miðað við þurrefnið 

5 A 

25291000 Feldspat 3 A 

25292100 Flússpat sem í er 97% eða minna af kalsíumflúoríði miðað við þyngd 3 A 

25292200 Flússpat sem í er meira en 97% af kalsíumflúoríði miðað við þyngd 3 A 

25293000 Lefsít; nefelín og nefelínsýenít 5 A 

25301010 Klórít, óþanið 5 A 

25301020 Vermikúlít og perlusteinn, óþanið 5 A 

25302000 Kíserít, epsomít (náttúrleg magnesíumsúlföt) 3 A 

25309010 Steinefni til lyfjanota 3 A 

25309020 Málmgrýti lantaníða 0 A 

25309091 Wollastonít  3 A 

25309099 Jarðefni, ót.a. 3 D 

26011110 Járngrýti og járnkirni, ómótað, þó ekki brennt járnkís, með kornastærð minni en 
0,8 mm 

0 A 

26011120 Járngrýti og járnkirni, ómótað, þó ekki brennt járnkís, með kornastærð 0,8 mm 
eða stærri, þó ekki yfir 6,3 mm 

0 A 

26011190 Járngrýti og járnkirni, ómótað, þó ekki brennt járnkís, með kornastærð 6,3 mm 

eða meira 

0 A 

26011200 Mótað járngrýti og járnkirni, þó ekki brennt járnkís 0 A 

26012000 Brennt járnkís 0 A 



41 

 

26020000 Mangangrýti og mangankirni, þ.m.t. járnblandað mangangrýti og mangankirni 
sem inniheldur 20% eða meira af mangan miðað við þyngd þurrefnis 

0 A 

26030000 Kopargrýti og koparkirni 0 A 

26040000 Nikkelgrýti og nikkelkirni 0 A 

26050000 Kóbaltgrýti og kóbaltkirni 0 A 

26060000 Álgrýti og álkirni 0 A 

26070000 Blýgrýti og blýkirni 0 A 

26080000 Sinkgrýti og sinkkirni 0 A 

26090000 Tingrýti og tinkirni 0 A 

26100000 Krómgrýti og krómkirni 0 A 

26110000 Wolframgrýti og wolframkirni 0 A 

26121000 Úrangrýti og úrankirni 0 A 

26122000 Þóríumgrýti og þóríumkirni 0 A 

26131000 Brennt mólýbdengrýti og mólýbdenkirni: 0 A 

26139000 Mólýbdengrýti og mólýbdenkirni (ekki brennt) 0 A 

26140000 Títangrýti og títankirni 0 A 

26151000 Sírkongrýti og sírkonkirni 0 A 

26159010 Vatnaður efniviður tantals/níóbíums eða auðgaður efniviður úr tantal- eða 

níóbíumgrýti 

0 A 

26159090 Níóbíum-, tantal- og vanadíngrýti og kirni þeirra, annað 0 A 

26161000 Silfurgrýti og silfurkirni 0 A 

26169000 Góðmálmsgrýti og góðmálmskirni (þó ekki silfur) 0 A 

26171010 Óunnið antímongrýti og antímonkirni (antimonkirni, sem eru jarðefni) 0 A 

26171090 Antímongrýti og antímonkirni, þó ekki óunnið 0 A 

26179010 Sinnóber 3 A 

26179090 Grýti og kirni, ót.a. 0 A 

26180010 Kvarnað gjall, aðallega með mangani (gjallsandur) frá járn- eða stálframleiðslu 4 A 

26180090 Kvarnað gjall (gjallsandur) frá járn- eða stálframleiðslu 4 A 

26190000 Gjall, sindur (þó ekki kvarnað gjall og gjallsandur), hrúður og annar úrgangur 

frá járn- eða stálframleiðslu 

4 A 

26201100 Aska og leifar, sem í er aðallega harðsinksúrgangur 4 A 

26201900 Aska og leifar, aðallega með sinkinnihaldi (þó ekki harðsinksúrgangur) og 
sambönd þess 

4 A 

26202100 Dreggjar af blýbensíni og blýkenndum efnasamböndum til varnar gegn 

vélabanki 

4 A 

26202900 Aska og leifar, aðallega með blýinnihaldi og sambönd þess, ót.a. 4 A 

26203000 Aska og leifar, aðallega með koparinnihaldi og sambönd þess 4 A 

26204000 Aska og leifar, aðallega með álinnihaldi og sambönd þess 4 A 

26206000 Aska og leifar sem í er arsenik, kvikasilfur, tallíum eða blöndur þeirra, til 
notkunar við vinnslu á arseniki eða þessum málmum eða til framleiðslu á 

kemískum samböndum þeirra 

4 A 

26209100 Aska og leifar sem í er antímon, beryllíum, kadmíum, króm eða blöndur þeirra 4 A 
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26209910 Aska og leifar, aðallega með wolframinnihaldi og sambönd þess 4 A 

26209990 Aska og leifar, aðallega með málminnihaldi og sambönd þess, ót.a. 4 A 

26211000 Aska og leifar frá sorpbrennslu bæjar- og sveitarfélaga 4 A 

26219000 Annað gjall og önnur aska, þ.m.t. þangaska (kelp) 4 A 

27011100 Gljákol, einnig mulin en ómótuð 3 A 

27011210 Bikkend koxkol, einnig mulin en ómótuð 3 A 

27011290 Önnur bikkend kol, þó ekki koxkol, einnig mulin en ómótuð 6 A 

27011900 Kol, ót.a., einnig mulin en ómótuð 5 A 

27012000 Töflur, völur og áþekkt fast eldsneyti unnið úr steinkolum 5 A 

27021000 Brúnkol, einnig mulin en ómótuð 3 A 

27022000 Mótuð brúnkol 3 A 

27030000 Mór, (þ.m.t. mómylsna), einnig mótaður 5 A 

27040010 Kox og hálfkox, einnig mótað 5 A 

27040090 Gaskoks 5 A 

27050000 Kolagas, koxgas, iðnaðargas og áþekkt gas, annað en jarðolíugas og annað 
loftkennt kolvatnsefni 

5 A 

27060000 Tjara eimuð úr steinkolum, brúnkolum eða mó, og önnur jarðtjara, einnig 
vatnssneydd eða eimuð að hluta, þ.m.t. endurunnin tjara 

6 A 

27071000 Bensól (bensen) 6 A 

27072000 Tólúól (tólúen) 6 A 

27073000 Xýlól (xýlen) 6 A 

27074000 Naftalín 7 A 

27075000 Aðrar arómatískar kolvatnsblöndur sem 65% eða meira miðað við rúmmál (að 

meðtöldu tapi) eimast við 250 °C með ASTM D-86-aðferðinni 

7 A 

27079100 Kreósótsolíur 7 A 

27079910 Fenól 7 A 

27079990 Aðrar vörur framleiddar með eimingu úr háhita koltjöru; áþekkar vörur þar sem 
þungi arómatískra efnisþátta er meiri en óarómatískra efnisþátta 

7 A 

27081000 Bik, fengið úr kolatjöru eða annarri jarðtjöru 7 A 

27082000 Bikkoks, fengið úr kolatjöru eða annarri jarðtjöru 6 A 

27090000 Jarðolíur og olíur fengnar úr tjörukenndum steinefnum, óunnar 0 A 

27101210 Bensín, þ.m.t. flugvélabensín 5 A 

27101220 Nafta 6 A 

27101230 Límleysir, lakkleysir, leysir til útdráttar 6 A 

27101291 Nónen 9 A 

27101299 Aðrar þunnar olíur og framleiðsla úr þeim 9 A 

27101911 Þotueldsneyti 9 A 

27101912 Steinolía, hreinsuð til ljósa (ljósasteinolía) 9 A 

27101919 Eimuð steinolía, ót.a., og framleiðsla úr henni 6 A 

27101921 Létt dísilolía 6 A 
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27101922 Brennsluolíur nr. 5 til nr. 7 (innlend skráningarnúmer) 6 A 

27101929 Dísilolíur og framleiðsla úr þeim og öðrum brennsluolíum, ót.a. 6 A 

27101991 Smurolíur 6 A 

27101992 Smurfeiti 6 A 

27101993 Grunnolíur fyrir smurolíur 6 A 

27101994 Fljótandi paraffínolía og þykk fljótandi paraffínolía 6 A 

27101999 Þykkar olíur og blöndur þeirra, ót.a. 6 A 

27102000   6 A 

27109100 Úrgangsolíur sem í er pólyklór bifenyl (PCB), pólyklór terfenyl (PCT) eða 

pólybróm bifenyl (PBB) 

6 A 

27109900 Aðrar úrgangsolíur 6 A 

27111100 Jarðgas, fljótandi 0 A 

27111200 Própan, fljótandi 5 A 

27111310 Fljótandi bútan í umbúðum sem notaðar eru til áfyllingar eða enduráfyllingar 

vindlingakveikjara o.þ.h., sem rúma 300 rúmsentimetra eða meira 

11 A 

27111390 Bútan, fljótandi, ót.a. 5 A 

27111400 Etýlen, própýlen, bútýlen og bútadíen, fljótandi 5 A 

27111910 Annað fljótandi gas í umbúðum sem notaðar eru til áfyllingar eða 

enduráfyllingar vindlingakveikjara o.þ.h., sem rúma 300 rúmsentimetra eða 

meira 

10 A 

27111990 Fljótandi jarðolíugas og annað loftkennt kolvatnsefni, ót.a. 3 A 

27112100 Loftkennt jarðgas  0 A 

27112900 Loftkennt jarðolíugas og annað loftkennt kolvatnsefni, ót.a. 6 A 

27121000 Vaselín 8 A 

27122000 Paraffín sem í er minna en 0,75% af olíu miðað við þyngd, einnig litað 8 A 

27129010 Örkristallað jarðolíuvax, einnig litað 8 A 

27129090 Jarðefnavax, og áþekkar vörur fengnar með efnasmíð eða öðrum aðferðum, 
ót.a., einnig litað 

8 A 

27131110 Óbrennt jarðolíukoks, sem inniheldur minna en 3% af brennisteini miðað við 

þyngd 

3 A 

27131190 Jarðolíukoks, óbrennt 3 A 

27131210 Brennt jarðolíukoks, sem inniheldur minna en 0,8% af brennisteini miðað við 

þyngd 

3 A 

27131290 Annað brennt jarðolíukoks 3 A 

27132000 Jarðolíubítúmen 8 A 

27139000 Aðrar leifar úr jarðolíum eða olíum úr bikkenndum steinefnum 6 A 

27141000 Bítúmen- eða olíuleir og tjörusandur 6 A 

27149010 Jarðbik og asfalt, náttúrlegt 8 A 

27149020 Ýrt asfalt 0 A 

27149090 Asfaltít og asfaltsteinn 3 A 

27150000 Bítúmenblöndur að meginstofni úr náttúrlegu asfalti, náttúrlegu bítúmeni, 

jarðolíubítúmeni, jarðtjöru eða jarðtjörubiki 

8 A 
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27160000 Raforka 0 A 

28011000 Klór 5,5 A 

28012000 Joð 5,5 A 

28013010 Flúor 5,5 A 

28013020 Bróm 5,5 A 

28020000 Brennisteinn, þurreimdur eða útfelldur, hlaupkenndur brennisteinn 5,5 A 

28030000 Kolefni (kolefnissverta og aðrar gerðir kolefnis, ót.a.) 5,5 D 

28041000 Vetni 5,5 A 

28042100 Argon 5,5 A 

28042900 Eðalgös (þó ekki argon) 5,5 A 

28043000 Köfnunarefni 5,5 A 

28044000 Súrefni 5,5 A 

28045000 Bór; tellúr 5,5 A 

28046117 Einkristalla kísilstangir, þvermál 30 cm eða meira, sem inniheldur meira en 

99,99% af kísil miðað við þyngd, efnabættar til nota í rafeindaiðnaði 

4 A 

28046119 Einkristalla kísilstangir, þvermál 7,5 til 30 cm, sem inniheldur meira en 99,99% 

af kísil miðað við þyngd, efnabættar til nota í rafeindaiðnaði 

4 A 

28046120 Einkristalla kísilstangir, þvermál minna en 7,5cm, sem inniheldur meira en 

99,99% af kísil miðað við þyngd, efnabættar til nota í rafeindaiðnaði 

4 A 

28046190 Kísill, ót.a., sem inniheldur meira en 99,99% af kísil miðað við þyngd 4 A 

28046900 Kísill, sem inniheldur minna en 99,99% af kísil miðað við þyngd 4 A 

28047010 Gulur fosfór (hvítur fosfór) 5,5 A 

28047090 Fosfór, ót.a. 5,5 A 

28048000 Arsen 5,5 A 

28049010 Selenstangir, efnabættar til nota í rafeindaiðnaði 4 A 

28049090 Selen, ót.a. 5,5 A 

28051100 Natrín 5,5 A 

28051200 Kalsín 5,5 A 

28051900 Alkalí- eða jarðalkalímálmar (þó ekki natrín og kalsín) 5,5 A 

28053011 Neódým 5,5 A 

28053012 Dysprósíum 5,5 A 

28053013 Terbín 5,5 A 

28053014 Lantan 5,5 A 

28053015 Serín 5,5 A 

28053016   5,5 A 

28053017   5,5 A 

28053019 Sjaldgæfir jarðmálmar, ót.a., skandín og yttrín, þó ekki innbyrðis blöndur þeirra 
eða málmblendi 

5,5 A 

28053021 Sjaldgæfir jarðmálmar, skandín og yttrín, einnig innbyrðis blöndur þeirra eða 

málmblendi, hæft til notkunar í rafgeyma 

5,5 A 
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28053029 Sjaldgæfir jarðmálmar, skandín og yttrín, einnig innbyrðis blöndur þeirra eða 
málmblendi, þó ekki hæft til notkunar í rafgeyma 

5,5 A 

28054000 Kvikasilfur 5,5 A 

28061000 Vatnsefnisklóríð (saltsýra) 5,5 A 

28062000 Klórsúlforsýra 5,5 A 

28070000 Brennisteinssýra; oleum 5,5 A 

28080000 Saltpéturssýra; brennisteinssaltpéturssýra 5,5 A 

28091000 Dífosfórpentaoxíð 1 A 

28092011 Fosfórsýra, sem nota má í matvæli 1 A 

28092019 Fosfórsýra og fjölfosfórsýrur 1 A 

28092090 Fjölfosfórsýrur, ót.a. 5,5 A 

28100010 Bóroxíð 5,5 A 

28100020 Bórsýra 5,5 A 

28111100 Vatnsefnisflúóríð (flúorsýra) 5,5 A 

28111910 Blásýra 5,5 A 

28111990 Ólífrænar sýrur, ót.a. 5,5 A 

28112100 Kolsýra 5,5 A 

28112200 Kísildíoxíð 5,5 A 

28112900 Ólífræn súrefnissambönd málmleysingja, ót.a. 5,5 A 

28121010 Súlfoxíðklóríð 5,5 A 

28121020 Fosfóroxýklóríð (fosfórýlmónóklóríð, fosfóroxýtríklóríð) 5,5 A 

28121030 Karbónýldíklóríð (fosgen) 5,5 A 

28121041 Brennisteinsmónóklóríð 5,5 A 

28121042 Brennisteinsdíklóríð 5,5 A 

28121043 Fosfórtríklóríð 5,5 A 

28121044 Arsentríklóríð 5,5 A 

28121045 Fosfórpentaklóríð 5,5 A 

28121049 Klóríð málmleysingja, ót.a. 5,5 A 

28121090 Klóroxíð málmleysingja, ót.a. 5,5 A 

28129011 Köfnunarefnistríflúoríð  5,5 A 

28129019 Flúoríð og oxýflúoríð, ót.a. 5,5 A 

28129090 Halíð og haloxíð málmleysingja, ót.a. 5,5 A 

28131000 Kolefnisdísúlfíð 5,5 A 

28139000 Súlfíð málmleysingja, ót.a, fosfórtrísúlfíð sem verslunarvara 5,5 A 

28141000 Vatnsfrítt ammoníak 5,5 A 

28142000 Ammoníak í vatnslausn 5,5 A 

28151100 Natríumhydroxíð (vítissóti), í föstu formi 10 A 

28151200 Natríumhydroxíð í vatnslausn (sótalútur eða sóti í vökvaformi) 8 A 

28152000 Kalíumhýdroxíð (caustic potash) 5,5 A 
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28153000 Peroxíð natríns eða kalíns 5,5 A 

28161000 Hydroxíð og peroxíð magnesíns 5,5 A 

28164000 Oxíð, hydroxíð og peroxíð strontíns eða baríns 5,5 A 

28170010 Sinkoxíð 5,5 A 

28170090 Sinkperoxíð 5,5 A 

28181010 Brúnt kórúnd 5,5 A 

28181090 Gervikórúnd, einnig kemískt skýrgreint 5,5 A 

28182000 Áloxíð, þó ekki gervikórúnd 8 A 

28183000 Álhydroxíð 5,5 A 

28191000 Krómtríoxíð 5,5 A 

28199000 Krómoxíð og krómhydroxíð (þó ekki krómtríoxíð) 5,5 A 

28201000 Mangandíoxíð 5,5 A 

28209000 Manganoxíð (þó ekki mangandíoxíð) 5,5 A 

28211000 Járnoxíð og hydroxíð 5,5 A 

28212000 Leirlitir sem innihalda 70% eða meira miðað við þyngd, af járnsamböndum, 
reiknað sem Fe2O3 

5,5 A 

28220010 Kóbalttetroxíð 5,5 A 

28220090 Kóbaltoxíð og kóbalthydroxíð; kóbaltoxíð sem verslunarvara, annað 5,5 A 

28230000 Títanoxíð 5,5 A 

28241000 Blýmónoxíð (litharge, massicot) 5,5 A 

28249010 Blýmenja og gul menja 5,5 A 

28249090 Önnur blýoxíð 5,5 A 

28251010 Hydrasínhydrat 5,5 A 

28251020 Hydroxylamínsúlfat 5,5 A 

28251090 Hydrasín og hydroxýlamín og ólífræn sölt þeirra, ót.a. 5,5 A 

28252010 Liþíumhydroxíð 5,5 A 

28252090 Liþíumoxíð 5,5 A 

28253010 Dívanadíumpentaoxíð 5,5 A 

28253090 Vanadíumoxíð og vanadíumhydroxíð, ót.a. 5,5 A 

28254000 Nikkiloxíð og nikkilhydroxíð 5,5 A 

28255000 Koparoxíð og koparhydroxíð 5,5 A 

28256000 Germaníumoxíð og sirkondíoxíð 5,5 A 

28257000 Mólybdenoxíð og mólybdenhydroxíð 5,5 A 

28258000 Antímonoxíð 5,5 A 

28259011 Wolframsýra 5,5 A 

28259012 Wolframtríoxíð 5,5 A 

28259019 Wolframoxíð og wolframhydroxíð, ót.a. 5,5 A 

28259021 Bismútþríoxíð 5,5 A 

28259029 Bismútoxíð og bismúthydroxíð, ót.a. 5,5 A 
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28259031 Tindíoxíð 5,5 A 

28259039 Tinoxíð og tinhydroxíð 5,5 A 

28259090 Ólífrænir basar, ót.a., önnur málmoxíð, hydroxíð og peroxíð, ót.a. 5,5 A 

28261210 Vatnsfrí álflúoríð 5,5 A 

28261290 Önnur álflúoríð 5,5 A 

28261910 Ammóníumflúoríð 5,5 A 

28261920 Natríumflúoríð 5,5 A 

28261990 Önnur flúoríð 5,5 A 

28263000 Natríumhexaflúorálat (syntetískt krýolít) 5,5 A 

28269010 Flúorsíliköt 5,5 A 

28269090 Flúorsíliköt og flúorálöt og komplex flúorsölt, ót.a. 5,5 A 

28271010 Ammóníumklóríð til áburðarnota 4 A 

28271090 Ammóníumklóríð, þó ekki til áburðarnota 5,5 A 

28272000 Kalsíumklóríð 5,5 A 

28273100 Magnesíumklóríð 5,5 A 

28273200 Álklóríð 5,5 A 

28273500 Nikkilklóríð 5,5 A 

28273910 Liþíumklóríð 5,5 A 

28273920 Baríumklóríð 5,5 A 

28273930 Kóbaltklóríð 5,5 A 

28273990 Klóríð, ót.a. 5,5 A 

28274100 Klóroxíð og klórhydroxíð kopars  5,5 A 

28274910 Klóroxíð og klórhydroxíð sirkons 5,5 A 

28274990 Klóroxíð og klórhydroxíð (þó ekki kopars eða sirkons) 5,5 A 

28275100 Brómíð natríns og kalíns 5,5 A 

28275900 Brómíð og brómoxíð (þó ekki natríns og kalíns) 5,5 A 

28276000 Joðíð og joðoxíð 5,5 A 

28281000 Kalsíumhypóklórít sem verslunarvara og önnur kalsíumhypóklórít 12 A 

28289000 Hypóklórít (önnur en kalsíums) og klórít; hypóbrómít 5,5 A 

28291100 Natríumklórat 12 A 

28291910 Kalíumklórat 5,5 A 

28291990 Önnur klóröt en natríns og kalíns 5,5 A 

28299000 Perklóröt; brómöt og perbrómöt; joðöt og perjoðöt 5,5 A 

28301010 Natríumsúlfíð 5,5 A 

28301090 Natríumsúlfíð, ót.a. 5,5 A 

28309020 Antimonsúlfíð 5,5 A 

28309030 Kóbaltsúlfíð 5,5 A 

28309090 Súlfíð og fjölsúlfíð, ót.a. 5,5 A 
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28311010 Díþíonít 5,5 A 

28311020 Díþíonít og súlfoxylöt natríns 5,5 A 

28319000 Díþíonít og súlfoxylöt (þó ekki natríns) 5,5 A 

28321000 Natríumsúlfít 5,5 A 

28322000 Súlfít (þó ekki natríns) 5,5 A 

28323000 Þíósúlföt 5,5 A 

28331100 Dínatríumsúlfat 5,5 A 

28331900 Natríumsúlföt (þó ekki dínatríumsúlfat) 5,5 A 

28332100 Magnesíumsúlföt 5,5 A 

28332200 Álsúlföt 5,5 A 

28332400 Nikkilsúlföt 5,5 A 

28332500 Koparsúlföt 5,5 A 

28332700 Baríumsúlföt 5,5 A 

28332910 Ferrósúlfat 5,5 A 

28332920 Krómsúlföt 5,5 A 

28332930 Sinksúlföt 5,5 A 

28332990 Önnur súlföt, ót.a. 5,5 A 

28333010 Kalíumálsúlfat 5,5 A 

28333090 Álún, ót.a. 5,5 A 

28334000 Peroxósúlföt (persúlföt) 5,5 A 

28341000 Nítrít 5,5 A 

28342110 Kalíumnítröt til áburðarnota  4 A 

28342190 Kalíumnítröt, þó ekki til áburðarnota 5,5 A 

28342910 Kóbaltnítröt 5,5 A 

28342990 Nítröt, ót.a. 5,5 A 

28351000 Fosfínöt (hýpófosfít) og fosfónöt (fosfít) 5,5 A 

28352200 Fosföt mónó- eða dínatríns 5,5 A 

28352400 Kalíumfosföt 5,5 A 

28352510 Kalsíumvetnisortófosfat (díkalsíumfosfat), sem nota má í fóður 5,5 A 

28352520 Kalsíumvetnisortófosfat (díkalsíumfosfat), sem nota má í matvæli 5,5 A 

28352590 Annað kalsíumvetnisortófosfat (díkalsíumfosfat) 5,5 A 

28352600 Kalsíumfosföt, ót.a. 5,5 A 

28352910 Natríumtrífosföt 5,5 A 

28352990 Önnur fosföt 5,5 A 

28353110 Natríumtrífosfat (natríumtrífjölfosfat), sem nota má í matvæli 5,5 A 

28353190 Annað natríumtrífosfat (natríumtrífjölfosfat) 5,5 A 

28353911 Natríumhexametafosfat, sem nota má í matvæli 5,5 A 

28353919 Annað natríumhexametafosfat 5,5 A 
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28353990 Fjölfosföt, ót.a. 5,5 D 

28362000 Dínatríumkarbónat 5,5 A 

28363000 Natríumvetniskarbónat (natríumbíkarbónat) 5,5 A 

28364000 Kalíumkarbónöt 5,5 A 

28365000 Kalsíumkarbónat 5,5 A 

28366000 Baríumkarbónat 5,5 A 

28369100 Liþíumkarbónöt 5,5 A 

28369200 Strontíumkarbónat 5,5 A 

28369910 Magnesíumkarbónat 5,5 A 

28369930 Kóbaltkarbónat 5,5 A 

28369940 Ammoníumkarbónat sem verslunarvara og önnur ammoníumkarbónöt 5,5 A 

28369950 Sirkonkarbónat 5,5 A 

28369990 Karbónöt, ót.a., peroxókarbónöt  5,5 A 

28371110 Natríumcyaníð 5,5 A 

28371120 Natríumcyaníðoxíð 5,5 A 

28371910 Kalíumsýaníð 5,5 A 

28371990 Cyaníð og cyaníðoxíð, ót.a. 5,5 A 

28372000 Komplex cyaníð 5,5 A 

28391100 Natríummetasilíköt 5,5 A 

28391910   5,5 A 

28391990 Silíköt natríns (þó ekki metasilíköt), natríumsilíköt sem verslunarvara 5,5 A 

28399000 Silíköt (þó ekki natríns og kalíns), alkalímálmsilíköt sem verslunarvara (þó ekki 
natríns og kalíns) 

5,5 A 

28401100 Dínatríumtetrabórat (hreinsað borax), vatnsfrítt 5,5 A 

28401900 Dínatríumtetrabórat, þó ekki vatnsfrítt 5,5 A 

28402000 Önnur bóröt, ót.a. 5,5 A 

28403000 Peroxóbóröt (perbóröt) 5,5 A 

28413000 Natríumdíkrómat 5,5 A 

28415000 Krómöt og díkrómöt, ót.a.; peroxókrómöt 5,5 A 

28416100 Kalíumpermanganat 5,5 A 

28416910 Liþíummanganat 5,5 A 

28416990 Manganít, manganöt og permanganöt (þó ekki kalíumpermanganat) 5,5 A 

28417010 Ammoníummólýbdöt  5,5 A 

28417090 Mólýbdöt, önnur en ammoníummólýbdöt  5,5 A 

28418010 Ammóníumparatungstenat 5,5 A 

28418020 Natríumtungstenat 5,5 A 

28418030 Kalsíumtungstenat 5,5 A 

28418040 Ammoníummetatungstenöt 5,5 A 

28418090 Tungstenöt, ót.a. 5,5 A 
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28419000 Sölt oxómálmsýrna eða peroxómálmsýrna, ót.a. 5,5 A 

28421000 Tvöföld eða komplex silíköt (þ.m.t. álsilíköt, einnig kemískt skýrgreind) 5,5 A 

28429011   5,5 A 

28429019 Fúlmínöt, cyanöt og þíócyanöt 5,5 A 

28429020 Kadmíumtellúr 5,5 A 

28429030 Liþíum-nikkel-mangan-kóbaltoxíð 5,5 A 

28429040   5,5 A 

28429090 Önnur sölt ólífrænna sýrna eða peroxósýrna, þó ekki asíð 5,5 A 

28431000 Hlaupkenndir góðmálmar 5,5 A 

28432100 Silfurnítrat 5,5 A 

28432900 Silfursambönd (þó ekki silfurnítrat), einnig kemískt skýrgreind 5,5 A 

28433000 Gullsambönd, einnig kemískt skýrgreind 5,5 A 

28439000 Sambönd góðmálma, ót.a., einnig kemískt skýrgreind; amalgöm góðmálma 5,5 A 

28441000 Náttúrlegt úran og sambönd þess; málmblendi, dreifur (þ.m.t. keramíkmelmi), 

leirvörur og blöndur sem innihalda náttúrlegt úran eða náttúrleg úransambönd 

5,5 A 

28442000 Úran auðgað af U 235 og sambönd þess; plúton og sambönd þess; málmblendi; 

dreifur (þ.m.t. keramíkmelmi), leirvörur og blöndur sem innihalda úran auðgað 

af U 235, plúton eða sambönd þessara efna 

5,5 A 

28443000 Úran snautt af U 235 og efnasambönd þess; þórín og efnasambönd þess; 

málmblendi, dreifur (þ.m.t. keramíkmelmi), leirvörur og blöndur sem innihalda 
úran snautt af U 235, þórín eða sambönd þessara efna 

5,5 A 

28444010 Radíum og sölt þess, málmblendi, dreifur (þ.m.t. keramíkmelmi), leirvörur og 

blöndur sem innihalda radíum og sölt þess eða sambönd þessara efna 

4 A 

28444020 Geislavirkt kóbalt og sölt þess, málmblendi, dreifur (þ.m.t. keramíkmelmi), 

leirvörur og blöndur sem innihalda geislavirkt kóbalt og sölt þess eða sambönd 

þessara efna 

4 A 

28444090 Geislavirk frumefni, samsætur og sambönd, ót.a., málmblendi, dreifur (þ.m.t. 

keramíkmelmi), leirvörur og blöndur sem innihalda þessi geislavirku frumefni, 
samsætur eða sambönd eða sambönd þessara efna; geislavirkar leifar 

5,5 A 

28445000 Notaðir (geislaðir) orkugjafar (hleðslur) úr kjarnakljúfum 5,5 A 

28451000 Þungt vatn (tvívetnisoxíð) 5,5 A 

28459000 Samsætur, lífræn og ólífræn sambönd slíkra samsætna, einnig kemískt 

skýrgreind 

5,5 A 

28461010 Seríumoxíð 5,5 A 

28461020 Seríumhydroxíð 5,5 A 

28461030 Seríumkarbónat 5,5 A 

28461090 Seríumsambönd, ót.a. 5,5 A 

28469011 Yttríumoxíð 5,5 A 

28469012 Lantanoxíð 5,5 A 

28469013 Neodýmoxíð 5,5 A 

28469014 Europíumoxíð 5,5 A 

28469015 Dysprósíumoxíð 5,5 A 

28469016 Terbíumoxíð 5,5 A 

28469017   5,5 A 
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28469019 Oxíð sjaldgæfra jarðmálma, ót.a. 5,5 A 

28469021 Terbíumklóröt 5,5 A 

28469022 Dysprósíumklóröt 5,5 A 

28469023 Lantanklóröt 5,5 A 

28469024   5,5 A 

28469025   5,5 A 

28469026   5,5 A 

28469028 Klóröt sjaldgæfra jarðmálma, annarra en seríns, blönduð 5,5 A 

28469029 Klóröt sjaldgæfra jarðmálma, annarra en seríns, óblönduð 5,5 A 

28469031 Terbíumflúoríð 5,5 A 

28469032 Dysprósíumflúoríð 5,5 A 

28469033 Lantanflúoríð 5,5 A 

28469034   5,5 A 

28469035   5,5 A 

28469036   5,5 A 

28469039 Flúorðið sjaldgæfra jarðmálma, ót.a. 5,5 A 

28469041 Lantankarbónöt 5,5 A 

28469042 Terbíumkarbónöt 5,5 A 

28469043 Dysprósíumkarbónöt 5,5 A 

28469044   5,5 A 

28469045   5,5 A 

28469046   5,5 A 

28469048 Karbónöt sjaldgæfra jarðmálma, annarra en seríns, blönduð 5,5 A 

28469049 Karbónöt sjaldgæfra jarðmálma, annarra en seríns, óblönduð 5,5 A 

28469091   5,5 A 

28469092   5,5 A 

28469093   5,5 A 

28469094   5,5 A 

28469095   5,5 A 

28469096   5,5 A 

28469099 Sambönd sjaldgæfra jarðmálma, yttríns eða skandíns, ót.a. 5,5 A 

28470000 Vatnsefnisperoxíð, einnig bundið þvagefni 5,5 A 

28480000 Fosfíð, einnig kemískt skýrgreind, þó ekki járnfosfór 5,5 A 

28491000 Kalsíumkarbíð, einnig kemískt skýrgreind 5,5 A 

28492000 Kísilkarbíð, einnig kemískt skýrgreind 5,5 A 

28499010 Bórkarbíð, einnig kemískt skýrgreind 5,5 A 

28499020 Wolframkarbíð, einnig kemískt skýrgreind 5,5 A 

28499090 Karbíð, ót.a., einnig kemískt skýrgreind 5,5 A 
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28500011 Mangannítríð 5,5 A 

28500019 Önnur nítríð 5,5 A 

28500090 Hydríð, asíð, silísíð og bóríð, einnig kemískt skýrgreind 5,5 A 

28521000 Ólífræn eða lífræn sambönd kvikasilfurs, þó ekki amalgöm 5,5 A 

28529000   5,5 A 

28530010 Eimað vatn til manneldis 5,5 A 

28530020 Klórcyanógen, cyanógenklóríð 5,5 A 

28530030   6,5 A 

28530090 Önnur ólífræn sambönd; fljótandi andrúmsloft; samanþjappað andrúmsloft; 

amalgöm, þó ekki amalgöm góðmálma 

5,5 A 

29011000 Raðtengd kolvatnsefni, mettuð 2 A 

29012100 Etylen 2 A 

29012200 Própen (própylen) 2 A 

29012310 1-búten 2 A 

29012320 2-búten 2 A 

29012330 2-metylprópen 2 A 

29012410 Búta-1,3-díen 2 A 

29012420 Ísópren 2 A 

29012910 Ísópenten 2 A 

29012920 Acetylen 2 A 

29012990 Ómettuð, raðtengd kolvatnsefni, ót.a. 2 B 

29021100 Cyclóhexan 2 A 

29021910 Pínen  2 B 

29021920 4-alkyl-4'alkyl-tvícyclóhexyl 2 B 

29021990 Cyclan, cyclen og cyclóterpen (þó ekki cyclólóhexan eða pínen) 2 B 

29022000 Bensen 2 A 

29023000 Tólúen 2 A 

29024100 o-Xylen 2 A 

29024200 m-Xylen 2 A 

29024300 p-Xylen 2 A 

29024400 Blönduð myndbrigði xylen 2 A 

29025000 Styren 2 A 

29026000 Etylbensen 2 A 

29027000 Cumen 2 A 

29029010 Tetrahydrónaftalen (tetralín) 2 A 

29029020 Hreinsað naftalen 2 A 

29029030 Dodecylbensen 2 A 

29029040 4-(4'-alkylcyclóhexyl)cyclóhexyleten 2 A 

29029090 Hringlaga kolvatnsefni, ót.a. 2 A 
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29031100 Klórmetan (metylklóríð) og klóretan (etylklóríð) 5,5 A 

29031200 Díklórmetan (metylenklóríð) 8 A 

29031300 Klóróform (tríklórmetan) 10 A 

29031400 Kolefnistetraklóríð 8 A 

29031500 Etylendíklóríð (ISO) (1,2-Díklóretan) 5,5 A 

29031910 1,1,1-Þríklóretan (metýl klóróform) 8 A 

29031990 Mettaðar klórafleiður raðtengdra kolvatnsefna, ót.a. 5,5 A 

29032100 Vínylklóríð (klóretylen). 5,5 A 

29032200 Tríklóretylen 8 A 

29032300 Tetraklóretylen (perklóretylen) 5,5 A 

29032910 3-klórprópen 5,5 A 

29032990 Ómettaðar klórafleiður raðtengdra kolvatnsefna, ót.a. 5,5 A 

29033100 Etylendíbrómíð (ISO) (1,2-díbrómetan) 5,5 A 

29033910 Perflúorísóbútylen (ísóbútylenoktaflúoríð) 5,5 A 

29033990 Aðrar flúor-, bróm- eða joðafleiður raðtengdra kolvatnsefna 5,5 A 

29037100   5,5 A 

29037200   5,5 A 

29037300   5,5 A 

29037400   5,5 A 

29037500   5,5 A 

29037600 Brómklórdíflúormetan, brómþríflúormetan, og díbrómtetraflúoretan 5,5 A 

29037710 Klórþríflúormetan 5,5 A 

29037720 Heptaklórflúorprópön 5,5 A 

29037790 Perhalógenafleiður raðtengdra kolvatnsefna einungis með flúor og klór, ót.a. 5,5 A 

29037800 Perhalógenafleiður raðtengdra kolvatnsefna, ót.a. 5,5 A 

29037910 Halógenafleiður metans, etans og própans einungis með flúor og klór, ót.a. 5,5 A 

29037990 Halógenafleiður raðtengdra kolvatnsefna með tveimur eða fleiri  mismunandi 

halógenum, ót.a. 

5,5 A 

29038100 1,2,3,4,5,6-Hexaklórcyclóhexan  5,5 A 

29038200 Aldrín (ISO), klórdan (ISO) og heptaklór (ISO) 5,5 A 

29038900 Halógenafleiður cyclan-, cyclen- eða cyclóterpenkolvatnsefna, ót.a. 5,5 A 

29039110 o-díklórbensen 5,5 A 

29039190 Klórbensen og p-díklórbensen 5,5 A 

29039200 Hexaklórbensen og DDT (1,1,1-tríklór-2,2-bis(p-klórfenyl)etan) 5,5 A 

29039910 p-klórtólúen 5,5 A 

29039920 3,4-díklórþríflúortólúen 5,5 A 

29039930 4-(4'-alklfenyl)-1-(4'-alkylfenyl)-2-flúorbensen 5,5 A 

29039990 Halógenafleiður arómatískra kolvatnsefna, ót.a. 5,5 A 

29041000 Afleiður sem innihalda aðeins súlfóhópa, sölt þeirra og etylestera 5,5 A 
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29042010 Nítróbensen 5,5 A 

29042020 Nítrótólúen 5,5 A 

29042030 Dínítrótólúen 5,5 A 

29042040 Þrínítrótólúen 5,5 A 

29042090 Afleiður sem innihalda aðeins nítróhópa eða aðeins nítrósóhópa, ót.a. 5,5 A 

29049011 o-nítróklórbensen 5,5 A 

29049012 m-nítróklórbensen 5,5 A 

29049013 Nítróklórbensen 5,5 A 

29049020 Dínítróklórbensen 5,5 A 

29049030 Þríklórnítrómetan (klórpíkrín, nítróklóróform) 5,5 A 

29049090 Súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður kolvatnsefna, ót.a., einnig halógen-myndaðar 5,5 A 

29051100 Metanól (metylalkóhól) 5,5 A 

29051210 Própan-1-ól (própylalkóhól) 5,5 A 

29051220 Própan-2-ól (ísóprópylalkóhól) 5,5 A 

29051300 Bútan-1-ol (n-bútýlalkóhól) 5,5 A 

29051410 Ísóbútylalkóhól 5,5 A 

29051420 Sec-bútylalkóhól 5,5 A 

29051430 Tert-bútylalkóhól 5,5 A 

29051610 n-oktylalkóhól 5,5 A 

29051690 Önnur oktanól 5,5 A 

29051700 Dódekan-1-ól (laurylalkóhól), hexadekan-1-ól (cetylalkóhól) og oktadekan-1-ól 

(stearylalkóhól) 

7 A 

29051910 3,3-Dímetyl-2-bútanól (pinacolyl alcohol) 5,5 A 

29051990 Mettuð monohydrísk alkóhól, ót.a. 5,5 A 

29052210 Geraníól, neról (cis-3,7-Dímetyl-2,6-oktadíen-1-ól) 5,5 A 

29052220 Sítrónellól (3,7-dímetýl-6-okten-1-ól) 5,5 A 

29052230 Línalól 5,5 A 

29052290 Raðtengd terpenalkóhól, ót.a. 5,5 A 

29052900 Ómettuð monohydrísk alkóhól, ót.a. 5,5 A 

29053100 Etylenglýkól (etandíól) 5,5 A 

29053200 Própylenglýkól (própan-1,2-díól) 5,5 A 

29053910 2,5-dímetýlhexandíól 4 A 

29053990 Díól, ót.a. 5,5 A 

29054100 2-Etyl-2-(hydroxymetyl)propan-1,3-díól (trímetylólprópan) 5,5 A 

29054200 Pentaerýþrítól 5,5 A 

29054300 Mannítól 8 A 

29054400 D-glúkitól (sorbitól) 14 A 

29054500 Glýseról 14 A 

29054910 Xýlítól 5,5 A 
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29054990 Fjölgild alkóhól, ót.a. 5,5 A 

29055100 Eþklórvýnól (INN) 5,5 A 

29055900 Halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður raðtengdra alkóhóla, þó ekki 
eþklórvýnól 

5,5 A 

29061100 Mentól og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þess 5 A 

29061200 Cyclóhexanól, metylcyclóhexanól og dímetylcyclóhexanól og halógen-, súlfó-, 

nítró- eða nítrósóafleiður þeirra 

5,5 A 

29061310 Steról og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þess 5,5 A 

29061320 Inosítól og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þess 5,5 A 

29061910 Terpínól 5,5 A 

29061990 Önnur cyclan, cyclen eða cyclóterpen 5,5 A 

29062100 Bensýlalkóhól og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þess 5 A 

29062910 2-Fenyl-etýlalkóhól 5,5 A 

29062990 Arómatísk alkóhól, ót.a., ásamt halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiðum 

þeirra 

5,5 A 

29071110 Fenól 5,5 A 

29071190 Fenólsölt 5,5 A 

29071211 m-kresól 5,5 A 

29071212 o-kresól 5,5 A 

29071219 p-kresól 5,5 A 

29071290 Kresólsölt 5,5 A 

29071310 Nonylfenól, ásamt myndbrigðum og söltum þess 5,5 A 

29071390 Oktylfenól, ásamt myndbrigðum og söltum þess 5,5 A 

29071510 2-Naftól (β- naftól) 5,5 A 

29071590 Naftól og sölt þeirra, ót.a. 5,5 A 

29071910 o-Sec-bútylfenól, o-ísóprópylfenól 4 A 

29071990 Monofenól og sölt þeirra, ót.a. 5,5 A 

29072100 m-Díhydroxýbensen (resorsínól) og sölt þess 5,5 A 

29072210 p-Díhydroxýbensen (hýdrókínón) 5,5 A 

29072290 Sölt hýdrókínóns 5,5 A 

29072300 4,4'-Ísóprópylidendífenól (bisfenól A, dífenylólprópan) og sölt þess 5,5 A 

29072910 o-Díhydroxybensen (katekól, pýrókatekól)  4 A 

29072990 Pólyfenól, ót.a., fenólalkóhól 5,5 A 

29081100 Pentaklórfenól (ISO) 5,5 A 

29081910 p-Klórfenól 4 A 

29081990 Aðrar afleiður með einungis halógen útskiptihópa (substituents) og sölt þeirra 5,5 A 

29089100 Dínóseb (ISO) og sölt þess 5,5 A 

29089200   5,5 A 

29089910 p-nítrófenól, natríum-p-nítrófenólat 5,5 A 

29089990 Aðrar halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður fenóla eða fenólalkóhóla 5,5 A 
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29091100 Díetyleter 5,5 A 

29091910 Metyleter 5,5 A 

29091990 Raðtengdir eterar og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra, ót.a. 5,5 A 

29092081 Evkalyptól 5,5 A 

29092089 Aðrir cyclóterpeneterar 5,5 A 

29092090 Cyclan-, cyclen- eða cyclóterpeneterar og halógen-, súlfó-, nítró- eða 

nítrósóafleiður þeirra 

5,5 A 

29093010 1-alkoxy-4-(4-vínylcyclohexyl)-2,3-díflúorbensen 5,5 A 

29093090 Arómatískir eterar og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra 5,5 A 

29094100 2,2'-Oxydíetanól (díetylenglýkól, digól) 5,5 A 

29094300 Monobútyleterar etylenglýkóls eða díetylenglýkóls 5,5 A 

29094400 Aðrir monoalkyleterar etylenglýkóls eða díetylenglýkóls, ót.a. 5,5 A 

29094910 m-Fenoxybensalkóhól 4 A 

29094990 Eteralkóhól og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra, ót.a. 5,5 A 

29095000 Eterfenól, eteralkóhólfenól og halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra 5,5 D 

29096000 Alkóhólperoxíð, eterperoxíð, ketonperoxíð og halógen-, súlfó-, nítró- eða 

nítrósóafleiður þeirra 

5,5 A 

29101000 Oxíran (etylenoxíð) 5,5 A 

29102000 Metyloxíran (própylenoxíð) 5,5 A 

29103000 1-Klór-2,3-epoxyprópan (epiklórhydrín) 5,5 A 

29104000 Díeldrín (ISO, INN) 5,5 A 

29109000 Epoxíð, epoxyalkóhól, epoxyfenól og epoxyeterar, með þríliðuðum hring, og 
halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiðum þeirra, ót.a. 

5,5 A 

29110000 Asetöl og hemiasetöl, einnig með annarri súrefnisvirkni og halógen-, súlfó-, 

nítró- eða nítrósóafleiður þeirra 

5,5 A 

29121100 Metanal (formaldehyð) 5,5 A 

29121200 Etanal (asetaldehyð) 5,5 A 

29121900 Raðtengd aldehyð án annarrar súrefnisvirkni, ót.a. 5,5 A 

29122100 Bensaldehyð 5,5 A 

29122910 Lilíal (p-tert-bútyl-α-metyl-oxókinn amaldehýð) 5,5 A 

29122990 Hringliða aldehyð án annarrar súrefnisvirkni, ót.a. 5,5 A 

29124100 Vanillín (4-hydroxý-3-metoxýbensaldehýð) 5,5 A 

29124200 Etylvanillín (3-etoxý-4-hydroxýbensaldehýð) 5,5 A 

29124910 Aldehyðalkóhól 5,5 A 

29124990 Aldehyðeterar, aldehyðfenól og aldehyð með annarri súrefnisvirkni 5,5 A 

29125000 Hringliða fjölliður aldehyða 5,5 A 

29126000 Paraformaldehyð 5,5 A 

29130000 Halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður efna í nr. 2912 5,5 A 

29141100 Aceton 5,5 A 

29141200 Bútaton (metyletylketon) 5,5 A 
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29141300 4-Metylpentan-2-on (metylísóbútylketon) 5,5 A 

29141900 Raðtengd ketón án annarrar súrefnisvirkni, ót.a. 5,5 A 

29142200 Cyclóhexanon og metylcyclóhexanon 5,5 A 

29142300 Jónon og metýljónon 5,5 A 

29142910 Kamfóra 5,5 A 

29142990 Cyclan, cyclen eða cyclóterpen keton án annarrar súrefnisvirkni, ót.a. 5,5 A 

29143100 Fenylaseton (fenylprópan-2-one)  5,5 A 

29143910 Asetófenón 4 A 

29143990 Arómatísk keton án annarrar súrefnisvirkni, ót.a. 5,5 A 

29144000 Ketonalkóhól og ketonaldehyð 5,5 A 

29145011 Hindberjaketon 5,5 A 

29145019 Önnur ketonalkóhól 5,5 A 

29145020 2-hydroxý-4-n-metoxybensófenón 5,5 A 

29145090 Ketonalkóhól og keton með annarri súrefnisvirkni 5,5 A 

29146100 Anþrakínon 5,5 A 

29146900 Kínon (þó ekki anþrakínon) 5,5 A 

29147000 Halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður ketons og kínons 5,5 A 

29151100 Maurasýra 5,5 A 

29151200 Sölt maurasýru 5,5 A 

29151300 Esterar maurasýru 5,5 A 

29152111 Ediksýra, sem nota má í matvæli 5,5 A 

29152119 Önnur ediksýra, ísedik 5,5 A 

29152190 Ediksýra (þó ekki ísedik) 5,5 A 

29152400 Ediksýruanhydríð 5,5 A 

29152910 Natríumacetat 5,5 A 

29152990 Sölt ediksýru, þó ekki natríumacetat 5,5 A 

29153100 Etylacetat 5,5 A 

29153200 Vinylacetat 5,5 A 

29153300 n-Bútylacetat 5,5 A 

29153600 Dínóseb (ISO) acetat 5,5 A 

29153900 Esterar ediksýru, ót.a. 5,5 A 

29154000 Mono-, dí-, eða tríklórediksýrur, sölt og esterar þeirra 5,5 A 

29155010 Própíonsýra 5,5 A 

29155090 Sölt og esterar própíonsýru 5,5 A 

29156000 Bútansýrur (smjörsýrur), pentansýrur, sölt þeirra og esterar 5,5 A 

29157010 Sterínsýra 7 A 

29157090 Palmitínsýra, sterínsýra, og sölt og esterar þeirra 5,5 A 

29159000 Mettaðar raðtengdar monokarboxylsýrur og halógen-, súlfó-, nítró- eða 

nítrósóafleiður þeirra, ót.a. 

5,5 A 
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29161100 Akrylsýra og sölt hennar 6,5 A 

29161210 Metakrylat 6,5 A 

29161220 Etylakrylat 6,5 A 

29161230 n-Bútylakrylat 6,5 A 

29161240 2-etylhexylakrylat 6,5 A 

29161290 Esterar akrylsýru 6,5 A 

29161300 Metakrylsýra og sölt hennar 6,5 A 

29161400 Esterar af metakrylsýru 6,5 A 

29161500 Olíu, línól eða línólensýrur, og sölt og esterar þeirra 6,5 A 

29161600 Bínapakrýl (ISO) 6,5 A 

29161900 Ómettaðar raðtengdar monokarboxylsýrur, anhydríð, halíð, peroxíð, 

peroxysýrur þeirra og afleiður þeirra, ót.a. 

6,5 A 

29162010 Díbrómkrýsantemsýra, monometylester DV-krýsantemsýru  4 A 

29162090 Cyclan-, cyclen- eða cyclóterpenmonokarboxylsýrur, anhydríð þeirra, halíð, 

peroxíð, peroxysýrur þeirra og afleiður þeirra, ót.a. 

6,5 A 

29163100 Bensósýra, sölt og esterar hennar 6,5 A 

29163200 Bensóylperoxíð og bensóylklóríð 6,5 A 

29163400 Fenylediksýra og sölt hennar 6,5 A 

29163910 m-Metylbensósýra 6,5 A 

29163920 Brufen (ibuprofen) 6,5 A 

29163990 Arómatískar monokarboxylsýrur, anhydríð, halíð, peroxíð, peroxysýrur þeirra 

og afleiður þeirra, ót.a. 

6,5 A 

29171110 Oxalsýra 6,5 A 

29171120 Kóbaltoxalat 9 A 

29171190 Oxalsýra, og sölt og esterar hennar, ót.a. 6,5 A 

29171200 Adipsýra, og sölt og esterar hennar 6,5 A 

29171310 Sebaksýra, sölt og esterar hennar 6,5 A 

29171390 Azelasýra, sölt og esterar hennar 6,5 A 

29171400 Malínanhydríð 6,5 A 

29171900 Raðtengdar pólykarboxylsýrur, anhydríð, halíð, peroxíð, peroxysýrur þeirra og 

afleiður þeirra, ót.a. 

6,5 A 

29172010 Tetrahýdróbensóanhýdríð   4 A 

29172090 Cyclan-, cyclen- eða cyclóterpenpólykarboxylsýrur, anhydríð, halíð, peroxíð, 

peroxysýrur þeirra og afleiður þeirra, ót.a. 

6,5 A 

29173200 Díoctyl ortophthalöt 6,5 A 

29173300 Dínonyl eða dídecyl ortophthalöt 6,5 A 

29173410 Díbútyl ortophtalöt 6,5 A 

29173490 Aðrir esterar ortophthalsýru 6,5 A 

29173500 Phthalanhydríð 6,5 A 

29173611 Hrein terephthalsýra 6,5 A 

29173619 Önnur terephthalsýra 6,5 A 
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29173690 Sölt terephthalsýru 6,5 A 

29173700 Dímetylterephthalat 6,5 A 

29173910 Ísóphtalsýra 6,5 A 

29173990 Aðrar arómatískar pólykarboxylsýrur (einnig anhydríð, halíð, peroxíð, 

peroxysýrur þeirra og afleiður þeirra) 

6,5 A 

29181100 Mjólkursýra, sölt og esterar hennar 6,5 A 

29181200 Vínsýra 6,5 A 

29181300 Sölt og esterar vínsýru 6,5 A 

29181400 Sítrónsýra 6,5 A 

29181500 Sölt og esterar sítrónsýru 6,5 A 

29181600 Glúkonsýra, sölt og esterar hennar 6,5 A 

29181800 Klórbenzílat (ISO) 6,5 A 

29181910 2,2-Difenyl-2-hydroxýediksýra 6,5 A 

29181990 Karboxylsýrur með alkóhólvirkni en án annarrar súrefnisvirkni, anhydríð, halíð, 

peroxíð, peroxysýrur þeirra og afleiður þeirra 

6,5 A 

29182110 Salisýlsýra og natríumsalisýlat 6,5 A 

29182190 Sölt salisýlsýru, ót.a. 6,5 A 

29182210 O-Acetylsalisylsýra 6 A 

29182290 O-Acetylsalisylsýra, sölt og esterar hennar 6,5 A 

29182300 Aðrir esterar salisylsýru og sölt þeirra 6,5 A 

29182900 Karboxylsýrur með fenólvirkni en án annarrar súrefnisvirkni, anhydríð, halíð, 

peroxíð, peroxysýrur þeirra og afleiður þeirra, ót.a. 

6,5 A 

29183000 Karboxylsýrur með aldehyð- eða ketonvirkni en án annarrar súrefnisvirkni, 

anhydríð, halíð, peroxíð, peroxysýrur þeirra og afleiður þeirra, ót.a. 

6,5 A 

29189100 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-þríklórfenoxyacetatsýra) og sölt og esterar hennar 6,5 A 

29189900 Aðrar karboxylsýrur með aðra súrefnisvirkni, anhydríð, halíð, peroxíð, 

peroxysýrur þeirra og afleiður þeirra 

6,5 A 

29191000 Tris(2,3-díbrómprópýl) fosfat 6,5 A 

29199000 Aðrir fosfóresterar og sölt þeirra, þ.m.t. laktófosföt; halógen-, súlfó-, nítró- eða 

nítrósóafleiður þeirra 

6,5 A 

29201100 Paraþíon (ISO) og paraþíon-metýl (ISO) (metýlparaþíon) 6,5 A 

29201900 Aðrir þíófosfóresterar (fosfórþíóöt) og sölt þeirra; halógen-, súlfó-, nítró- eða 

nítrósóafleiður þeirra 

6,5 A 

29209011 Trímetylfosfít 6,5 A 

29209012 Tríetylfosfít 6,5 A 

29209013 Dímetylfosfít 6,5 A 

29209014 Díetylfosfít 6,5 A 

29209019 Önnur fosfít, ót.a. 6,5 A 

29209090 Esterar annarra ólífrænna sýrna málmleysingja (þó ekki esterar vatnsefnishalíða) 

og sölt þeirra; halógen-, súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður þeirra, ót.a. 

6,5 A 

29211100 Metylamín, dí- eða trímetylamín og sölt þeirra 6,5 A 

29211910 Dí-n-própylamín 4 A 



60 

 

29211920 Ísóprópýlamín 6,5 A 

29211930 N,N-Bis(2-klóretyl) etylamín 6,5 A 

29211940 N,N-Bis(2-klóretyl) metylamín 6,5 A 

29211950 Trí-(2-klóretyl) amín 6,5 A 

29211960 N,N-Díalkyl(Me,Et, n-Pr eða i-Pr) amínóetyl-2-klóríð og samsvarandi róteinduð 
sölt 

6,5 A 

29211990 Raðtengd monoamín og afleiður þeirra, ót.a.; sölt þeirra 6,5 A 

29212110 Etylendíamín 6,5 A 

29212190 Sölt etylendíamíns 6,5 A 

29212210 Nælon-66 salt 6,5 A 

29212290 Hexametylendíamín og sölt þess, ót.a. 6,5 A 

29212900 Raðtengd pólyamín og afleiður þeirra, ót.a.; sölt þeirra 6,5 A 

29213000 Cyclan-, cyclen- eða cyclóterpen- monoamín eða polyamín og afleiður þeirra; 
sölt þeirra 

6,5 A 

29214110 Anilín 6,5 A 

29214190 Sölt anilíns 6,5 A 

29214200 Anilínafleiður og sölt þeirra 6,5 A 

29214300 Tólúídín og afleiður þeirra; sölt þeirra 6,5 A 

29214400 Dífenylamín og afleiður þess; sölt þess 6,5 A 

29214500 1-Naftylamín (alfa-naftylamín), 2-naftylamín (betanaftylamín) og afleiður 

þeirra; sölt þeirra 

6,5 A 

29214600 Amfetamín (INN), bensfetamín (INN), dexamfetamín (INN), etílamfetamín 

(INN), fenkamfamín (INN), lefetamín (INN), levamfetamín (INN), mefenórex 
(INN) og fentermín (INN); sölt þeirra 

6,5 A 

29214910 P-ísóprópylanilín 4 A 

29214920 Dímetylanilín 6,5 A 

29214930 2, 6-metyl etylanilín 4 A 

29214940 2, 6-Díetylanilín 6,5 A 

29214990 Arómatísk monoamín og afleiður þeirra, ót.a.; sölt þeirra 6,5 A 

29215110 o-Fenylendíamín 4 A 

29215190 m-, p-Fenylendíamín, díamínótólúen, og afleiður þeirra; sölt þeirra 6,5 A 

29215900 Arómatísk polyamín og afleiður þeirra, ót.a.; sölt þeirra 6,5 A 

29221110 Raktópamín; Raktópamínhydroklóríð 6,5 A 

29221190 Annað monoetanólamín og sölt þess 6,5 A 

29221200 Díetanólamín og sölt þess 6,5 A 

29221310 Tríetanólamín 6,5 A 

29221320 Sölt tríetanólamíns 6,5 A 

29221400 Dextróprópoxýfen (INN) og sölt þess 6,5 A 

29221910 Etylaminóetyl bútanól 6,5 A 

29221921 N,N-Dímetylamínóetanól og samsvarandi róteinduð sölt 6,5 A 

29221922 N,N-Díetylamínóetanól og samsvarandi róteinduð sölt 6,5 A 
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29221929 Önnur N,N-Díalkyl(Me,Et, n-Pr eða i-Pr) amínóetan-2-ól og samsvarandi 
róteinduð sölt 

6,5 A 

29221930 Etyldíetanólamín 6,5 A 

29221940 Metyldíetanólamín 6,5 A 

29221950 Lúmefantrín 6,5 A 

29221990 Amínóalkóhól, þó ekki nema með einni súrefnisvirkni, eterar og esterar þeirra; 

sölt þeirra, ót.a. 

6,5 A 

29222100 Amínóhydroxynaftalensúlfónsýrur og sölt þeirra 6,5 A 

29222910 Anísidín, díanísidín, fenetidín og sölt þeirra 6,5 A 

29222990 Önnur amínónaftól og amínófenól, þó ekki nema með einni súrefnisvirkni, 

eterar og esterar þeirra; sölt þeirra, ót.a. 

6,5 A 

29223100 Amfepramón (INN), meþadón (INN) og normeþadón (INN); sölt þeirra 6,5 A 

29223910 4-metyl-metkaþínón 6,5 A 

29223990 Amínóaldehyð, amínóketon og amínókínon, þó ekki nema með einni 

súrefnisvirkni; sölt þeirra, ót.a. 

6,5 A 

29224110 Lýsín 5 A 

29224190 Lysín og esterar þess; sölt þeirra 6 A 

29224210 Glútamínsýra 10 A 

29224220 Natríumglútamat 10 A 

29224290 Sölt glútamínsýru, þó ekki natríumglútamat, ót.a. 6,5 A 

29224310 Antranilsýra 6,5 A 

29224390 Sölt antranilsýru 6,5 A 

29224400 Tildín (INN) og sölt þess 6,5 A 

29224910 Amínósýrur 6,5 A 

29224991 Prókaín 6 A 

29224999 Amínósýrur, þó ekki nema með einni súrefnisvirkni, og esterar þeirra; sölt 

þeirra, ót.a. 

6,5 A 

29225010   6,5 A 

29225090 Amínóalkóhólfenól, amínósýrufenól og önnur amínósambönd með 

súrefnisvirkni, ót.a. 

6,5 A 

29231000 Kólín og sölt þess 6,5 A 

29232000 Lesitín og önnur fosfóramínólípíð 6,5 A 

29239000 Kvatern ammóníumsölt og hydroxíð, ót.a. 6,5 A 

29241100 Mepróbamat (INN) 6,5 A 

29241200 Flúoracetamíd (ISO), mónócrótófos (ISO) og fosfamídon (ISO) 6,5 A 

29241910 N,N-dímetýlformamíð 6,5 A 

29241990 Raðtengd amíð (þ.m.t. raðtengd karbamöt) og afleiður þeirra; sölt þeirra, annað 6,5 A 

29242100 Ureín og afleiður þeirra; sölt þeirra 6,5 A 

29242300 2-Acetamídóbensósýra (N-acetylanþranílsýra) og sölt hennar 6,5 A 

29242400 Eþínamat (INN) 6,5 A 

29242910 Fenasetín 6 A 
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29242920 P-Acetamínófenól 6 A 

29242930   6,5 A 

29242990 Hringliða amíð (þ.m.t. hringlaga karbamöt) og afleiður þeirra; sölt þeirra, ót.a. 6,5 A 

29251100 Sakkarín og sölt þess 9 A 

29251200 Glúteþímíð (INN) 6,5 A 

29251900 Imíð og afleiður þess; sölt þeirra (þó ekki sakkarín) 6,5 A 

29252100 Klórdímeform (ISO) 6,5 A 

29252900 Önnur imín og afleiður þeirra; sölt þeirra 6,5 A 

29261000 Akrýlnítríl 6,5 A 

29262000 1-Cyanoguanidín (dícyandíamíð) 6,5 A 

29263000 Fenpróporex (INN) og sölt þess; meþadón (INN) milligerð (4-cýanó-2-

dímetylamínó-4,4-dífenylbútan) 

6,5 A 

29269010 p-klórbensýlcyaníð 4 A 

29269020 m-Phtalonítríl 6,5 A 

29269090 Nítrílvirk sambönd, ót.a. 6,5 A 

29270000 Díasó-, asó- eða asoxýsambönd 6,5 A 

29280000 Lífrænar afleiður hydrasíns eða hydroxylamíns 6,5 A 

29291010 Tólúendíísócyanat 6,5 A 

29291020 o-Xylendíísócyanat 6,5 A 

29291030 Dífenýlmetandíísócyanat 6,5 A 

29291040 Hexametylendíísócyanat 6,5 A 

29291090 Ísócyanöt, ót.a. 6,5 A 

29299010 Natríumsyklamat 9 A 

29299020 N,N-Díalkyl(Me, Et, n-Pr eða i-Pr)-fosfóramíðdíhalíð 6,5 A 

29299030 Díalkyl(Me, Et, n-Pr eða I-Pr) N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr eða I-Pr)-fosfóramídöt 6,5 A 

29299040 Asefat 6,5 A 

29299090 Sambönd með annarri köfnunarefnisvirkni, ót.a. 6,5 A 

29302000 Þíókarbamöt og díþíókarbamöt 6,5 A 

29303000 Þíuram-, mono-, dí- eða tetrasúlfíð 6,5 A 

29304000 Meþíónín 6,5 A 

29305000 Captafol (ISO) og meþamídofos (ISO) 6,5 A 

29309010 Cystín 6,5 A 

29309020 Díþíókarbónöt (xanþöt) 6,5 A 

29309090 Lífræn brennisteinssambönd, ót.a. 6,5 A 

29311000   6,5 A 

29312000   6,5 A 

29319000 Lífræn-ólífræn sambönd, ót.a. 6,5 A 

29321100 Tetrahydrófúran 6 A 

29321200 2-Furaldehyð (furfuraldehyð) 6 A 
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29321300 Furfurylalkóhól og tetrahydrófurfurylalkóhól 6 A 

29321900 Sambönd með ósamrunninn furanhring í byggingu sinni (einnig afoxaðan), ót.a. 6,5 A 

29322010 Kúmarín, metylkúmarín og etylkúmarín 6,5 A 

29322090 Laktón, ót.a. 6,5 A 

29329100 Ísósafról 6,5 A 

29329200 1-(1,3-Bensódíoxól-5-yl)-própan-2-on 6,5 A 

29329300 Píperónal 6,5 A 

29329400 Safról 6,5 A 

29329500 Tetrahydrokannabinól (öll myndbrigði) 6,5 A 

29329910 Furanfenól 4 A 

29329920 Bifendate 6,5 A 

29329930   6,5 A 

29329990 Heterohringliða sambönd einungis með súrefnisheterofrumeindum, ót.a. 6,5 A 

29331100 Fenasón (antipyrin) og afleiður þess 6,5 A 

29331920 Analgín 6 A 

29331990 Sambönd með ósamrunninn pyrasólhring í byggingu sinni (einnig afoxaðan), 

ót.a. 

6,5 A 

29332100 Hydantoin og afleiður þess 6,5 A 

29332900 Sambönd með ósamrunninn imíðasólhring í byggingu sinni (einnig afoxaðan), 

ót.a. 

6,5 A 

29333100 Pyridín og sölt þess 6 A 

29333210 Píperídín 4 A 

29333220 Sölt píperidíns 6,5 A 

29333300 Alfentaníl (INN), anileridín (INN), besitramíð (INN), brómasepam (INN), 

dífenoxín (INN), dífenoxylat (INN), dípipanón (INN), fentanyl (INN), 
ketóbemidón (INN), metylfenidat (INN), pentasósín (INN), peþidín (INN), 

peþidín (INN) milligerð A 

6,5 A 

29333910 Bensilsýru-3-kínúklidínat  6,5 A 

29333920 Kínúklidínat-3-ól 6,5 A 

29333990 Sambönd með ósamrunninn pyridínhring í byggingu sinni (einnig afoxaðan), 
ót.a. 

6,5 A 

29334100 Levorfanól (INN) og sölt þess 6,5 A 

29334910 Síprófloxasín 6,5 A 

29334990 Sambönd með kínólín- eða ísókínólínhringjakerfi í byggingu sinni (einnig 

afoxað), en ekki frekar samrunnið 

6,5 A 

29335200 Malonylþvagefni (barbitúrsýra) og sölt þess 6,5 A 

29335300 Allóbarbital (INN), amóbarbítal (INN), barbital (INN), bútalbital (INN), 

bútóbarbital, syklóbarbital (INN), metylfenóbarbital (INN), pentóbarbital (INN), 
fenóbarbital (INN), sekbútabarbital (INN), sekóbarbital (INN) og vinylbital 

(INN); sölt þeirra 

6,5 A 

29335400 Aðrar afleiður malonylþvagefnis (barbitúrsýru); sölt þeirra 6,5 A 

29335500 Loprasolam (INN), meklókvalón (INN), meþakvalón (INN) og sípeprol (INN); 

sölt þeirra 

6,5 A 

29335910 Cytosín 6,5 A 
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29335990 Sambönd með pyrimídínhring í byggingu sinni (einnig afoxaðan) eða 
píperasínhring í byggingu sinni, ót.a. 

6,5 A 

29336100 Melamín 6,5 A 

29336910 Cyanúrklóríð 6 A 

29336921 Díklórísócyanúratsýra 6,5 A 

29336922 Þríklórísócyanúratsýra 6,5 A 

29336929 Önnur klórísócyanúröt 6,5 A 

29336990 Sambönd með ósamrunninn tríasínhring í byggingu sinni (einnig afoxaðan), 
ót.a. 

6,5 A 

29337100 6-Hexanlaktam (epsilon-caprolaktam) 9 A 

29337200 Klóbasam (INN) og meþýprýlon (INN) 9 A 

29337900 Önnur laktöm (þó ekki epsilon-caprolaktam) 9 A 

29339100 Alprasolam (INN), kamasepam (INN), klórdíasepoxíð (INN), klónasepam 
(INN), klórasepat, delorasepam (INN), díasepam (INN), estasolam (INN), etyl 

loflasepat (INN), fludiasepam (INN), flunitrasepam (INN), flurasepam (INN), 

halasepam (INN), lorasepam (INN) 

6,5 A 

29339900 Heteróhringliða sambönd einungis með köfnunarefnisheterofrumeindum, ót.a. 6,5 A 

29341000 Sambönd með ósamrunninn þíasólhring í byggingu sinni (einnig afoxaðan) 6,5 A 

29342000 Sambönd með bensóþíasólhringjakerfi í byggingu sinni (einnig afoxað), en ekki 

frekar samrunnið 

6,5 A 

29343000 Sambönd með fenóþíasínhringjakerfi í byggingu sinni (einnig afoxað), en ekki 
frekar samrunnið 

6,5 A 

29349100 Amínórex (INN), brotisolam (INN), klótíasepam (INN), kloxasolam (INN), 
dextrómoramíð (INN), haloxasolam (INN), ketasolam (INN), mesókarb (INN), 

oxasolam (INN), pemolín (INN), fendimetrasín (INN), fenmetrasín (INN) og 

súfentaníl (INN); sölt þeirra 

6,5 A 

29349910 Súltón og súltöm 6,5 A 

29349920 Fúrasólídón 6 A 

29349930 Kjarnasýrur og sölt þeirra 6,5 A 

29349940 Nevirapine, Efavirenz, Ritonavir og sölt þeirra 6,5 A 

29349950 Klavúlansýra og sölt hennar 6,5 A 

29349960   6 A 

29349990 Heterohringliða sambönd, ót.a. 6,5 A 

29350010 Súlfadíasín 6,5 A 

29350020 Súlfadímidín 6,5 A 

29350030 Súlfametoxasól 6,5 A 

29350090 Súlfónamíð, ót.a. 6,5 A 

29362100 A vítamín og afleiður þeirra, óblönduð 4 A 

29362200 B1 vítamín og afleiður þess, óblandað 4 A 

29362300 B2 vítamín og afleiður þess, óblandað 4 A 

29362400 D eða DL-pantóþensýra (B3 vítamín eða B5 vítamín) og afleiður þeirra 4 A 

29362500 B6 vítamín og afleiður þess, óblandað 4 A 

29362600 B12 vítamín og afleiður þess, óblandað 4 A 
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29362700 C vítamín og afleiður þess, óblandað 4 A 

29362800 E vítamín og afleiður þess, óblandað 4 A 

29362900 Önnur vítamín og afleiður þeirra, óblönduð, ót.a. 4 A 

29369000 Vítamín (þ.m.t. náttúrlegir kjarnar), ót.a. 4 A 

29371100 Sómatótrópin, afleiður og hliðstæður þess 4 A 

29371210 Raðbreytt mannainsúlín (Recombinant human insulin) 4 A 

29371290 Annað insúlín og sölt þess 4 A 

29371900 Pólýpeptíðhormón, próteínhormón og glykóproteínhormón, afleiður og 
hliðstæður þeirra, ót.a. 

4 A 

29372100 Kortísón, hýdrókortísón, prednisón (dehýdrókortísón) og prednisólón 

(dehýdróhýdrókortísón) 

4 A 

29372210 Dexametasón 4 A 

29372290 Halógenafleiður kortikósterahormóna, ót.a. 4 A 

29372300 Estrógen og prógestógen 4 A 

29372900 Sterahormón, afleiður og hliðstæður þeirra, ót.a. 4 A 

29375000 Prostaglandín, þromboxan og lúkótrín, afleiður og hliðstæður þeirra 4 A 

29379000 Hormón, náttúrleg eða efnasmíðuð; afleiður og hliðstæður þeirra, þ.m.t. 

pólypeptíð með umbreyttri keðju, notað aðallega sem hormón 

4 A 

29381000 Rutósíð (rutín) og afleiður þess 6,5 A 

29389010 Zidovúdín, lamivúdín, stavúdín, dídanósín og sölt þeirra 6,5 A 

29389090 Glýkósíð og jurtaalkalóíð, náttúrleg eða efnasmíðuð, og sölt, eterar, esterar og 

aðrar afleiður þeirra, ót.a. 

6,5 A 

29391100 Seyði úr valmúahálmi; búprenorfín (INN), kódín, díhýdrókódín (INN), 
etylmorfín, etorfín (INN), heróín, hýdrókódón (INN), hýdrómorfón (INN), 

morfín, nikómorfín (INN), oxýkódón (INN), oxýmorfón (INN), folkódín (INN), 

þebakón 

4 A 

29391900 Ópíumalkalóíð og afleiður þeirra; sölt þeirra, ót.a. 4 A 

29392000 Kínabarkaralkalóíð og afleiður þeirra; sölt þeirra 4 A 

29393000 Kaffín og sölt þess 4 A 

29394100 Efedrín og sölt þess 4 A 

29394200 Pseudóefedrín (INN) og sölt þess 4 A 

29394300 d-Norpseudóefedrín og sölt þess 4 A 

29394400   4 A 

29394900 Önnur efedrín og sölt þeirra, ót.a. 4 A 

29395100 Fenetyllín (INN) og sölt þess 4 A 

29395900 Þeófyllín og amínófyllín og afleiður þeirra; sölt þeirra, ót.a. 4 A 

29396100 Ergómetrín (INN) og sölt þess 4 A 

29396200 Ergótamín (INN) og sölt þess 4 A 

29396300 Lýsergíðsýra og sölt hennar 4 A 

29396900 Alkalóíð grasdrjólasvepps og afleiður þeirra; sölt þeirra, ót.a. 4 A 

29399110 Kókaín og sölt þess 4 A 



66 

 

29399190 Ekgonín, levómetamfetamín, metamfetamín (INN), metamfetamín racemat; sölt, 
esterar og aðrar afleiður þeirra; esterar og aðrar afleiður kókaíns 

4 A 

29399910 Nikótín og sölt þess 4 A 

29399920 Striknín og sölt þess 4 A 

29399990 Jurtaalkalóíð, náttúrleg eða efnasmíðuð, og sölt, eterar, esterar og aðrar afleiður 

þeirra, ót.a. 

4 A 

29400000 Sykrur, kemískt hreinar (þó ekki súkrósi, laktósi, maltósi, glúkósi og frúktósi); 

sykrueterar, sykruasetöl og sykruesterar, og sölt þeirra, þó ekki vörur í nr. 2937, 
2938 eða 2939 

6 A 

29411011 Ampisillín 6 A 

29411012 Ampisillínþríhydrat 6 A 

29411019 Ampisillínsölt, ót.a. 6 A 

29411091 Amoxisillín 4 A 

29411092 Amoxisillínþríhydrat 4 A 

29411093 6-Amínópenissillansýra 4 A 

29411094 Penisillín V 4 A 

29411095 Súlfóbensýlpenisillín 4 A 

29411096 Kloxasillín 4 A 

29411099 Önnur penisillín og afleiður þeirra með byggingu penisillínsýru; sölt þeirra  4 A 

29412000 Streptómysín og afleiður þeirra; sölt þeirra 4 A 

29413011 Tetrasyklín 4 A 

29413012 Sölt tetrasyklíns 4 A 

29413020 Afleiður tetrasyklíns og sölt þeirra 4 A 

29414000 Klóramfeníkól og afleiður þess; sölt þeirra 4 A 

29415000 Eryþrómysín og afleiður þess; sölt þeirra 4 A 

29419010 Gentamysín og afleiður þess; sölt þeirra 4 A 

29419020 Kanamysín og afleiður þess; sölt þeirra 4 A 

29419030 Rifampisín og afleiður þess; sölt þeirra 4 A 

29419040 Linkómysín og afleiður þess; sölt þeirra 4 A 

29419052 Sefalexín og sölt þess 6 A 

29419053 Sefasólín og sölt þess 6 A 

29419054 Sefradín og sölt þess 6 A 

29419055 Seftríaxón og sölt þess 6 A 

29419056 Sefóperasón og sölt þess 6 A 

29419057 Sefótaxím og sölt þess 6 A 

29419058 Sefaklor og sölt þess 6 A 

29419059 Sefamysín og afleiður þess; sölt þeirra, ót.a. 6 A 

29419060 Midekamysín og afleiður þess; sölt þeirra 6 A 

29419070 Asetylspíramysín og afleiður þess; sölt þeirra 4 A 

29419090 Antibíótíka, ót.a. 6 A 
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29420000 Lífræn sambönd, ót.a. 6,5 A 

30012000 Kjarnar úr kirtlum eða öðrum líffærum eða seyti þeirra 3 A 

30019010 Heparín og sölt þess 3 A 

30019090 Efni úr mönnum eða dýrum framleidd til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, 

ót.a. 

3 A 

30021000   3 A 

30022000 Bóluefni í mannalyf 3 A 

30023000 Bóluefni í dýralyf 3 A 

30029010 Saxitoxín 3 A 

30029020 Ricitoxín 3 A 

30029030 Gerlar og veirur 3 A 

30029040 Erfðaefni og erfðabreyttar lífverur 3 A 

30029090 Mannsblóð; dýrablóð framleitt til lækninga, varnar gegn sjúkdómum eða 
sjúkdómsgreiningar; önnur toxín, ræktaðar örverur (þó ekki ger) og áþekkar 

vörur, ót.a. 

3 A 

30031011 Lyf sem innihalda ampisillín, gerð úr tveimur eða fleiri efnisþáttum sem 

blandað hefur verið saman til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, ekki í 

afmældum skömmtum, formuð eða í umbúðum til smásölu 

6 A 

30031012 Lyf sem innihalda amoxisillín, gerð úr tveimur eða fleiri efnisþáttum sem 

blandað hefur verið saman til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, ekki í 

afmældum skömmtum, formuð eða í umbúðum til smásölu 

6 A 

30031013 Lyf sem innihalda penisillín V, gerð úr tveimur eða fleiri efnisþáttum sem 

blandað hefur verið saman til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, ekki í 

afmældum skömmtum, formuð eða í umbúðum til smásölu 

6 A 

30031019 Lyf sem innihalda afleiður penisillíns, ót.a., gerð úr tveimur eða fleiri 

efnisþáttum sem blandað hefur verið saman til lækninga eða varnar gegn 
sjúkdómum, ekki í afmældum skömmtum, formuð eða í umbúðum til smásölu 

6 A 

30031090 Lyf sem innihalda streptómysín eða afleiður þeirra, ót.a., gerð úr tveimur eða 

fleiri efnisþáttum sem blandað hefur verið saman til lækninga eða varnar gegn 
sjúkdómum, ekki í afmældum skömmtum, formuð eða í umbúðum til smásölu 

6 A 

30032011 Lyf sem innihalda sefótaxím, gerð úr tveimur eða fleiri efnisþáttum sem blandað 

hefur verið saman til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, ekki í afmældum 
skömmtum, formuð eða í umbúðum til smásölu 

6 A 

30032012 Lyf sem innihalda seftazidím, gerð úr tveimur eða fleiri efnisþáttum sem 
blandað hefur verið saman til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, ekki í 

afmældum skömmtum, formuð eða í umbúðum til smásölu 

6 A 

30032013 Lyf sem innihalda sefoxitín, gerð úr tveimur eða fleiri efnisþáttum sem blandað 
hefur verið saman til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, ekki í afmældum 

skömmtum, formuð eða í umbúðum til smásölu 

6 A 

30032014 Lyf sem innihalda seftezól, gerð úr tveimur eða fleiri efnisþáttum sem blandað 
hefur verið saman til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, ekki í afmældum 

skömmtum, formuð eða í umbúðum til smásölu 

6 A 

30032015 Lyf sem innihalda sefaklor, gerð úr tveimur eða fleiri efnisþáttum sem blandað 

hefur verið saman til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, ekki í afmældum 

skömmtum, formuð eða í umbúðum til smásölu 

6 A 

30032016 Lyf sem innihalda sefúroxím, gerð úr tveimur eða fleiri efnisþáttum sem 

blandað hefur verið saman til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, ekki í 

afmældum skömmtum, formuð eða í umbúðum til smásölu 

6 A 

30032017 Lyf sem innihalda seftríaxón, gerð úr tveimur eða fleiri efnisþáttum sem 

blandað hefur verið saman til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, ekki í 

afmældum skömmtum, formuð eða í umbúðum til smásölu 

6 A 
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30032018 Lyf sem innihalda sefóperasón, gerð úr tveimur eða fleiri efnisþáttum sem 
blandað hefur verið saman til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, ekki í 

afmældum skömmtum, formuð eða í umbúðum til smásölu 

6 A 

30032019 Lyf sem innihalda önnur sefamysín, gerð úr tveimur eða fleiri efnisþáttum sem 

blandað hefur verið saman til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, ekki í 

afmældum skömmtum, formuð eða í umbúðum til smásölu 

6 A 

30032090 Lyf sem innihalda önnur fúkalyf, gerð úr tveimur eða fleiri efnisþáttum sem 

blandað hefur verið saman til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, ekki í 

afmældum skömmtum, formuð eða í umbúðum til smásölu 

6 A 

30033100 Lyf sem innihalda insúlín en sem innihalda ekki fúkalyf, gerð úr tveimur eða 

fleiri efnisþáttum sem blandað hefur verið saman til lækninga eða varnar gegn 

sjúkdómum, ekki í afmældum skömmtum, formuð eða í umbúðum til smásölu 

5 A 

30033900 Lyf sem innihalda hormón (önnur en insúlín) eða aðrar vörur í nr. 2937 en 

innihalda ekki fúkalyf, gerð úr tveimur eða fleiri efnisþáttum sem blandað hefur 

verið saman, ekki í afmældum skömmtum, formuð eða í umbúðum til smásölu 

6 A 

30034010 Lyf sem innihalda kínín eða sölt þess en innihalda ekki fúkalyf eða aðrar vörur í 

nr. 2937, gerð úr tveimur eða fleiri efnisþáttum sem blandað hefur verið saman, 
ekki í afmældum skömmtum, formuð eða í umbúðum til smásölu 

5 A 

30034090 Lyf sem innihalda lýtinga eða afleiður þeirra en innihalda ekki fúkalyf eða aðrar 

vörur í nr. 2937, gerð úr tveimur eða fleiri efnisþáttum sem blandað hefur verið 
saman, ekki í afmældum skömmtum, formuð eða í umbúðum til smásölu 

5 A 

30039010 Lyf sem innihalda súlfalyf, gerð úr tveimur eða fleiri efnisþáttum sem blandað 
hefur verið saman til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, ekki í afmældum 

skömmtum, formuð eða í umbúðum til smásölu 

6 A 

30039020 Sem inniheldur artemisinín og afleiður þeirra 5 A 

30039090 Lyf, ót.a., gerð úr tveimur eða fleiri efnisþáttum sem blandað hefur verið saman 

til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, ekki í afmældum skömmtum, formuð 

eða í umbúðum til smásölu 

5 A 

30041011 Lyf sem innihalda ampisillín, gerð úr blönduðum eða óblönduðum vörum til 

lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum, formuð eða í 
umbúðum til smásölu 

6 A 

30041012 Lyf sem innihalda amoxisillín, gerð úr blönduðum eða óblönduðum vörum til 

lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum, formuð eða í 
umbúðum til smásölu 

6 A 

30041013 Lyf sem innihalda penisillín V, gerð úr blönduðum eða óblönduðum vörum til 

lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum, formuð eða í 
umbúðum til smásölu 

6 A 

30041019 Lyf sem innihalda penisillín, ót.a., gerð úr blönduðum eða óblönduðum vörum 

til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum, formuð eða í 
umbúðum til smásölu 

6 A 

30041090 Lyf sem innihalda penisillín eða afleiður þeirra, ót.a., eða streptómysín eða 
afleiður þeirra, gerð úr blönduðum eða óblönduðum vörum til lækninga eða 

varnar gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum, formuð eða í umbúðum til 

smásölu 

6 A 

30042011 Lyf sem innihalda sefotaxím, gerð úr blönduðum eða óblönduðum vörum til 

lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum, formuð eða í 

umbúðum til smásölu 

6 A 

30042012 Lyf sem innihalda seftazidím, gerð úr blönduðum eða óblönduðum vörum til 

lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum, formuð eða í 

umbúðum til smásölu 

6 A 

30042013 Lyf sem innihalda sefoxitín, gerð úr blönduðum eða óblönduðum vörum til 

lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum, formuð eða í 
umbúðum til smásölu 

6 A 

30042014 Lyf sem innihalda seftezól, gerð úr blönduðum eða óblönduðum vörum til 

lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum, formuð eða í 
umbúðum til smásölu 

6 A 
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30042015 Lyf sem innihalda sefaklor, gerð úr blönduðum eða óblönduðum vörum til 
lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum, formuð eða í 

umbúðum til smásölu 

6 A 

30042016 Lyf sem innihalda sefúroxím, gerð úr blönduðum eða óblönduðum vörum til 

lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum, formuð eða í 

umbúðum til smásölu 

6 A 

30042017 Lyf sem innihalda seftríaxón, gerð úr blönduðum eða óblönduðum vörum til 

lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum, formuð eða í 

umbúðum til smásölu 

6 A 

30042018 Lyf sem innihalda sefóperasón, gerð úr blönduðum eða óblönduðum vörum til 

lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum, formuð eða í 

umbúðum til smásölu 

6 A 

30042019 Lyf sem innihalda önnur sefamysín, gerð úr blönduðum eða óblönduðum vörum 

til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum, formuð eða í 

umbúðum til smásölu, ót.a. 

6 A 

30042090 Lyf sem innihalda önnur fúkalyf, gerð úr blönduðum eða óblönduðum vörum til 

lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum, formuð eða í 
umbúðum til smásölu, ót.a. 

6 A 

30043110 Lyf sem innihalda raðbreytt mannainsúlín, gerð úr blönduðum eða óblönduðum 

vörum til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum, 
formuð eða í umbúðum til smásölu 

5 A 

30043190 Lyf sem innihalda önnur insúlín, gerð úr blönduðum eða óblönduðum vörum til 
lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum, formuð eða í 

umbúðum til smásölu 

5 A 

30043200 Lyf sem innihalda kortikósterahormón, gerð úr blönduðum eða óblönduðum 
vörum til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum, 

formuð eða í umbúðum til smásölu 

5 A 

30043900 Lyf sem innihalda önnur hormón, gerð úr blönduðum eða óblönduðum vörum til 
lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum, formuð eða í 

umbúðum til smásölu, ót.a. 

5 A 

30044010 Lyf sem innihalda kínín eða sölt þess en innihalda ekki fúkalyf eða aðrar vörur í 

nr. 2937, gerð úr blönduðum eða óblönduðum vörum til lækninga eða varnar 

gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum, formuð eða í umbúðum til smásölu 

5 A 

30044090 Lyf sem innihalda lýtinga eða afleiður þeirra en innihalda ekki hormón eða 

aðrar vörur í nr. 2937, eða fúkalyf, gerð úr blönduðum eða óblönduðum vörum 

til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum, formuð eða í 
umbúðum til smásölu, ót.a. 

5 A 

30045000 Önnur lyf sem innihalda vítamín eða aðrar vörur í nr. 2936, gerð úr blönduðum 

eða óblönduðum vörum til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, í afmældum 
skömmtum, formuð eða í umbúðum til smásölu 

6 A 

30049010 Lyf sem innihalda súlfalyf, gerð úr blönduðum eða óblönduðum vörum til 

lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum, formuð eða í 

umbúðum til smásölu, ót.a. 

6 A 

30049020 Lyf sem innihalda bífenyldíkarboxylat, gerð úr blönduðum eða óblönduðum 
vörum til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum, 

formuð eða í umbúðum til smásölu, ót.a. 

4 A 

30049051 Kínversk lyf sem innihalda líkjöra eða vín, gerð úr blönduðum eða óblönduðum 
vörum til lækninga eða varnar gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum, 

formuð eða í umbúðum til smásölu 

3 A 

30049052 Pien Tzu Huang, gert úr blönduðum eða óblönduðum vörum til lækninga eða 
varnar gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum, formuð eða í umbúðum til 

smásölu 

3 A 

30049053 Bai Yao, gert úr blönduðum eða óblönduðum vörum til lækninga eða varnar 

gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum, formuð eða í umbúðum til smásölu 

3 A 

30049054 Ilmkjarnasmyrsl, gert úr blönduðum eða óblönduðum vörum til lækninga eða 
varnar gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum, formuð eða í umbúðum til 

smásölu 

3 A 
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30049055 Angong niuhuang wan 3 A 

30049059 Lyf af kínverskri gerð, úr blönduðum eða óblönduðum vörum til lækninga eða 

varnar gegn sjúkdómum, í afmældum skömmtum, formuð eða í umbúðum til 
smásölu, ót.a. 

3 A 

30049060 Sem innihalda artemisinín og afleiður þeirra 4 A 

30049090 Lyf úr vörum til lækninga, varnar gegn sjúkdómum eða sjúkdómsgreiningar, 
gerð úr blönduðum eða óblönduðum vörum til lækninga eða varnar gegn 

sjúkdómum, í afmældum skömmtum, formuð eða í umbúðum til smásölu, ót.a. 

4 A 

30051010 Plástrar, gegndreyptir eða húðaðir með efnum til lækninga eða í 

smásöluumbúðum til lyf-, skurð-, tann- eða dýralækninga 

5 A 

30051090 Aðrar sáraumbúðir og aðrar vörur með límlagi, gegndreyptar eða húðaðar með 
efnum til lækninga eða í smásöluumbúðum til lyf-, skurð-, tann- eða 

dýralækninga 

5 D 

30059010 Íseyg baðmull, sáraumbúðir, grisjur, gegndreyptar eða húðaðar með efnum til 
lækninga eða í smásöluumbúðum til lyf-, skurð-, tann- eða dýralækninga 

5 A 

30059090 Vatt og áþekkar vörur til lækninga, ót.a., gegndreypt eða húðað með efnum til 
lækninga eða í smásöluumbúðum til lyf-, skurð-, tann- eða dýralækninga 

5 D 

30061000 Dauðhreinsað girni til skurðlækninga, áþekkt dauðhreinsað seymi og 

dauðhreinsað vefjalím til skurðlækninga; dauðhreinsað laminaria og 
dauðhreinsað laminariastifti; dauðhreinsuð upptæk skurð- eða tannlækningaefni 

til að stöðva blæðingar 

5 A 

30062000 Prófefni til blóðflokkunar 3 A 

30063000 Efni til skyggingar við röntgenrannsóknir, prófefni til læknisskoðunar sem gefin 

eru sjúklingum 

4 A 

30064000 Tannsement og annað tannfyllingarefni, beinmyndunarsement 5 A 

30065000 Sjúkrakassar og -töskur til skyndihjálpar 5 A 

30066010 Getnaðarvarnarefni að stofni til úr hormón 0 A 

30066090 Önnur kemísk getnaðarvarnarefni 0 A 

30067000 Hlaupkennd vara til nota við lækningar manna eða dýra sem smurefni fyrir 
líkamshluta við uppskurði eða við líkamsskoðanir eða sem tengslaefni milli 

líkama og lækningatækis 

6,5 A 

30069100 Búnaður augsýnilega til raufunarumhirðu (ostomy use) 10 A 

30069200 Úrgangur lækningavara 5 A 

31010011 Gúanó sem hefur ekki verið kemískt unnið 3 A 

31010019 Áburður úr dýra- eða jurtaríkinu, þó ekki gúanó, sem hefur ekki verið kemískt 

unninn 

6,5 A 

31010090 Áburður framleiddur með blöndun eða kemískri vinnslu afurða úr dýra- eða 
jurtaríkinu 

4 A 

31021000 Þvagefni, einnig í vatnslausn 50 D 

31022100 Ammóníumsúlfat 4 A 

31022900 Tvísölt og blöndur ammóníumsúlfats og ammóníumnítrats 4 A 

31023000 Ammóníumnítrat, einnig í vatnslausn 4 A 

31024000 Blöndur ammóníumnítrats og kalsíumkarbónats eða annarra ólífrænna efna sem 

ekki eru áburður 

4 A 

31025000 Natríumnítrat 4 A 

31026000 Tvísölt og blöndur kalsíumnítrats og ammóníumnítrats 4 A 

31028000 Blöndur þvagefnis og ammóníumnítrats í vatns- eða ammoníaklausn 4 A 
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31029010 Kalsíumsýanamíð 4 A 

31029090 Annar köfnunarefnisáburður, úr steinaríkinu eða kemískur, þ.m.t. blöndur sem 

ekki er að finna í undanfarandi undirliðum 

4 A 

31031010 Þrísúperfosföt 4 A 

31031090 Önnur súperfosföt 4 A 

31039000 Fosfóráburður, úr steinaríkinu eða kemískur, ót.a. 4 A 

31042010 Kalíumklóríð, af greiningarhreinleika 3 A 

31042090 Kalíumklóríð, ót.a. 3 A 

31043000 Kalíumsúlfat 3 A 

31049010 Karnallít, silvít og önnur náttúrleg kalíumhrásölt 3 A 

31049090 Kalíáburður, úr steinaríkinu eða kemískur, þó ekki kalíumklóríð og kalíumsúlfat 

og önnur nátt´ruleg kalíumhrásölt 

3 A 

31051000 Vörur sem teljast til 31. kafla í töflum eða áþekku formi eða í 10 kg umbúðum 
eða minni brúttó 

4 A 

31052000 Áburður, úr steinaríkinu eða kemískur, sem inniheldur áburðarefnin þrjú, 
köfnunarefni, fosfór og kalíum 

50 D 

31053000 Díammóníumhydrógenorþófosfat (díammóníumfosfat) 50 D 

31054000 Ammóníumdíhydrógenorþófosfat (monoammóníumfosfat) og blöndur þess við 
díammóníumhydrógenorþófosfat (díammóníumfosfat) 

4 A 

31055100 Áburður, úr steinaríkinu eða kemískur, sem inniheldur nítröt og fosföt 4 A 

31055900 Áburður, úr steinaríkinu eða kemískur, sem inniheldur áburðarefnin tvö, 

köfnunarefni og fosfór, ót.a. 

4 A 

31056000 Áburður, úr steinaríkinu eða kemískur, sem inniheldur áburðarefnin tvö, fosfór 
og kalíum 

4 A 

31059000 Áburður, úr steinaríkinu eða kemískur, ót.a. 4 A 

32011000 Kúbrakókirni 5 A 

32012000 Wattlekirni 6,5 A 

32019010 Sútunarkjarnar úr jurtaríkinu, ót.a. 6,5 A 

32019090 Tannín og sölt þess, eterar, esterar og aðrar afleiður, ót.a. 6,5 A 

32021000 Syntetísk lífræn sútunarefni 6,5 A 

32029000 Ólífræn sútunarefni; framleiðsla til sútunar, einnig þótt hún innihaldi náttúrleg 

sútunarefni; ensímframleiðsla til forsútunar 

6,5 A 

32030011 Náttúrlegt indígó og framleiðsla að meginstofni úr því, þ.m.t. litunarkjarnar, 
einnig kemískt skýrgreint 

6,5 A 

32030019 Litunarefni úr jurtaríkinu og framleiðsla að meginstofni úr þeim, þ.m.t. 

litunarkjarnar, einnig kemískt skýrgreind, ót.a.; framleiðsla sem tilgreind er í 3. 
athugasemd við 32. kafla að meginstofni úr litunarefni úr jurtaríkinu 

6,5 A 

32030020 Litunarefni úr dýraríkinu og framleiðsla að meginstofni úr þeim, einnig kemískt 
skýrgreind, þ.m.t. litunarkjarnar, þó ekki dýrasverta, ót.a.; framleiðsla sem 

tilgreind er í 3. athugasemd við 32. kafla að meginstofni úr litunarefni úr 

dýraríkinu 

6,5 A 

32041100 Dreifuleysilitir og framleiðsla að meginstofni úr þeim, einnig kemískt skýrgreint 6,5 A 

32041200 Sýruleysilitir, einnig formálmaðir, og framleiðsla að meginstofni úr þeim, einnig 

kemískt skýrgreint; festileysilitir og framleiðsla að meginstofni úr þeim, einnig 
kemískt skýrgreint 

6,5 A 

32041300 Grunnleysilitir og framleiðsla að meginstofni úr þeim, einnig kemískt skýrgreint 6,5 A 
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32041400 Jafnleysilitir og framleiðsla að meginstofni úr þeim, einnig kemískt skýrgreint 6,5 A 

32041510 Syntetískt indígó (afoxað indígó), einnig kemískt skýrgreint 6,5 A 

32041590 Kerleysilitir (þ.m.t. þeir sem nota má á því stigi sem dreifuliti) og framleiðsla að 
meginstofni úr þeim, einnig kemískt skýrgreint,þó ekki syntetískt indígó 

6,5 A 

32041600 Hvarfgjarnir leysilitir og framleiðsla að meginstofni úr þeim, einnig kemískt 

skýrgreint 

6,5 A 

32041700 Dreifulitir og framleiðsla að meginstofni úr þeim, einnig kemískt skýrgreint 6,5 A 

32041911 Brennisteinssverta og framleiðsla að meginstofni úr henni, einnig kemískt 
skýrgreint 

6,5 A 

32041919 Brennisteinslitir og framleiðsla að meginstofni úr þeim, ót.a., einnig kemískt 

skýrgreint 

6,5 A 

32041990 Syntetísk lífræn efni til nota sem flúrbirtugjafi, þ.m.t. blöndur úr tveim eða fleiri 

litunarefnum í nr. 3204.11 til 3204.19, ót.a. 

6,5 A 

32042000 Syntetísk lífræn efni til nota sem flúrbirtugjafi, einnig kemískt skýrgreind 6,5 A 

32049010 Lífræn litunarefni og litvísar, einnig kemískt skýrgreind 6,5 A 

32049090 Syntetísk lífræn efni til nota sem ljóm, ót.a., einnig kemískt skýrgreind 6,5 A 

32050000 Litlögur (colour lakes); framleiðsla, sem tilgreind er í 3. athugasemd við 32. 

kafla, að meginstofni úr litlegi 

6,5 A 

32061110 Títanhvíta 6,5 A 

32061190 Dreifulitir og framleiðsla að meginstofni úr títandíoxíði, sem inniheldur miðað 

við þyngd þurrefnis 80% eða meira af títandíoxíði, þó ekki títanhvíta 

6,5 A 

32061900 Dreifulitir og framleiðsla að meginstofni úr títandíoxíði, sem inniheldur miðað 

við þyngd þurrefnis minna en 80% af títandíoxíði 

10 A 

32062000 Dreifulitir og framleiðsla að meginstofni úr krómsamböndum 6,5 A 

32064100 Djúpblámi og framleiðsla úr honum 6,5 A 

32064210 Litópón 6,5 A 

32064290 Dreifulitir og framleiðsla að meginstofni úr sinksúlfati 6,5 A 

32064900 Litunarefni, ót.a.; framleiðsla sem tilgreind er í 3. athugasemd við þennan kafla, 
þó ekki framleiðsla í nr. 3203, 3204 eða 3205, ót.a. 

6,5 A 

32065000 Ólífræn efni notuð sem ljóm, einnig kemískt skýrgreind 6,5 A 

32071000 Unnir dreifulitir, unnin gruggunarefni, unnir litir og áþekk framleiðsla til nota 
við leirmunagerð, smeltun eða gleriðn 

5 A 

32072000 Bræðsluhæft smelt og glerungur, engób (slips) og áþekk framleiðsla til nota við 
leirmunagerð, smeltun eða gleriðn 

5 A 

32073000 Fljótandi gljáefni og áþekk framleiðsla til nota við leirmunagerð, smeltun eða 

gleriðn 

5 A 

32074000 Glerfrit og annað gler sem duft, korn eða flögur 5 A 

32081000 Málning og lökk, að meginstofni úr pólyesterum, dreifðum eða uppleystum í 

vatnssnauðum miðli 

10 A 

32082010 Málning og lökk, að meginstofni úr akrylfjölliðum, dreifðum eða uppleystum í 

vatnssnauðum miðli 

10 A 

32082020 Málning og lökk, að meginstofni úr vinylfjölliðum, dreifðum eða uppleystum í 

vatnssnauðum miðli 

10 A 

32089010 Málning og lökk, að meginstofni úr pólyúretanfjölliðum, dreifðum eða 
uppleystum í vatnssnauðum miðli 

10 A 

32089090 Málning og lökk, dreifð eða uppleyst í vatnssnauðum miðli, ót.a. 10 A 
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32091000 Málning og lökk, að meginstofni úr akryl- eða vinylfjölliðum, dreifðum eða 
uppleystum í vatnssnauðum miðli 

10 A 

32099010 Málning og lökk, að meginstofni úr epoxyresíni 10 A 

32099020 Málning og lökk, að meginstofni úr flúorresíni 10 A 

32099090 Önnur málning og lökk 10 A 

32100000 Málning og lökk (þ.m.t. smeltlökk, lakkmálning og límmálning, (distemper)), 

ót.a.; unnir vatnsdreifulitir notaðir við lokavinnslu á leðri 

10 A 

32110000 Unnin þurrkefni 10 A 

32121000 Prentþynnur 15 A 

32129000 Dreifulitir, dreifir í vatnssnauðum miðli, fljótandi eða sem deig, notað til 

framleiðslu á málningu og önnur litunarefni í þeirri mynd eða umbúðum sem 

ætlað er til smásölu, ót.a. 

10 A 

32131000 Litir í samstæðum til listmálunar, kennslu, skiltagerðar 10 A 

32139000 Litir til listmálunar, kennslu, skiltagerðar, blæbrigða og þess háttar, í töflum, 

skálpum, krukkum, flöskum, skálum eða í áþekkri mynd eða umbúðum, ót.a. 

10 A 

32141010 Hjúpuð efni fyrir hálfleiðara  9 A 

32141090 Annað gluggakítti, ágræðslukvoða, resínsement, þéttiefni og annað kítti; spartl 9 A 

32149000 Óeldföst efni til yfirborðslagningar á byggingar eða innanhúss á veggi, gólf, loft 
eða þess háttar 

9 A 

32151100 Svartir prentlitir, einnig kjarnaðir eða í föstu formi 6,5 A 

32151900 Prentlitir, einnig kjarnaðir eða í föstu formi (þó ekki svartir) 6,5 A 

32159010 Rit- eða teikniblek, einnig kjarnað eða í föstu formi 6,5 A 

32159090 Blek, ót.a., einnig kjarnað eða í föstu formi 10 A 

33011200 Rokgjarnar olíur úr appelsínum (einnig fastar eða fljótandi) 20 A 

33011300 Rokgjarnar olíur úr sítrónum (einnig fastar eða fljótandi) 20 A 

33011910 Rokgjarnar olíur úr súraldinum (einnig fastar eða fljótandi) 20 A 

33011990 Rokgjarnar olíur annarra sítrusávaxta en appelsína, sítróna og súraldina (einnig 

fastar eða fljótandi) 

20 A 

33012400 Rokgjarnar olíur úr piparmentum (einnig fastar eða fljótandi) 20 A 

33012500 Rokgjarnar olíur úr öðrum mentum (einnig fastar eða fljótandi) 15 A 

33012910 Rokgjarnar olíur úr kamfóru (einnig fastar eða fljótandi) 20 A 

33012920 Rokgjarnar olíur úr sítrónellu (einnig fastar eða fljótandi) 15 A 

33012930 Rokgjarnar olíur úr anísfræi (einnig fastar eða fljótandi) 20 A 

33012940 Rokgjarnar olíur úr kassíukanil (einnig fastar eða fljótandi) 20 A 

33012950 Rokgjarnar olíur úr litsea cubeba (einnig fastar eða fljótandi) 20 A 

33012960 Rokgjarnar olíur úr ilmvið (einnig fastar eða fljótandi) 20 A 

33012991 Rokgjarnar olíur úr blágresi (einnig fastar eða fljótandi) 20 A 

33012999 Rokgjarnar olíur aðrar en úr sítrusávöxtum (einnig fastar eða fljótandi) 15 A 

33013010 Balsam unnið úr sverðlilju 20 A 

33013090 Resinóíð, ót.a. 20 A 

33019010 Úrdregin oleóresín 20 A 

33019020 Terpenríkar aukaafurðir frá terpensneyðingu rokgjarnra olía úr sítrusávöxtum 20 A 
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33019090 Kjarnar úr rokgjörnum olíum í feiti, órokgjörnum olíum eða vaxi eða þess 
háttar; terpenríkar aukaafurðir frá terpensneyðingu rokgjarnra annarra olía en úr 

sítrusávöxtum; vatnskennt eimi og vatnsupplausnir úr rokgjörnum olíum 

20 A 

33021010 Framleiðsla að stofni til úr ilmandi efnum, til nota við framleiðslu á 

drykkjarvörum, með minna en 0,5% vínanda að rúmmáli 

15 A 

33021090 Ilmandi efni til nota í matvæla- eða drykkjarvöruiðnaði, ót.a. 15 A 

33029000 Ilmandi efni til nota sem hráefni til annars iðnaðar 10 A 

33030000 Ilmvötn og snyrtivötn 10 A 

33041000 Varafarði 10 A 

33042000 Augnfarði 10 A 

33043000 Hand- eða fótsnyrtivörur 15 A 

33049100 Duft, einnig mótað 10 A 

33049900 Fegrunar- eða förðunarvörur og framleiðsla til að vernda húðina (þ.m.t. 
sólvarnar- eða sólbrúnkuvörur), ót.a. 

6,5 B 

33051000 Hárþvottalögur 6,5 D 

33052000 Framleiðsla til að liða eða afliða hár 15 A 

33053000 Hárlakk 15 A 

33059000 Vörur fyrir hár, ót.a. 10 D 

33061010 Tannkrem 10 A 

33061090 Tannsnyrtiefni, önnur en tannkrem 10 A 

33062000 Tannþráður 10 A 

33069000 Vörur til munn- eða tannhirðu, ót.a. 10 A 

33071000 Vörur til nota fyrir, við eða eftir rakstur 10 A 

33072000 Lyktareyðir og svitalyktareyðir 10 A 

33073000 Ilmandi baðsölt og aðrar baðvörur 10 A 

33074100 ,,Agarbatti“ og önnur lyktarefni sem virka við bruna 10 A 

33074900 Vörur til að fylla vistarverur ilmi eða eyða lykt 10 A 

33079000 Háreyðingarefni og aðrar ilm-, snyrti- eða hreinlætisvörur, ót.a. 9 A 

34011100 Sápa og lífrænar yfirborðsvirkar vörur og framleiðsla til notkunar sem sápa, í 

stöngum, kökum, mótuðum stykkjum eða myndum; pappír, vatt, flóki og 
vefleysur, gegndreypt, húðað eða hjúpað sápu eða hreinsiefni 

10 A 

34011910 Þvottaefni í stöngum, kökum, mótuðum stykkjum eða myndum 10 A 

34011990 Sápa og lífrænar yfirborðsvirkar vörur og framleiðsla til notkunar sem sápa, í 

stöngum, kökum, mótuðum stykkjum eða myndum; pappír, vatt, flóki og 

vefleysur, gegndreypt, húðað eða hjúpað sápu eða hreinsiefni, ót.a. 

15 A 

34012000 Sápa í annarri mynd 15 A 

34013000 Lífrænar yfirborðsvirkar vörur og framleiðsla til húðþvottar, í fljótandi formi 

eða sem krem og umbúið til smásölu, einnig með sápuinnihaldi 

10 A 

34021100 Anjónvirk yfirborðsvirk efni (önnur en sápa), einnig í smásöluumbúðum 6,5 A 

34021200 Katjónvirk yfirborðsvirk efni (önnur en sápa), einnig í smásöluumbúðum 6,5 A 

34021300 Ekki-jónvirk yfirborðsvirk efni (önnur en sápa), einnig í smásöluumbúðum 6,5 A 

34021900 Lífræn yfirborðsvirk efni (önnur en sápa), einnig í smásöluumbúðum 6,5 A 

34022010 Syntetískt þvottaduft, umbúið til smásölu 10 A 
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34022090 Yfirborðsvirk framleiðsla, þvottaefni og hreinsiefni, í smásöluumbúðum, þó 
ekki syntetískt þvotta- og hreinsiefni 

10 A 

34029000 Yfirborðsvirk framleiðsla, þvottaefni og hreinsiefni, ekki í smásöluumbúðum 9 A 

34031100 Framleiðsla notuð við olíu- og fitumeðferð spunaefna, leðurs, loðskinna eða 

annarra efna, sem inniheldur minna en 70% miðað við þyngd af jarðolíum eða 

olíum fengnum úr tjörukenndum steinefnum 

10 A 

34031900 Smurefni sem innihalda minna en 70% miðað við þyngd af jarðolíum eða olíum 

fengnum úr tjörukenndum steinefnum 

10 A 

34039100 Framleiðsla notuð við olíu- og fitumeðferð spunaefna, leðurs, loðskinna eða 

annarra efna, sem inniheldur ekki jarðolíur eða olíur fengnar úr tjörukenndum 

steinefnum 

10 A 

34039900 Smurefni sem innihalda ekki jarðolíur eða olíur fengnar úr tjörukenndum 

steinefnum 

10 A 

34042000 Gervivax unnið úr pólyetylenglýkoli 10 A 

34049000 Gervivax og unnið vax, ót.a. 10 A 

34051000 Fægiefni, áburður og áþekk framleiðsla fyrir skófatnað eða leður 10 A 

34052000 Fægiefni, áburður og áþekk framleiðsla til viðhalds á viðarhúsgögnum, 

viðargólfi eða öðru tréverki 

10 A 

34053000 Fægiefni og áþekk framleiðsla fyrir vagna (þó ekki málmfægiefni) 10 A 

34054000 Ræstideig og -duft og önnur ræstiefni 10 A 

34059000 Fægiefni, áburður og áþekk framleiðsla fyrir gler eða málm, ót.a. 10 A 

34060000 Kerti, kertakveikjur (taper) og þess háttar 10 A 

34070010 Framleiðsla sem nefnd er tannvax (dental vax) eða tannmátefni (dental 

impression compounds) 

6,5 A 

34070020 Önnur framleiðsla til nota við tannlækningar, að meginstofni úr gipsefnum 6,5 A 

34070090 Mótunarleir 10 A 

35011000 Kaseín 10 A 

35019000 Kaseínöt og aðrar kaseínafleiður; kaseínlím 10 A 

35021100 Eggjaalbúmín, þurrkað 10 A 

35021900 Eggjaalbúmín, þó ekki þurrkað 10 A 

35022000 Mjólkuralbúmín, þ.m.t. kirni tveggja eða fleiri mysupróteína 10 A 

35029000 Albúmín, albúmínöt og aðrar afleiður, ót.a. 10 A 

35030010 Gelatín og gelatínafleiður 12 A 

35030090 Fiskilím; annað lím úr dýraríkinu, þó ekki kaseínlím í nr. 3501 12 A 

35040010 Peptón 3 A 

35040090 Próteínefni og afleiður þeirra, ót.a.; duft úr húðum 8 A 

35051000 Dextrín og önnur umbreytt sterkja 12 A 

35052000 Lím að meginstofni úr sterkju, dextríni eða annarri umbreyttri sterkju 20 A 

35061000 Vörur nothæfar sem lím eða heftiefni, umbúnar til smásölu í 1 kg umbúðum eða 

minni nettó 

10 D 

35069110 Límefni að meginstofni úr pólýamíði 10 A 

35069120 Límefni að meginstofni úr epoxyresíni 10 A 

35069190 Límefni að meginstofni úr gúmmíi eða plasti, ót.a. 10 A 
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35069900 Unnið lím og önnur heftiefni, ót.a. 10 A 

35071000 Rennet og kirni þess 6 A 

35079010 Grunnpróteasi 6 A 

35079020 Grunnlípasi 6 A 

35079090 Ensím og unnin ensím, ót.a. 6 A 

36010000 Púður 9 A 

36020010 Sprengiefni úr ammóníumnítrati (þó ekki sprengipúður) 9 A 

36020090 Unnið sprengiefni (þó ekki púður), ót.a. 9 A 

36030000 Kveikiþráður; sprengiþráður; hvell- eða sprengihettur; kveikibúnaður (ignitors); 

rafmagnshvellhettur (detonators) 

9 A 

36041000 Flugeldar 6 A 

36049000 Merkjablys, Regnrakettur, þokublys og aðrar flugeldavörur (þó ekki flugeldar) 6 A 

36050000 Eldspýtur (þó ekki flugeldavörur í nr. 3604) 6 A 

36061000 Fljótandi eldsneyti eða fljótandi gas í umbúðum sem notaðar eru til fyllingar eða 

endurfyllingar á kveikjara og ekki taka meira en 300 cm3 

10 A 

36069011 Ferró-ceríum og hvers konar kveikiblendi, tilskorið, tilbúið tafarlaust til 

notkunar 

9 A 

36069019 Ferró-ceríum og hvers konar kveikiblendi, ekki tilskorið eða tilbúið tafarlaust til 
notkunar 

9 A 

36069090 Aðrar vörur úr eldfimum efnum 9 A 

37011000 Ljósnæmar plötur og filmur fyrir röntgengeisla, flatar, ljósnæmar, ólýstar, úr 

hvers konar efni öðru en pappír, pappa eða spunaefni 

20 A 

37012000 Filmur til skyndiframköllunar 5 A 

37013021 Ljóssetningarfilmur, ólýstar, úr hvers konar efni öðru en pappír, pappa eða 

spunaefni, yfir 255 mm á einhverja hlið 

10 A 

37013022 Húðaðar, ljósnæmar plötur, ólýstar, úr hvers konar efni öðru en pappír, pappa 

eða spunaefni, yfir 255 mm á einhverja hlið 

10 A 

37013024 Plötur fyrir tölvusetningu 10 A 

37013025   10 A 

37013029 Aðrar ljósnæmar plötur og filmur til nota fyrir prentplötur eða prentvalsa, flatar, 
ljósnæmar, ólýstar, úr hvers konar efni öðru en pappír, pappa eða spunaefni, yfir 

255 mm á einhverja hlið 

10 A 

37013090 Ljósnæmar plötur, flatar, ólýstar, úr hvers konar efni öðru en pappír, pappa eða 
spunaefni, yfir 255 mm á einhverja hlið, ót.a. 

20 A 

37019100 Ljósnæmar plötur og filmur til litljósmyndunar, flatar, ljósnæmar, ólýstar, úr 

hvers konar efni öðru en pappír, pappa eða spunaefni, 255 mm eða minni á 
einhverja hlið 

22 A 

37019920 Ljósnæmar plötur og filmur, flatar, ljósnæmar, ólýstar, úr hvers konar efni öðru 

en pappír, pappa eða spunaefni, til nota fyrir prentplötur eða prentvalsa, 255 mm 
eða minni á einhverja hlið 

10 A 

37019990 Ljósnæmar plötur og filmur, flatar, ljósnæmar, ólýstar, úr hvers konar efni öðru 
en pappír, pappa eða spunaefni, 255 mm eða minni á einhverja hlið, ót.a. 

25 A 

37021000 Ljósnæmar filmur í rúllum, fyrir röntgengeisla, ólýstar, úr hvers konar efni öðru 

en pappír, pappa eða spunaefni 

10 A 

37023110 Filmur til skyndiframköllunar til litljósmyndunar (fjöllita), ljósnæmar, ólýstar, 

án tindagata, 105 mm að breidd eða minna, úr hvers konar efni öðru en pappír, 

pappa eða spunaefni 

5 A 
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37023190 Aðrar filmur til litljósmyndunar, ljósnæmar, ólýstar, án tindagata, 105 mm að 
breidd eða minna, úr hvers konar efni öðru en pappír, pappa eða spunaefni 

40 A 

37023210 Filmur til skyndiframköllunar með silfurhalíðþeytu til nota fyrir prentplötur eða 
prentvalsa, án tindagata, 105 mm að breidd eða minna, úr hvers konar efni öðru 

en pappír, pappa eða spunaefni 

5 A 

37023220 Ljósnæmar filmur í rúllum, ólýstar, án tindagata, með silfurhalíðþeytu, til nota 
fyrir prentplötur eða prentvalsa, 105 mm að breidd eða minna, úr hvers konar 

efni öðru en pappír, pappa eða spunaefni 

10 A 

37023290 Ljósnæmar filmur í rúllum, ólýstar, án tindagata, með silfurhalíðþeytu, úr hvers 
konar efni öðru en pappír, pappa eða spunaefni, 105 mm að breidd eða minna, 

ót.a. 

22 A 

37023920 Ljósnæmar filmur í rúllum, ólýstar, án tindagata og silfurhalíðþeytu, úr hvers 

konar efni öðru en pappír, pappa eða spunaefni, 105 mm að breidd eða minna, 

til nota fyrir prentplötur eða prentvalsa 

10 A 

37023990 Ljósnæmar filmur í rúllum, ólýstar, án tindagata og silfurhalíðþeytu, úr hvers 

konar efni öðru en pappír, pappa eða spunaefni, 105 mm að breidd eða minna, 

ót.a. 

22 A 

37024100 Filmur í rúllum til litljósmyndunar, ólýstar, án tindagata, úr hvers konar efni 

öðru en pappír, pappa eða spunaefni, meira en 610 mm að breidd og meira en 

200 m að lengd 

16 A 

37024221 Breiðar ljósnæmar plötur með tæringarvörn til vinnslu prentrása, ólýstar, án 

tindagata, úr hvers konar efni öðru en pappír, pappa eða spunaefni, meira en 610 
mm að breidd og meira en 200 m að lengd 

10 A 

37024229 Filmur í rúllum til nota fyrir prentplötur eða prentvalsa, ólýstar, án tindagata, úr 

hvers konar efni öðru en pappír, pappa eða spunaefni, meira en 610 mm að 
breidd og meira en 200 m að lengd, þó ekki breiðar ljósnæmar plötur með 

tæringarvörn til vinnslu prentrása 

10 A 

37024292 Innrauðar eða rauðar leysifilmur, ólýstar, án tindagata, úr hvers konar efni öðru 
en pappír, pappa eða spunaefni, meira en 610 mm að breidd og meira en 200 m 

að lengd, þó ekki breiðar ljósnæmar plötur með tæringarvörn til vinnslu 

prentrása 

16 A 

37024299 Aðrar filmur, ólýstar, án tindagata, úr hvers konar efni öðru en pappír, pappa 

eða spunaefni, meira en 610 mm að breidd og meira en 200 m að lengd, þó ekki 
breiðar ljósnæmar plötur með tæringarvörn til vinnslu prentrása 

16 A 

37024321 Ljóssetningarfilmur, ólýstar, án tindagata, úr hvers konar efni öðru en pappír, 

pappa eða spunaefni, meira en 610 mm að breidd og 200 m að lengd eða minna 

10 A 

37024329 Filmur í rúllum til nota fyrir prentplötur eða prentvalsa, ólýstar, án tindagata, úr 

hvers konar efni öðru en pappír, pappa eða spunaefni, meira en 610 mm að 

breidd og 200 m að lengd eða minna, þó ekki ljóssetningarfilmur 

10 A 

37024390 Filmur í rúllum, ólýstar, án tindagata, meira en 610 mm að breidd og 200 m að 

lengd eða minna, úr hvers konar efni öðru en pappír, pappa eða spunaefni, ót.a. 

20 A 

37024421 Ljóssetningarfilmur, ólýstar, án tindagata, meira en 105 mm að breidd til og 

með 610 mm, úr hvers konar efni öðru en pappír, pappa eða spunaefni 

10 A 

37024422 Mjóar ljósnæmar plötur með tæringarvörn til vinnslu prentrása, ólýstar, án 
tindagata, meira en 105 mm að breidd til og með 610 mm, úr hvers konar efni 

öðru en pappír, pappa eða spunaefni 

10 A 

37024429 Filmur í rúllum til nota fyrir prentplötur eða prentvalsa, ólýstar, án tindagata, 
meira en 105 mm að breidd til og með 610 mm, úr hvers konar efni öðru en 

pappír, pappa eða spunaefni 

10 A 

37024490 Filmur í rúllum, ólýstar, án tindagata, meira en 105 mm að breidd til og með 

610 mm, úr hvers konar efni öðru en pappír, pappa eða spunaefni, ót.a. 

20 A 

37025200 Filmur í rúllum til litljósmyndunar, ólýstar, 16 mm að breidd eða minna og 
meira en 14m að lengd, úr hvers konar efni öðru en pappír, pappa eða spunaefni, 

ót.a. 

47 A 
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37025300 Filmur í rúllum til litljósmyndunar, ólýstar, meira en 16 mm að breidd til og 
með 35 mm og ekki meira en 30 m að lengd, úr hvers konar efni öðru en pappír, 

pappa eða spunaefni, fyrir skyggnur 

47 A 

37025410 Filmur í rúllum til litljósmyndunar, þó ekki fyrir skyggnur, ólýstar, 35 mm að 

breidd og lengd 2 m eða minna, úr hvers konar efni öðru en pappír, pappa eða 

spunaefni 

18 A 

37025490 Filmur í rúllum til litljósmyndunar, þó ekki fyrir skyggnur, ólýstar, meira en 16 

mm að breidd til og með 35 mm og 2 m að lengd til og með 30 m, úr hvers 

konar efni öðru en pappír, pappa eða spunaefni 

18 A 

37025520 Litkvikmyndafilmur í rúllum, ólýstar, meira en 16 mm að breidd til og með 35 

mm og meira en 30 m að lengd, úr hvers konar efni öðru en pappír, pappa eða 

spunaefni 

26 A 

37025590 Litfilmur í rúllum til litljósmyndunar, ólýstar, meira en 16 mm að breidd til og 

með 35 mm og meira en 30 m að lengd, þó ekki kvikmyndafilmur 

40 A 

37025620 Litkvikmyndafilmur í rúllum, ólýstar, meira en 35 mm að breidd, úr hvers konar 

efni öðru en pappír, pappa eða spunaefni 

24 A 

37025690 Filmur í rúllum til litljósmyndunar, ólýstar, meira en 35 mm að breidd, úr hvers 
konar efni öðru en pappír, pappa eða spunaefni, þó ekki kvikmyndafilmur 

40 A 

37029600 Svart-hvítar filmur í rúllum, ólýstar, meira en 16 mm að breidd til og með 35 
mm og 2 m að lengd til og með 30 m, úr hvers konar efni öðru en pappír, pappa 

eða spunaefni 

20 A 

37029700 Svart-hvítar filmur í rúllum, ólýstar, meira en 16 mm að breidd til og með 35 
mm og meira en 30 m að lengd, úr hvers konar efni öðru en pappír, pappa eða 

spunaefni, þó ekki kvikmyndafilmur 

18 A 

37029800 Svart-hvítar filmur í rúllum, ólýstar, meira en 35 mm að breidd, úr hvers konar 
efni öðru en pappír, pappa eða spunaefni, þó ekki kvikmyndafilmur 

18 A 

37031010 Ljósmyndapappír og -pappi, ljósnæmt, ólýst, í rúllum meira en 610 mm að 
breidd 

18 A 

37031090 Ljósmyndaspunaefni, ljósnæmt, ólýst, í rúllum meira en 610 mm að breidd 18 A 

37032010 Ljósmyndapappír og -pappi til litljósmyndunar, ljósnæmt, ólýst, í rúllum allt að 
610 mm að breidd 

35 A 

37032090 Ljósmyndaspunavörur til litljósmyndunar, ljósnæmt, ólýst, ekki í rúllum allt að 

610 mm að breidd 

18 A 

37039010 Ljósmyndapappír og -pappi, ljósnæmt, ólýst, ekki í rúllum allt að 610 mm að 

breidd, þó ekki til litljósmyndunar 

35 A 

37039090 Ljósmyndaspunaefni, ljósnæmt, ólýst, ekki í rúllum allt að 610 mm að breidd, 

þó ekki til litljósmyndunar 

18 A 

37040010 Kvikmyndafilmur, lýstar en ekki framkallaðar 6,5 A 

37040090 Ljósmyndaplötur, -filmur, pappír, -pappi og -spunaefni, lýst en ekki framkallað, 

þó ekki kvikmyndafilmur 

18 A 

37051000 Ljósmyndaplötur og -filmur, lýstar og framkallaðar, til offsetprentunar 18 A 

37059010 Glerskyggnur (Lantern slides), lýstar og framkallaðar, eingöngu til nota í 

kennslu 

0 A 

37059021 Örfilmur fyrir prentaðar bækur og dagblöð, lýstar og framkallaðar 0 A 

37059029 Örfilmur, þó ekki fyrir prentaðar bækur og dagblöð, lýstar og framkallaðar 4 A 

37059090 Ljósmyndaplötur og -filmur, lýstar og framkallaðar, ót.a. 18 A 

37061010 Kvikmyndafilmur, lýstar og framkallaðar, 35 mm að breidd eða meira, einnig 

með hljóðrás eða eingöngu sem hljóðrás 

0 A 

37061090 Kvikmyndafilmur, lýstar og framkallaðar, 35 mm að breidd eða meira, einnig 

með hljóðrás eða eingöngu sem hljóðrás, þó ekki eingöngu til nota í kennslu 

5 A 
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37069010 Kvikmyndafilmur, lýstar og framkallaðar, minna en 35 mm að breidd, eingöngu 
til nota í kennslu, einnig með hljóðrás eða eingöngu sem hljóðrás 

0 A 

37069090 Kvikmyndafilmur, lýstar og framkallaðar, minna en 35 mm að breidd, einnig 
með hljóðrás eða eingöngu sem hljóðrás, þó ekki eingöngu til nota í kennslu 

4 A 

37071000 Ljósnæmar þeytur til ljósmyndunar 8 A 

37079010 Kemísk framleiðsla til ljósmyndunar, óblandaðar vörur til ljósmyndunar (í 
smásöluumbúðum tilbúnar til notkunar) til framköllunar á ljósmyndafilmum og 

ljósmyndum 

16 A 

37079020 Kemísk framleiðsla til ljósmyndunar, óblandaðar vörur til ljósmyndunar (í 

smásöluumbúðum tilbúnar til notkunar), fyrir ljósritunarvélar  

10 A 

37079090 Kemísk framleiðsla til ljósmyndunar, óblandaðar vörur til ljósmyndunar (í 
smásöluumbúðum tilbúnar til notkunar), til ljósmyndunar, ót.a. 

8 A 

38011000 Gervigrafít 6,5 A 

38012000 Hlaupkennt eða hálfhlaupkennt grafít 6,5 A 

38013000 Kolefniskennt deig í rafskaut og áþekkt deig í ofnklæðningu 6,5 A 

38019000 Framleiðsla að meginstofni úr grafít eða öðru kolefni, sem deig, blokkir, plötur 
eða hálfunnið að öðru leyti, ót.a. 

6,5 A 

38021010 Ávirk viðarkol 6,5 A 

38021090 Annað ávirkt kolefni 6,5 A 

38029000 Ávirk náttúrleg steinefni; dýrasverta, einnig notuð 10 A 

38030000 Tallolía, einnig hreinsuð 6,5 A 

38040000 Úrgangslútur frá framleiðslu viðardeigs, einnig kjarnaður, sykursneyddur eða 

kemískt meðhöndlaður, þ.m.t. lignínsúlfónöt, þó ekki tallolía 

6,5 A 

38051000 Gúmkvoðu-, viðar- eða súlfatterpentína framleiddar úr viði barrtrjáa með 

eimingu eða annarri aðferð 

6,5 A 

38059010 Furuolía sem að meginstofni inniheldur alfaterpenól framleidd úr viði barrtrjáa 
með eimingu eða annarri aðferð 

6,5 A 

38059090 Óhreinsað dípenten; súlfítterpentína og önnur óhreinsuð parakýmen og aðrar 

terpenolíur framleiddar úr viði barrtrjáa með eimingu eða annarri aðferð 

6,5 A 

38061010 Rósín 10 A 

38061020 Resínsýrur 10 A 

38062010 Rósínsölt og resínsýrusölt 6,5 A 

38062090 Sölt úr afleiðum rósín- eða resínsýra, þó ekki sölt rósínsambanda 6,5 A 

38063000 Estergúmkvoða 6,5 A 

38069000 Afleiður rósín- eða resínsýra; rósínkjarni og rósínolíur; uppleysanleg gúmkvoða 

(run gums) 

6,5 A 

38070000 Viðartjara; viðartjöruolía; viðarkreósót; viðarnafta (wood naphtha); bik úr 

jurtaríkinu; bruggarabik og áþekk framleiðsla að stofni til úr rósíni, resínsýru 

eða biki úr jurtaríkinu 

6,5 A 

38085010 Vörur sem tilgreindar eru í 1. athugasemd við undirlið við þennan kafla, í formi 

eða umbúðum til smásölu 

9 A 

38085090 Vörur sem tilgreindar eru í 1. athugasemd við undirlið við þennan kafla, ekki í 

formi eða umbúðum til smásölu 

5 A 

38089111 Efni sem brennt er til varnar gegn moskítóflugum 10 A 

38089119 Skordýraeyðir í formi eða umbúðum til smásölu, þó ekki efni sem brennt er til 

varnar gegn moskítóflugum 

10 A 

38089190 Skordýraeyðir, ekki í formi eða umbúðum til smásölu 6 A 
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38089210 Sveppaeyðir, í formi eða umbúðum til smásölu 9 A 

38089290 Sveppaeyðir, ekki í formi eða umbúðum til smásölu 6 A 

38089311 Illgresiseyðir, í formi eða umbúðum til smásölu 9 A 

38089319 Illgresiseyðir, ekki í formi eða umbúðum til smásölu 5 A 

38089391 Spírunareyðir og efni til að stjórna plöntuvexti, í formi eða umbúðum til 
smásölu 

9 A 

38089399 Spírunareyðir og efni til að stjórna plöntuvexti, ekki í formi eða umbúðum til 

smásölu 

6 A 

38089400 Sótthreinsandi efni 9 A 

38089910 Efni til varnar gegn eða útrýmingar á nagdýrum og áþekkar vörur, í formi eða 

umbúðum til smásölu 

9 A 

38089990 Efni til varnar gegn eða útrýmingar á nagdýrum og áþekkar vörur, ekki í formi 

eða umbúðum til smásölu 

9 A 

38091000 Áferðar- og íburðarefni (finishing agents), litberar til að hraða litun eða festingu 

litunarefna og aðrar vörur og blöndur, að stofni til úr sterkjukenndum efnum, til 

nota í spuna-, pappírs-, leður- eða skyldum iðnaði, ót.a. 

10 A 

38099100 Áferðar- og íburðarefni (finishing agents), litberar til að hraða litun eða festingu 

litunarefna og aðrar vörur og blöndur, til nota í spunaiðnaði eða skyldum iðnaði, 

ót.a. 

6,5 A 

38099200 Áferðar- og íburðarefni (finishing agents), litberar til að hraða litun eða festingu 

litunarefna og aðrar vörur og blöndur, til nota í pappírsiðnaði eða skyldum 
iðnaði, ót.a. 

6,5 A 

38099300 Áferðar- og íburðarefni (finishing agents), litberar til að hraða litun eða festingu 

litunarefna og aðrar vörur og blöndur, til nota í leðuriðnaði eða skyldum iðnaði, 

ót.a. 

6,5 A 

38101000 Unnin sýruböð til yfirborðsmeðferðar á málmum; duft og deig til að lóða, brasa 

og logsjóða, úr málmi og öðrum efnum 

6,5 A 

38109000 Bræðsluefni og önnur hjálparefni til notkunar við lóðun, bras eða logsuðu; efni 

til nota sem kjarni eða hjúpur fyrir rafskaut og stangir til logsuðu, ót.a. 

6,5 A 

38111100 Efni til varnar vélabanki, að stofni til úr blýsamböndum, fyrir jarðolíur (þ.m.t. 

bensín) eða fyrir aðra vökva sem notaðir eru í sama tilgangi og jarðolía 

6,5 A 

38111900 Efni til varnar vélabanki (þó ekki að stofni til úr blýsamböndum), fyrir jarðolíur 
(þ.m.t. bensín) eða fyrir aðra vökva sem notaðir eru í sama tilgangi og jarðolía 

6,5 A 

38112100 Íblöndunarefni fyrir smurolíur sem innihalda jarðolíur eða olíur fengnar úr 

tjörukenndum steinefnum 

6,5 A 

38112900 Íblöndunarefni fyrir smurolíur, sem innihalda ekki jarðolíur eða olíur fengnar úr 

tjörukenndum steinefnum 

6,5 A 

38119000 Oxunartálmi, harpixtálmi, smurbætiefni, tæringarvarnaefni og önnur tilbúin 

íblöndunarefni, fyrir jarðolíur eða fyrir aðra vökva sem notaðir eru í sama 

tilgangi og jarðolía 

6,5 A 

38121000 Unnir gúmmíhvatar 6 A 

38122000 Samsett mýkiefni fyrir gúmmí eða plast 6,5 A 

38123010 Mótoxunarefni fyrir gúmmí 6 A 

38123090 Mótoxunarefni og önnur samsett varðveisluefni fyrir gúmmí eða plast, ót.a. 6,5 A 

38130010 Blöndur og hleðslur fyrir slökkvitæki 6,5 A 

38130020 Hlaðin slökkvihylki 10 A 

38140000 Lífræn samsett upplausnarefni og þynnar, ót.a.; unnir málningar- eða lakkeyðar 10 A 

38151100 Stoðhvatar með nikkil eða nikkilsambönd sem hið virka efni 6,5 A 
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38151200 Stoðhvatar með góðmálma eða góðmálmssambönd sem hið virka efni 6,5 A 

38151900 Stoðhvatar, ót.a. 6,5 A 

38159000 Kveikjar og hvatar fyrir efnahvörf, ót.a. 6,5 A 

38160000 Eldfast lím, steinlím, steinsteypa og áþekkar samsettar vörur, þó ekki vörur í nr. 

3801 

6,5 A 

38170000 Blönduð alkylbensen og blönduð alkylnaftalín, þó ekki þau sem eru í nr. 2707 

eða 2902 

6,5 A 

38180011 Einkristalla kísill, sem diskar, þynnur eða í áþekku formi, 7,5 cm eða meira í 
þvermál en þó ekki meira en 15,24 cm  

0 A 

38180019 Einkristalla kísill, sem diskar, þynnur eða í áþekku formi, meira en 15,24 cm í 

þvermál 

0 A 

38180090 Kemísk frumefni efnabætt til nota í rafeindatækni, sem diskar, þynnur eða í 

áþekku formi, þó ekki einkristalla; kemísk sambönd efnabætt til nota í 
rafeindatækni 

0 A 

38190000 Hemlavökvi og annar unninn vökvi fyrir vökvaskipt drif sem inniheldur ekki 

eða inniheldur minna en 70% af jarðolíu eða olíu úr tjörukenndum steinefnum 
miðað við þyngd 

6,5 A 

38200000 Frostlögur og unninn afísingarvökvi 10 A 

38210000 Tilbúin gróðrarstía til framleiðslu örvera 3 A 

38220010 Prófefni á grunni til greininga eða fyrir rannsóknastofur, þó ekki þau sem eru í 

nr. 3002 eða 3006 

4 B 

38220090 Unnin prófefni til greininga eða fyrir rannsóknastofur, einnig á grunni, þó ekki 

þau sem eru í nr. 3002 eða 3006 

5 B 

38231100 Sterínsýra frá iðnaði 16 D 

38231200 Olíusýra frá iðnaði 16 D 

38231300 Fitusýrur tallolíu frá iðnaði 16 A 

38231900 Aðrar einbasískar karboxyfitusýrur frá iðnaði; sýruolía frá hreinsun 16 A 

38237000 Feitialkóhól frá iðnaði 13 A 

38241000 Tilbúin bindiefni fyrir málmsteypumót eða málmsteypukjarna 6,5 A 

38243000 Ómótuð málmkarbít sem blandað hefur verið saman eða eru með málmbindiefni 6,5 A 

38244010 Öflug vatnssparandi þjálniefni til íblöndunar 6,5 A 

38244090 Önnur tilbúin íblöndunarefni fyrir sement, steinlím eða steinsteypu 6,5 A 

38245000 Óeldfast steinlím og steinsteypa 6,5 A 

38246000 Sorbitól, annað en í nr. 2905.44 14 A 

38247100 Blöndur sem innihalda perhalógenafleiður raðtengdra vetniskolefna með flúor 

eða klór 

6,5 A 

38247200 Blöndur sem innihalda brómklórdíflúormetan, brómþríflúormetan eða 

díbrómtetraflúoretan 

6,5 A 

38247300 Blöndur sem innihalda halógenafleiður metans, etans eða própans; sem 

innihalda hydróbrómflúorkarbón 

6,5 A 

38247400 Blöndur sem innihalda halógenafleiður metans, etans eða própans; sem 
innihalda hydróklórflúorkarbón, einnig með innihaldi perflúorkarbóna eða 

hydróflúorkarbóna, en innihalda ekki klórflúorkarbón 

6,5 A 

38247500 Blöndur sem innihalda halógenafleiður metans, etans eða própans; sem 
innihalda karbóntetraklóríð 

6,5 A 

38247600 Blöndur sem innihalda halógenafleiður metans, etans eða própans; sem 
innihalda 1,1,1-þríklóretan (metýl klóróform) 

6,5 A 
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38247700 Blöndur sem innihalda halógenafleiður metans, etans eða própans; sem 
innihalda brómetan (metýl brómíd) eða brómklórmetan 

6,5 A 

38247800 Blöndur sem innihalda halógenafleiður metans, etans eða própans; sem 
innihalda perflúorkarbón eða hydróflúorkarbón , en innihalda ekki 

klórflúorkarbón eða hydróklórflúorkarbón 

6,5 A 

38247900 Aðrar blöndur sem innihalda perhalógenafleiður raðtengdra kolvatnsefna sem 
innihalda tvö eða fleiri halógen 

6,5 A 

38248100 Blöndur og framleiðsla sem inniheldur oxiran (etylen oxíð) 6,5 A 

38248200 Blöndur og framleiðsla sem inniheldur pólyklór bífenýl, pólyklór terfenýl 

pólybróm bífenyl 

6,5 A 

38248300 Blöndur og framleiðsla sem inniheldur tris(2,3-díbrómprópýl) fosfat 6,5 A 

38249010 Fýsill 6,5 A 

38249020 Blekeyðir, leiðréttingarefni fyrir stensla og þess háttar 9 A 

38249030 Hjálparefni til loftblöndunar eldsneytis (Carburetant) 6,5 A 

38249091 Blanda sem inniheldur meira en 50% talkúm miðað við þyngd 6,5 A 

38249092 Blanda sem inniheldur meira en 70% magnesíumoxíð miðað við þyngd 6,5 A 

38249099 Kemískar vörur og framleiðsla kemísks eða skylds iðnaðar, ót.a. 6,5 A 

38251000 Sorp bæjar- og sveitarfélaga 6,5 A 

38252000 Skolpdreggjar 6,5 A 

38253000 Klínískur úrgangur 6,5 A 

38254100 Úrgangur lífrænna halógenaðra upplausnarefna 6,5 A 

38254900 Úrgangur lífrænna upplausnarefna, ót.a. 6,5 A 

38255000 Úrgangur af sýrubaði málma, vökvum fyrir vökvabúnað, hemlavökva og 
frostlegi 

6,5 A 

38256100 Annar úrgangur frá kemískum eða skyldum iðnaði sem aðallega inniheldur 

lífræna efnisþætti, ót.a. 

6,5 A 

38256900 Annar úrgangur frá kemískum eða skyldum iðnaði, ót.a. 6,5 A 

38259000 Úrgangsafurðir frá kemískum eða skyldum iðnaði, ót.a. 6,5 A 

38260000   6,5 A 

39011000 Pólyetylen í frumgerðum, að eðlisþyngd minna en 0,94 6,5 A 

39012000 Pólyetylen í frumgerðum, að eðlisþyngd 0,94 eða meira 6,5 A 

39013000 Samfjölliður etýlen-vinylacetats, í frumgerðum 6,5 A 

39019010 Samfjölliður etylen-própylens, í frumgerðum, einliða etylens meira en própylens 
miðað við þyngd 

6,5 A 

39019020 Línulegt lágþéttni pólyetylen, í frumgerðum, einliða etylens meira en própylens 
miðað við þyngd 

6,5 A 

39019090 Fjölliður etylens, í frumgerðum, ót.a. 6,5 A 

39021000 Pólýprópýlen, í frumgerðum 6,5 A 

39022000 Pólyísóbútylen, í frumgerðum 6,5 A 

39023010 Samfjölliður etylen-própylens, í frumgerðum, einliða própylens meira en etylens 
miðað við þyngd 

6,5 A 

39023090 Samfjölliður própylens, í frumgerðum, ót.a. 6,5 A 

39029000 Fjölliður própýlens eða annarra ólefína, í frumgerðum, ót.a. 6,5 A 
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39031100 Þenjanlegt pólystyren, í frumgerðum 6,5 A 

39031910 Umbreytt pólystyren (þó ekki þenjanlegt), í frumgerðum 6,5 A 

39031990 Óbreytt pólystyren (þó ekki þenjanlegt), í frumgerðum 6,5 A 

39032000 Samfjölliður styren-akrylonítrils (SAN), í frumgerðum 12 A 

39033010 Umbreyttar samfjölliður akrylonítril-bútadíenstyrens (ABS), í frumgerðum 6,5 A 

39033090 Óbreyttar samfjölliður akrylonítril-bútadíenstyrens (ABS), í frumgerðum 6,5 A 

39039000 Fjölliður styrens, í frumgerðum, ót.a. 6,5 A 

39041010 Póly(vinyl klóríð) sem deig 6,5 A 

39041090 Póly(vinyl klóríð), ekki blönduð öðrum efnum, í frumgerðum 6,5 A 

39042100 Óplestin póly(vinyl klóríð), blönduð öðrum efnum, í frumgerðum 6,5 A 

39042200 Plestin póly(vinyl klóríð), blönduð öðrum efnum, í frumgerðum 6,5 A 

39043000 Samfjölliður vinylklóríðvinylacetats, í frumgerðum 9 A 

39044000 Samfjölliður vinylklóríðs,ót.a., í frumgerðum 12 A 

39045000 Fjölliður vinýlídenklóríðs, í frumgerðum 6,5 A 

39046100 Pólytetraflúoretylen í frumgerðum 10 A 

39046900 Flúorfjölliður (þó ekki pólytetraflúoretylen), í frumgerðum 6,5 A 

39049000 Fjölliður halógenólefíns, í frumgerðum, ót.a. 10 A 

39051200 Póly (vinyl acetat), í vatnsdreifum 10 A 

39051900 Póly (vinyl acetat) í öðrum frumgerðum, ót.a. 10 A 

39052100 Samfjölliður vinyl acetats, í vatnsdreifum 10 A 

39052900 Samfjölliður vinyl acetats í öðrum frumgerðum, ót.a. 10 A 

39053000 Póly (vinyl alkóhól) í frumgerðum, einnig með óvatnsrofnum acetatflokkum 14 A 

39059100 Samfjölliður vinyls/vinylestera, ót.a., í frumgerðum 10 A 

39059900 Fjölliður vinyls/vinylestera, ót.a., í frumgerðum 10 A 

39061000 Póly (metyl metakrylat) í frumgerðum 6,5 A 

39069010 Pólyakrylamíð 6,5 A 

39069090 Fjölliður akryls í frumgerðum, ót.a. 6,5 A 

39071010 Pólyoxymetylen í frumgerðum 6,5 A 

39071090 Pólýacetöl, í frumgerðum, ót.a. 6,5 A 

39072010 Póly (tetrametylen eter) glykól 6,5 A 

39072090 Pólyeterar, í frumgerðum, ót.a. 6,5 A 

39073000 Epoxýresín, í frumgerðum 6,5 A 

39074000 Pólyakarbónöt, í frumgerðum 6,5 A 

39075000 Alkyðresín, í frumgerðum 10 A 

39076011 Póly(etylen terefþalat) í sneiðum eða flögum, með mikilli seigju 6,5 A 

39076019 Póly(etylen terefþalat) í sneiðum eða flögum, ót.a. 6,5 A 

39076090 Póly(etylen terefþalat), ót.a., í frumgerðum 6,5 A 

39077000 Póly(mjólkursýra) 6,5 A 
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39079100 Ómettaðir pólyesterar, í frumgerðum, ót.a. 6,5 A 

39079910 Póly(bútylenterefþalat) 6,5 A 

39079990 Aðrir pólýesterar í frumgerðum, þó ekki ómettaðir 6,5 A 

39081011 Pólyamíð í sneiðum eða flögum úr pólyamíd-6,6 6,5 A 

39081012 Pólyamíð í sneiðum eða flögum úr pólyamíd-6 6,5 A 

39081019 Önnur pólyamíð í sneiðum eða flögum  6,5 A 

39081090 Pólyamíd-6, -11, -12, -6.6, -6.9, -6.10 eða -6.12, í frumgerðum, ót.a. 6,5 A 

39089000 Pólyamíð, í frumgerðum, ót.a. 10 A 

39091000 Úrearesín; tíóúrearesín, í frumgerðum 6,5 A 

39092000 Melamínresín, í frumgerðum 6,5 A 

39093010 Póly (metylenfenyl ísócyanat) 6,5 A 

39093090 Önnur aminóresín í frumgerðum, þó ekki póly 6,5 A 

39094000 Fenólresín, í frumgerðum 6,5 A 

39095000 Pólyúretön, í frumgerðum 6,5 A 

39100000 Sílikon, í frumgerðum 6,5 A 

39111000 Jarðolíuresín, kúmarón-, inden- eða kúmarónindenresín og pólyterpen í 

frumgerðum 

6,5 A 

39119000 Pólysúlfíð, pólysúlfón og aðrar vörur tilgreindar í 3. athugasemd við 39. kafla, 

ót.a., í frumgerðum 

6,5 A 

39121100 Óplestin sellulósaasetöt, í frumgerðum 6,5 A 

39121200 Plestin sellulósaasetöt, í frumgerðum 6,5 A 

39122000 Sellulósanítröt (þ.m.t. kollodíum), í frumgerðum 6,5 A 

39123100 Karboxymetylsellulósi og sölt hans, í frumgerðum 6,5 A 

39123900 Aðrir sellulósaeterar, í frumgerðum, ót.a. 6,5 A 

39129000 Sellulósi og kemískar afleiður hans, ót.a., í frumgerðum 6,5 A 

39131000 Algínsýra, sölt hennar og esterar, í frumgerðum 10 A 

39139000 Náttúrlegar fjölliður og umbreyttar náttúrlegar fjölliður, í frumgerðum 6,5 B 

39140000 Jónskiptar að meginstofni úr fjölliðum í nr. 3901 til 3913, í frumgerðum 6,5 D 

39151000 Úrgangur, afklippur og rusl, úr etylenfjölliðum 6,5 A 

39152000 Úrgangur, afklippur og rusl, úr styrenfjölliðum 6,5 A 

39153000 Úrgangur, afklippur og rusl, úr vinylklóríðfjölliðum 6,5 A 

39159010 Úrgangur, afklippur og rusl, úr pólyetylenglykól terefþalati 6,5 A 

39159090 Úrgangur, afklippur og rusl, úr öðru plasti 6,5 A 

39161000 Einþáttungar sem hvarvetna eru yfir 1 mm í þvermál, stengur, stafir og prófílar 
úr etylenfjölliðum, einnig yfirborðsunnið en ekki unnið á annan hátt 

10 A 

39162010   10 A 

39162090 Einþáttungar sem hvarvetna eru yfir 1 mm í þvermál, stengur, stafir og prófílar 
úr vinylklóríðfjölliðum, einnig yfirborðsunnið en ekki unnið á annan hátt 

10 A 

39169010 Einþáttungar sem hvarvetna eru yfir 1 mm í þvermál, stengur, stafir og prófílar 

úr pólyamíðum, einnig yfirborðsunnið en ekki unnið á annan hátt 

10 A 
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39169090 Einþáttungar sem hvarvetna eru yfir 1 mm í þvermál, stengur, stafir og prófílar 
úr öðru plasti, einnig yfirborðsunnið en ekki unnið á annan hátt 

10 A 

39171000 Gervigarnir (pylsuhólkar) úr hertu prótíni eða sellulósaefnum 10 A 

39172100 Slöngur, pípur og hosur, stíft, úr etýlenfjölliðum 10 A 

39172200 Slöngur, pípur og hosur, stíft, úr própylenfjölliðum 10 A 

39172300 Slöngur, pípur og hosur, stíft, úr vínylklóríðfjölliðum 10 A 

39172900 Slöngur, pípur og hosur, stíft, úr öðru plasti, ót.a. 10 A 

39173100 Sveigjanlegar slöngur, pípur og hosur, með lágmarks sprengiþrýsting við 27,6 
MPa 

10 A 

39173200 Slöngur, pípur og hosur, ekki styrktar eða á annan hátt í sambandi við önnur 

efni, án tengihluta, ót.a. 

6,5 A 

39173300 Slöngur, pípur og hosur, ekki styrktar eða á annan hátt í sambandi við önnur 

efni, með tengihlutum, ót.a. 

6,5 A 

39173900 Slöngur, pípur og hosur, úr plasti, ót.a. 6,5 A 

39174000 Tengihlutar fyrir slöngur, pípur og hosur, úr plasti 10 A 

39181010 Veggfóður/loftklæðning úr pólyvinylklóríði, 45 cm að breidd eða meira 10 A 

39181090 Gólfefni úr pólyvinylklóríði 10 A 

39189010 Veggfóður/loftklæðning úr öðru plasti, 45 cm að breidd eða meira 10 A 

39189090 Gólfefni úr öðru plasti 10 A 

39191010 Sjálflímandi bönd, plötur, ræmur, blöð, filmur, himnur og annað flatt, í rúllum 
ekki yfir 20 cm að breidd, að meginstofni úr akrylresíni 

6,5 A 

39191091 Hjúpuð speglandi filma, í rúllum ekki yfir 20 cm að breidd 6,5 A 

39191099 Sjálflímandi bönd, plötur, ræmur, blöð, filmur, himnur og annað flatt, úr plasti, í 
rúllum ekki yfir 20 cm að breidd, ót.a. 

6,5 A 

39199010 Hjúpuð speglandi filma 6,5 A 

39199090 Sjálflímandi bönd, plötur, ræmur, blöð, filmur, himnur og annað flatt, úr plasti, 

ót.a. 

6,5 A 

39201010 Skiljur fyrir rafgeyma, úr etylenfjölliðum 6,5 A 

39201090 Plötur, himnur, ræmur, blöð og filmur úr etylenfjölliðum, ekki með styrkingu, 

lagskiptingu, bakgrunn eða á hliðstæðan hátt í sambandi við önnur efni, ekki 

með holrúmi, annað 

6,5 A 

39202010 Skiljur fyrir rafgeyma úr própylenfjölliðum 6,5 A 

39202090 Plötur, himnur, ræmur, blöð og filmur úr própylenfjölliðum, ekki með styrkingu, 
lagskiptingu, bakgrunn eða á hliðstæðan hátt í sambandi við önnur efni, ekki 

með holrúmi, annað 

6,5 A 

39203000 Plötur, himnur, ræmur, blöð og filmur úr styrenfjölliðum, ekki með styrkingu, 
lagskiptingu, bakgrunn eða á hliðstæðan hátt í sambandi við önnur efni, ekki 

með holrúmi 

6,5 A 

39204300 Plötur, himnur, ræmur, blöð og filmur úr pólyvinylklóríði, ekki með styrkingu, 
lagskiptingu, bakgrunn eða á hliðstæðan hátt í sambandi við önnur efni, ekki 

með holrúmi, sem ekki inniheldur 6% eða meira af mýkiefnum miðað við þyngd 

6,5 A 

39204900 Plötur, himnur, ræmur, blöð og filmur úr pólyvinylklóríði, ekki með styrkingu, 

lagskiptingu, bakgrunn eða á hliðstæðan hátt í sambandi við önnur efni, ekki 

með holrúmi, sem inniheldur minna en 6% af mýkiefnum miðað við þyngd 

6,5 A 

39205100 Plötur, himnur, ræmur, blöð og filmur úr pólýmetylmetakrylati, ekki með 

styrkingu, lagskiptingu, bakgrunn eða á hliðstæðan hátt í sambandi við önnur 

efni, ekki með holrúmi 

6,5 A 
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39205900 Plötur, himnur, ræmur, blöð og filmur úr öðrum akrylfjölliðum, ekki með 
styrkingu, lagskiptingu, bakgrunn eða á hliðstæðan hátt í sambandi við önnur 

efni, ekki með holrúmi, ót.a. 

6,5 A 

39206100 Plötur, himnur, ræmur, blöð og filmur úr pólykarbónati, ekki með styrkingu, 

lagskiptingu, bakgrunn eða á hliðstæðan hátt í sambandi við önnur efni, ekki 

með holrúmi 

6,5 A 

39206200 Plötur, himnur, ræmur, blöð og filmur úr póly (etylen terefþalati), ekki með 

styrkingu, lagskiptingu, bakgrunn eða á hliðstæðan hátt í sambandi við önnur 

efni, ekki með holrúmi 

6,5 A 

39206300 Plötur, himnur, ræmur, blöð og filmur úr ómettuðum pólyesterum, ekki með 

styrkingu, lagskiptingu, bakgrunn eða á hliðstæðan hátt í sambandi við önnur 

efni, ekki með holrúmi 

10 A 

39206900 Plötur, himnur, ræmur, blöð og filmur úr öðrum pólyesterum, ekki með 

styrkingu, lagskiptingu, bakgrunn eða á hliðstæðan hátt í sambandi við önnur 

efni, ekki með holrúmi, ót.a. 

10 A 

39207100 Plötur, himnur, ræmur, blöð og filmur úr endurunnum sellulósa, ekki með 

styrkingu, lagskiptingu, bakgrunn eða á hliðstæðan hátt í sambandi við önnur 
efni, ekki með holrúmi 

6,5 A 

39207300 Plötur, himnur, ræmur, blöð og filmur úr sellulósaacetati, ekki með styrkingu, 

lagskiptingu, bakgrunn eða á hliðstæðan hátt í sambandi við önnur efni, ekki 
með holrúmi 

6,5 A 

39207900 Plötur, himnur, ræmur, blöð og filmur úr öðrum afleiðum sellulósa, ekki með 
styrkingu, lagskiptingu, bakgrunn eða á hliðstæðan hátt í sambandi við önnur 

efni, ekki með holrúmi, ót.a. 

10 A 

39209100 Plötur, himnur, ræmur, blöð og filmur úr póly(vinyl bútyrali), ekki með 
styrkingu, lagskiptingu, bakgrunn eða á hliðstæðan hátt í sambandi við önnur 

efni, ekki með holrúmi 

6,5 A 

39209200 Plötur, himnur, ræmur, blöð og filmur úr pólyamíðum, ekki með styrkingu, 
lagskiptingu, bakgrunn eða á hliðstæðan hátt í sambandi við önnur efni, ekki 

með holrúmi 

10 A 

39209300 Plötur, himnur, ræmur, blöð og filmur úr amínóresínum, ekki með styrkingu, 

lagskiptingu, bakgrunn eða á hliðstæðan hátt í sambandi við önnur efni, ekki 

með holrúmi 

6,5 A 

39209400 Plötur, himnur, ræmur, blöð og filmur úr fenólresínum, ekki með styrkingu, 

lagskiptingu, bakgrunn eða á hliðstæðan hátt í sambandi við önnur efni, ekki 

með holrúmi 

10 A 

39209910 Plötur, himnur, ræmur, blöð og filmur úr pólytetraflúoretylenum, ekki með 

styrkingu, lagskiptingu, bakgrunn eða á hliðstæðan hátt í sambandi við önnur 

efni, ekki með holrúmi, ót.a. 

6,5 A 

39209990 Plötur, himnur, ræmur, blöð og filmur úr öðru plasti, ekki með styrkingu, 

lagskiptingu, bakgrunn eða á hliðstæðan hátt í sambandi við önnur efni, ekki 

með holrúmi, ót.a. 

6,5 A 

39211100 Plötur, ræmur, blöð og filmur úr styrenfjölliðum, með holrúmi 10 A 

39211210 Holrúmsplötur, -ræmur, -blöð, -filmur úr pólyvínylklóríði með textíldúk 9 A 

39211290 Holrúmsplötur, -ræmur, -blöð, -filmur úr pólyvínylklóríði, ót.a. 6,5 A 

39211310 Holrúmsplötur, -ræmur, -blöð, -filmur úr pólyúretönum með textíldúk 9 A 

39211390 Holrúmsplötur, -ræmur, -blöð, -filmur úr pólyúretönum, ót.a. 6,5 A 

39211400 Holrúmsplötur, -ræmur, -blöð, -filmur úr endurunnum sellulósa 10 A 

39211910 Holrúmsplötur,- ræmur, -blöð, -filmur úr öðru plasti með textíldúk 9 A 

39211990 Holrúmsplötur, -ræmur, -blöð, -filmur úr plasti, ót.a. 6,5 A 

39219020 Plötur, blöð úr pólyetýleni með glertrefjum 6,5 A 

39219030 Plötur, blöð, vafningar úr pólyísóbútyleni með tilbúnu filti 6,5 A 
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39219090 Aðrar plötur, ræmur, blöð, filmur úr plasti, ót.a. 6,5 A 

39221000 Baðker, sturtubaðker og handlaugar, úr plasti 10 A 

39222000 Salerni og salernislok, úr plasti  10 A 

39229000 Skolskálar, salernisskálar og áþekk hreinlætistæki, úr plasti, ót.a. 10 A 

39231000 Box, kassar, grindur og áþekkar varningur, úr plasti 10 A 

39232100 Sekkir og pokar (þ.m.t. kramarhús), úr etylenfjölliðum 10 A 

39232900 Sekkir og pokar (þ.m.t. kramarhús), úr öðru plasti (þó ekki etyleni) 10 A 

39233000 Körfukútar, flöskur, pelar og áþekkur varningur, úr plasti 6,5 A 

39234000 Spólur, snældur, kefli og áþekkar uppistöður, úr plasti 10 A 

39235000 Tappar, lok, hettur og annar lokunarbúnaður, úr plasti 10 A 

39239000 Vörur til flutnings eða pökkunar á vörum, úr plasti, ót.a.  10 A 

39241000 Borðbúnaður og eldhúsbúnaður, úr plasti 10 A 

39249000 Búsáhöld og baðbúnaður, úr plasti, ót.a.  10 A 

39251000 Geymar, tankar, ker og áþekk ílát með meira en 300 l rúmtaki, úr plasti 10 A 

39252000 Hurðir, gluggar og karmar til þeirra og þröskuldar í dyr, úr plasti 10 A 

39253000 Hlerar, gluggahlerar og áþekkar vörur og hlutar til þeirra, úr plasti 10 A 

39259000 Smíðavörur til bygginga, úr plasti, ót.a. 10 A 

39261000 Skrifstofu- eða skólavarningur, úr plasti 10 A 

39262011 Hanskar, belgvettlingar og vettlingar, úr pólyvínylklóríði 10 A 

39262019 Aðrir hanskar, belgvettlingar og vettlingar: 10 A 

39262090 Fatnaður og hlutar til hans, úr plasti 10 A 

39263000 Smávarningur til að búa, slá og leggja með ýmsa hluti svo sem húsgögn, vagna 
o.þ.h., úr plasti 

10 A 

39264000 Styttur og aðrar vörur til skreytinga, úr plasti 10 A 

39269010 Hlutar véla og áhalda, úr plasti 10 A 

39269090 Vörur úr plasti, ót.a. 10 A 

40011000 Náttúrlegt gúmmílatex, í frumgerðum eða í plötum, blöðum eða ræmum 20 A 

40012100 Skyggð blöð, úr náttúrlegu gúmmíi 20 A 

40012200 Tæknilega skilgreint náttúrlegt gúmmí, í frumgerðum eða í plötum, blöðum eða 
ræmum 

20 A 

40012900 Náttúrlegt gúmmí, í frumgerðum eða í plötum, blöðum eða ræmum, ót.a. 20 A 

40013000 Balata, gúttaperka, guayule, chicle og áþekkar náttúrlegar gúmkvoður, í 
frumgerðum eða í plötum, blöðum eða ræmum 

20 A 

40021110 Latex, úr karboxyl styrenbútadíen gúmmíi (XSBR) 7,5 A 

40021190 Latex, úr styren-bútadíeni eða karboxyl stýrenbúta 7,5 A 

40021911 Styren-bútadíen gúmmí, í frumgerðum  7,5 A 

40021912 Styren-bútadíen gúmmí, olíufyllt, í frumgerðum 7,5 A 

40021913 Styren-bútadíen gúmmí, hitaplastað, í frumgerðum 7,5 A 

40021914 Styren-bútadíen gúmmí, olíufyllt og hitaplastað, í frumgerðum 7,5 A 

40021919 Styren-bútadíen gúmmí/karboxyl styrenbútadíen gúmmí, ót.a., í frumgerðum 7,5 A 



88 

 

40021990 Styren-bútadíen gúmmí; karboxyl styrenbútadíen gúmmí, plötur eða ræmur 7,5 A 

40022010 Bútadíen gúmmí, í frumgerðum 7,5 A 

40022090 Bútadíen gúmmí, í plötum, blöðum eða ræmum 7,5 A 

40023110 Ísóbúten-ísópren gúmmí, í frumgerðum 6 A 

40023190 Ísóbúten-ísópren gúmmí, í plötum, blöðum eða ræmum 7,5 A 

40023910 Haló-ísóbútenísópren gúmmí, í frumgerðum 7,5 A 

40023990 Haló-ísóbútenísópren gúmmí, í plötum, blöðum eða ræmum 7,5 A 

40024100 Latex, úr klórópren (klóróbútadíen) gúmmíi 7,5 A 

40024910 Klóróprengúmmí, í frumgerðum 7,5 A 

40024990 Klóróprengúmmí, í plötum, blöðum eða ræmum 7,5 A 

40025100 Latex, úr akrylónítríl-bútadíengúmmíi 7,5 A 

40025910 Akrylónítríl-bútadíengúmmí, í frumgerðum 7,5 A 

40025990 Akrylnítríl-bútadíen gúmmí, í plötum, blöðum eða ræmum 7,5 A 

40026010 Ísópren gúmmí, í frumgerðum 3 A 

40026090 Ísópren gúmmí, í plötum, blöðum eða ræmum 5 A 

40027010 Etylen-própylen-ótengt-díen gúmmí, í frumgerðum 7,5 A 

40027090 Etylen-própylen-ótengt-díen gúmmí, í plötum eða ræmum 7,5 A 

40028000 Hvers konar blöndur vara í nr. 40.01 við hvaða vöru sem er í þessum vörulið 7,5 A 

40029100 Latex, úr syntetísku gúmmí, ót.a. 7,5 A 

40029911 Syntetískt gúmmí, í frumgerðum, ót.a. 7,5 A 

40029919 Syntetískt gúmmí, í plötum, blöðum eða ræmum, ót.a. 7,5 A 

40029990 Faktis fengið úr olíum 4 A 

40030000 Endurunnið gúmmí, í frumgerðum eða í plötum, blöðum eða ræmum 8 A 

40040000 Úrgangur, afskurður og rusl, úr gúmmíi (þó ekki harðgúmmíi) og duft og korn 
úr því 

8 A 

40051000 Blandað (compounded) gúmmí með kolefnissvertu eða kísli, óvúlkaníserað 8 A 

40052000 Gúmmílausnir; dreifur, óvúlkaníserað, ót.a.  8 A 

40059100 Plötur, blöð og ræmur, úr óvúlkaníseruðu, blönduðu gúmmíi, ót.a. 8 A 

40059900 Blandað gúmmí, óvúlkaníserað, í frumgerðum 8 A 

40061000 ,,Camel-back“ ræmur til sólunar á gúmmíhjólbörðum 8 A 

40069010 Form, úr óvúlkaníseruðu gúmmíi, ót.a. 8 A 

40069020 Aðrar vörur, úr óvúlkaníseruðu gúmmíi, ót.a. 14 A 

40070000 Þræðir og snúrur, úr vúlkaníseruðu gúmmíi 14 A 

40081100 Plötur, blöð og ræmur, úr  vúlkaníseruðu holgúmmíi 8 A 

40081900 Stengur og prófílar, úr vúlkaníseruðu holgúmmíi, ót.a. 8 A 
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40082100 Plötur, blöð og ræmur, úr vúlkaníseruðu gúmmíi (þó ekki harðgúmmíi), ekki 
holgúmmíi 

8 A 

40082900 Stengur og prófílar, úr vúlkaníseruðu gúmmíi (þó ekki harðgúmmíi), ekki 
holgúmmíi 

8 A 

40091100 Slöngur, pípur og hosur, úr vúlkaníseruðu gúmmíi, ekki styrkt eða á annan hátt í 

sambandi við önnur efni, án tengihluta 

10,5 A 

40091200 Slöngur, pípur og hosur, úr vúlkaníseruðu gúmmíi, ekki styrkt eða á annan hátt í 

sambandi við önnur efni, með tengihlutum 

10 A 

40092100 Slöngur, pípur og hosur, úr vúlkaníseruðu gúmmíi, styrkt eða á annan hátt í 

sambandi við málm eingöngu, án tengihluta 

10,5 A 

40092200 Slöngur, pípur og hosur, úr vúlkaníseruðu gúmmíi, styrkt eða á annan hátt í 
sambandi við málm eingöngu, með tengihlutum 

10 A 

40093100 Slöngur, pípur og hosur, úr vúlkaníseruðu gúmmíi, styrkt eða á annan hátt í 

sambandi við textílefni eingöngu, án tengihluta 

10,5 A 

40093200 Slöngur, pípur og hosur, úr vúlkaníseruðu gúmmíi, styrkt eða á annan hátt í 

sambandi við textílefni eingöngu, með tengihlutum 

10 A 

40094100 Slöngur, pípur og hosur, úr vúlkaníseruðu gúmmíi, styrkt eða á annan hátt í 

sambandi við önnur efni, ót.a., án tengihluta 

10,5 A 

40094200 Slöngur, pípur og hosur, úr vúlkaníseruðu gúmmíi, styrkt eða á annan hátt í 
sambandi við önnur efni, ót.a., með tengihlutum 

10 A 

40101100 Belti eða reimar fyrir færibönd, úr vúlkaníseruðu gúmmíi, styrkt með málmi 10 A 

40101200 Belti eða reimar fyrir færibönd, úr vúlkaníseruðu gúmmíi, styrkt með 

textílefnum 

10 A 

40101900 Belti eða reimar fyrir færibönd, úr vúlkaníseruðu gúmmíi, ót.a. 10 A 

40103100 Endalaus belti fyrir drifbúnað með trapisulaga þverskurði (V-belti), V-riffluð, að 

ytra hringferli meira en 60 cm en ekki meira en 180 cm 

8 A 

40103200 Endalaus belti fyrir drifbúnað með trapisulaga þverskurði (V-belti), þó ekki V-

riffluð, að ytra hringferli meira en 60 cm en ekki meira en 180 cm 

8 A 

40103300 Endalaus belti fyrir drifbúnað með trapisulaga þverskurði (V-belti), V-riffluð, að 
ytra hringferli meira en 180 cm en ekki meira en 240 cm 

8 A 

40103400 Endalaus belti fyrir drifbúnað með trapisulaga þverskurði (V-belti), þó ekki V-

riffluð, að ytra hringferli meira en 180 cm en ekki meira en 240 cm 

8 A 

40103500 Endalaus samstillt belti, að ytra hringferli meira en 60 cm en ekki meira en 150 

cm 

10 A 

40103600 Endalaus samstillt belti, að ytra hringferli meira en 150 cm en ekki meira en 198 

cm 

10 A 

40103900 Belti eða reimar fyrir drifbúnað, úr vúlkaníseruðu gúmmíi, ót.a. 8 A 

40111000 Nýir lofthjólbarðar, úr gúmmíi, fyrir bifreiðar 10 A 

40112000 Nýir lofthjólbarðar, úr gúmmíi, fyrir almenningsvagna eða vörubifreiðar 10 A 

40113000 Nýir lofthjólbarðar, úr gúmmíi, fyrir flugvélar 1 A 

40114000 Nýir lofthjólbarðar, úr gúmmíi, fyrir bifhjól 15 A 

40115000 Nýir lofthjólbarðar, úr gúmmíi, fyrir reiðhjól 20 A 

40116100 Nýir lofthjólbarðar, úr gúmmíi, ót.a., beinteinóttir eða með áþekku mynstri, fyrir 

ökutæki og vélbúnað til landbúnaðar- eða skógræktarnota 

17,5 A 

40116200 Nýir lofthjólbarðar, úr gúmmíi, ót.a., beinteinóttir eða með áþekku mynstri, fyrir 

ökutæki og vélbúnað til byggingar- eða iðnaðarnota, með felgustærð ekki meira 

en 61 cm 

17,5 A 
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40116300 Nýir lofthjólbarðar, úr gúmmíi, ót.a., beinteinóttir eða með áþekku mynstri, fyrir 
ökutæki og vélbúnað til byggingar- eða iðnaðarnota, með felgustærð meira en 

61 cm 

17,5 A 

40116900 Nýir lofthjólbarðar, úr gúmmíi, beinteinóttir eða með áþekku mynstri, ót.a. 17,5 A 

40119200 Nýir lofthjólbarðar, úr gúmmíi, ót.a. (þó ekki beinteinóttir eða með áþekku 

mynstri), fyrir ökutæki og vélbúnað til landbúnaðar- eða skógræktarnota 

25 A 

40119300 Nýir lofthjólbarðar, úr gúmmíi, ót.a. (þó ekki beinteinóttir eða með áþekku 

mynstri) fyrir ökutæki og vélbúnað til byggingar- eða iðnaðarnota, með 

felgustærð ekki meira en 61 cm 

25 A 

40119400 Nýir lofthjólbarðar, úr gúmmíi, ót.a. (þó ekki beinteinóttir eða með áþekku 

mynstri) fyrir ökutæki og vélbúnað til byggingar- eða iðnaðarnota, með 
felgustærð meira en 61 cm 

25 A 

40119900 Nýir lofthjólbarðar, úr gúmmíi, ót.a. (þó ekki beinteinóttir) 25 A 

40121100 Sólaðir hjólbarðar, úr gúmmíi, fyrir bifreiðar (þ.m.t. skutbílar og 
kappakstursbílar) 

20 A 

40121200 Sólaðir hjólbarðar, úr gúmmíi, fyrir almenningsvagna eða vörubifreiðar 20 A 

40121300 Sólaðir hjólbarðar, úr gúmmíi, fyrir flugvélar 20 A 

40121900 Sólaðir hjólbarðar, úr gúmmíi, ót.a.  20 A 

40122010 Notaðir lofthjólbarðar, úr gúmmíi, fyrir bifreiðar 25 A 

40122090 Notaðir lofthjólbarðar, úr gúmmíi, þó ekki fyrir bifreiðar 25 A 

40129010 Gegnheilir eða púðahjólbarðar o.þ.h., úr gúmmíi, fyrir flugvélar 3 A 

40129020 Gegnheilir eða púðahjólbarðar o.þ.h., úr gúmmíi, fyrir bifreiðar 22 A 

40129090 Gegnheilir eða púðahjólbarðar o.þ.h., úr gúmmíi, ót.a. 22 A 

40131000 Hjólbarðaslöngur, úr gúmmíi, fyrir bifreiðar, almenningsvagna eða 

vörubifreiðar 

15 A 

40132000 Hjólbarðaslöngur, úr gúmmíi, fyrir reiðhjól 15 A 

40139010 Hjólbarðaslöngur, úr gúmmíi, fyrir flugvélar 3 A 

40139090 Hjólbarðaslöngur, úr gúmmíi, ót.a. 15 A 

40141000 Getnaðarverjur 0 A 

40149000 Hreinlætis- og lyfjavörur úr óvúlkaníseruðu gúmmíi, ót.a. 17,5 A 

40151100 Hanskar til skurðlækninga 8 A 

40151900 Hanskar úr vúlkaníseruðu gúmmíi (þó ekki skurðstofuhanskar) 18 A 

40159010 Fatnaður og fylgihlutir úr vúlkaníseruðu gúmmíi, til lækninga 8 D 

40159090 Fatnaður og fylgihlutir úr vúlkaníseruðu gúmmíi, ót.a. 15 A 

40161010 Hlutar og íhlutir í vélar úr vúlkaníseruðu holgúmmíi 8 A 

40161090 Vörur úr vúlkaníseruðu holgúmmíi, ót.a. 15 A 

40169100 Gólfábreiður og mottur úr vúlkaníseruðu gúmmíi 18 A 

40169200 Strokleður úr vúlkaníseruðu gúmmíi 18 A 

40169310 Þéttingar, skinnur og þétti, úr vúlkaníseruðu gúmmíi, fyrir vélar 8 A 

40169390 Þéttingar, skinnur og annað þétti, úr vúlkaníseruðu gúmmíi, þó ekki fyrir vélar, 
ót.a. 

15 A 

40169400 Báta- eða bryggjufríholt úr vúlkaníseruðu gúmmíi 18 A 

40169500 Uppblásanlegar vörur úr óvúlkaníseruðu gúmmíi, ót.a. 18 A 



91 

 

40169910 Hlutar eða íhlutir úr vúlkaníseruðu gúmmíi fyrir vélar, ót.a. 8 A 

40169990 Vörur úr vúlkaníseruðu gúmmíi, ót.a. 10 A 

40170010 Harðgúmmí í öllum myndum; úrgangur og rusl  8 A 

40170020 Vörur úr harðgúmmíi 15 A 

41012011   8 A 

41012019   5 A 

41012020   5 A 

41015011 Heilar húðir og skinn af dýrum nautgripaættar, að þyngd meira en 16 kg, ekki 
sútað, verkað sem bókfell eða frekar unnið, einnig afhárað eða klofið, einnig það 

sem fengið hefur sútunarmeðferð sem snúa má við 

8,4 A 

41015019 Heilar húðir og skinn af dýrum nautgripaættar, að þyngd meira en 16 kg, ekki 

sútað, verkað sem bókfell eða frekar unnið, einnig afhárað eða klofið, þó ekki 

það sem fengið hefur sútunarmeðferð sem snúa má við  

5 A 

41015020 Heilar húðir og skinn af dýrum hrossaættar, að þyngd meira en 16 kg, ekki 

sútað, verkað sem bókfell eða frekar unnið, einnig afhárað eða klofið 

5 A 

41019011 Bak-, lenda- og kviðstykki og aðrar húðir og skinn af dýrum nautgripaættar, 
ekki sútað, verkað sem bókfell eða frekar unnið, einnig afhárað eða klofið, hefur 

fengið sútunarmeðferð sem snúa má við 

8,4 A 

41019019 Bak-, lenda- og kviðstykki og aðrar húðir og skinn af dýrum nautgripaættar, 

ekki sútað, verkað sem bókfell eða frekar unnið, einnig afhárað eða klofið, þó 

ekki það sem hefur fengið sútunarmeðferð sem snúa má við 

5 A 

41019020 Bak-, lenda- og kviðstykki og aðrar húðir og skinn af dýrum hrossaættar, ekki 

sútað, verkað sem bókfell eða frekar unnið, einnig afhárað eða klofið 

5 A 

41021000 Óunnin skinn af sauðfé 7 A 

41022110 Óunnin skinn af sauðfé, pæklað en ekki sútað, verkað sem bókfell eða frekar 

unnið, án ullar, hefur fengið sútunarmeðferð sem snúa má við 

14 A 

41022190 Óunnin skinn af sauðfé, pæklað, en ekki sútað, verkað sem bókfell eða frekar 

unnið, án ullar, hefur ekki fengið sútunarmeðferð sem snúa má við 

9 A 

41022910 Óunnin skinn af sauðfé, nýtt, eða saltað, þurrkað, kalkað, pæklað eða varið 
skemmdum á annan hátt (þó ekki pæklað), án ullar, hefur fengið sútunarmeðferð 

sem snúa má við 

14 A 

41022990 Óunnin skinn af sauðfé, nýtt, eða saltað, þurrkað, kalkað eða varið skemmdum á 
annan hátt, án ullar, ót.a. 

7 A 

41032000 Húðir og skinn af skriðdýrum, nýtt, eða saltað, þurrkað, kalkað, pæklað eða 
varið skemmdum á annan hátt, en ekki sútað, verkað sem bókfell eða frekar 

unnið, einnig afhárað eða klofið 

9 A 

41033000 Húðir og skinn af svínum, nýtt, eða saltað, þurrkað, kalkað, pæklað eða varið 
skemmdum á annan hátt, en ekki sútað, verkað sem bókfell eða frekar unnið, 

einnig afhárað eða klofið 

9 A 

41039011 Þurrkaðar húðir og skinn af geitum, hefur fengið sútunarmeðferð sem snúa má 
við 

14 A 

41039019 Þurrkaðar húðir og skinn af geitum, þó ekki það sem fengið hefur 
sútunarmeðferð sem snúa má við 

9 A 

41039021 Aðrar húðir og skinn af geitum eða kiðlingum, sem hafa fengið sútunarmeðferð 

sem snúa má við 

14 A 

41039029 Aðrar húðir og skinn af geitum eða kiðlingum, þó ekki það sem hefur fengið 

sútunarmeðferð sem snúa má við 

9 A 

41039090 Aðrar óunnar húðir og skinn, þó ekki af skriðdýrum, svínum og geitum 9 A 

41041111 Krómsútað leður af nautgripum (blautblámaleður), ysta klofningslag, óklofið 

eða ysta klofningslag, ekki frekar unnið 

7 A 
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41041119 Húðir og skinn af dýrum nautgripaættar, þó ekki blautblámi (wet-blue), óklofið 
eða ysta klofningslag, ekki frekar unnið  

8 A 

41041120 Húðir og skinn af dýrum hrossaættar, í blautu formi, óklofið eða ysta 
klofningslag, ekki frekar unnið 

5 A 

41041911 Leður af nautgripum, blautblámi, ekki frekar unnið, ót.a. 6 A 

41041919 Leður af nautgripum, í blautu formi, þó ekki blautblámi, ót.a., ekki frekar unnið 7 A 

41041920 Leður af hrossum, í blautu formi, ekki frekar unnið, ót.a. 7 A 

41044100 Leður af nautgripum eða hrossum, hárlaust, í þurru formi (krust), óklofið eða 
ysta klofningslag, ekki frekar unnið 

5 A 

41044910 Leður af nautgripum eða hrossum, hárlaust, í þurru formi (krust), ekki frekar 

unnið, til vélarreima, ót.a. 

5 A 

41044990 Leður af nautgripum eða hrossum, hárlaust, í þurru formi (krust), ekki frekar 

unnið, ót.a. 

7 A 

41051010 Húðir og skinn af kindum eða lömbum, blautblámi, án ullar, ekki frekar unnið, 

einnig klofið 

14 A 

41051090 Húðir og skinn af kindum eða lömbum, í blautu formi, þó ekki blautblámi, án 
ullar, ekki frekar unnið, einnig klofið 

10 A 

41053000 Húðir og skinn af kindum eða lömbum, í þurru formi (krust), án ullar, ekki 

frekar unnið, einnig klofið 

8 A 

41062100 Húðir og skinn af geitum eða kiðlingum, í blautu formi, (einnig blautblámi), án 

hára, ekki frekar unnið, einnig klofið 

14 A 

41062200 Húðir og skinn af geitum eða kiðlingum, í þurru formi (krust), án hára, ekki 

frekar unnið, einnig klofið 

14 A 

41063110 Húðir og skinn af svínum, blautblámi, án hára, ekki frekar unnið, einnig klofið 14 A 

41063190 Leður af svínum, í blautu formi, þó ekki blautblámi, án hára, ekki frekar unnið, 

einnig klofið 

14 A 

41063200 Leður af svínum, í þurru formi (krust), án hára, ekki frekar unnið, einnig klofið 14 A 

41064000 Leður af skriðdýrum, sútað eða krustað, án hára, ekki frekar unnið, einnig klofið 14 A 

41069100 Leður af dýrum, ót.a., í blautu formi (einnig blautblámi), án hára, en ekki frekar 
unnið, einnig klofið 

14 A 

41069200 Leður af dýrum, ót.a., í þurru formi (krust), án hára en ekki frekar unnið, einnig 
klofið 

14 A 

41071110 Leður frekar unnið eftir sútun eða krustun, þ.m.t. leður verkað sem bókfell, af 

dýrum nautgripa- (þ.m.t. vísundar) eða hrossaættar, án hára, einnig klofið, þó 
ekki leður í nr. 41.14, heilar húðir og skinn, ysta klofningslag, óklofið 

8 A 

41071120 Leður frekar unnið eftir sútun eða krustun, þ.m.t. leður verkað sem bókfell, af 

dýrum hrossaættar, án hára, þó ekki leður í nr. 41.14, heilar húðir og skinn, ysta 
klofningslag, óklofið 

5 A 

41071210 Leður frekar unnið eftir sútun eða krustun, þ.m.t. leður verkað sem bókfell, af 
dýrum nautgripaættar (þ.m.t. vísundar), án hára, þó ekki leður í nr. 41.14, heilar 

húðir og skinn, ysta klofningslag 

8 A 

41071220 Leður frekar unnið eftir sútun eða krustun, þ.m.t. leður verkað sem bókfell, af 
dýrum hrossaættar, án hára, þó ekki leður í nr. 41.14, heilar húðir og skinn, ysta 

klofningslag 

5 A 

41071910 Leður frekar unnið eftir sútun eða krustun, þ.m.t. leður verkað sem bókfell, af 
dýrum nautgripa- (þ.m.t. vísundar) eða hrossaættar, án hára, einnig klofið, þó 

ekki leður í nr. 41.14, heilar húðir og skinn, fyrir reimar í vélar 

5 A 

41071990 Leður frekar unnið eftir sútun eða krustun, þ.m.t. leður verkað sem bókfell, af 

dýrum nautgripa- (þ.m.t. vísundar) eða hrossaættar, án hára, einnig klofið, þó 

ekki leður í nr. 41.14, heilar húðir og skinn, ót.a. 

7 A 
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41079100 Leður frekar unnið eftir sútun eða krustun, þ.m.t. leður verkað sem bókfell, af 
dýrum nautgripa- (þ.m.t. vísundar) eða hrossaættar, án hára, einnig klofið, þó 

ekki leður í nr. 41.14, þó ekki heilar húðir og skinn, óklofið 

5 A 

41079200 Leður frekar unnið eftir sútun eða krustun, þ.m.t. leður verkað sem bókfell, af 

dýrum nautgripa- (þ.m.t. vísundar) eða hrossaættar, án hára, einnig klofið, þó 

ekki leður í nr. 41.14, þó ekki heilar húðir og skinn, ysta klofningslag  

5 A 

41079910 Leður frekar unnið eftir sútun eða krustun, þ.m.t. leður verkað sem bókfell, af 

dýrum nautgripa- (þ.m.t. vísundar) eða hrossaættar, án hára, einnig klofið, þó 

ekki leður í nr. 41.14, þó ekki heilar húðir og skinn, fyrir vélar 

5 A 

41079990 Leður frekar unnið eftir sútun eða krustun, þ.m.t. leður verkað sem bókfell, af 

dýrum nautgripa- (þ.m.t. vísundar) eða hrossaættar, án hára, einnig klofið, þó 

ekki leður í nr. 41.14, þó ekki heilar húðir og skinn, ót.a. 

7 A 

41120000 Leður, frekar unnið eftir sútun eða krustun, þ.m.t. leður verkað sem bókfell, af 

kindum eða lömbum, án ullar, einnig klofið, annað en leður í nr. 41.14 

8 A 

41131000 Leður, frekar unnið eftir sútun eða krustun, þ.m.t. leður verkað sem bókfell, af 

geitum og kiðlingum, án ullar eða hára, einnig klofið, annað en leður í nr. 41.14 

14 D 

41132000 Leður, frekar unnið eftir sútun eða krustun, þ.m.t. leður verkað sem bókfell, af 
svínum, án ullar eða hára, einnig klofið, annað en leður í nr. 41.14 

14 A 

41133000 Leður, frekar unnið eftir sútun eða krustun, þ.m.t. leður verkað sem bókfell, af 
skriðdýrum, án ullar eða hára, einnig klofið, annað en leður í nr. 41.14 

14 D 

41139000 Leður, frekar unnið eftir sútun eða krustun, þ.m.t. leður verkað sem bókfell, af 

öðrum dýrum, ót.a., án ullar eða hára, einnig klofið, annað en leður í nr. 41.14 

14 B 

41141000 Þvottaskinn (þ.m.t. hvítt þvottaskinn) 14 A 

41142000 Lakkleður og lagskipað lakkleður; málmhúðað leður 10 A 

41151000 Samsett leður að meginstofni, úr leðri eða leðurtrefjum, í spjöldum, blöðum eða 

ræmum, einnig í rúllum 

14 A 

41152000 Afklippur og annar úrgangur leðurs eða samsetts leðurs, óhæft til framleiðslu á 
leðurvörum; leðurdust, leðurduft og leðurmjöl 

14 A 

42010000 Reiðtygi og aktygi fyrir hvers konar dýr (þ.m.t. dráttarólar, ólar, hnéhlífar, mýli, 

söðulklæði, hnakktöskur, hundaklæði og þess háttar), úr hvers konar efni 

20 A 

42021110   15 A 

42021190   10 A 

42021210 Ferðakoffort og ferðatöskur, með ytra byrði úr plasti eða textílefnum 20 A 

42021290 Snyrtitöskur, skjalatöskur, skjalaveski, skólatöskur og áþekkar vörur, ót.a., með 

ytra byrði úr  plasti eða textílefnum 

20 A 

42021900 Ferðakoffort, ferðatöskur, snyrtitöskur, skjalatöskur, skjalaveski, skólatöskur og 

áþekkar vörur, ót.a. (t.d. með ytra byrði úr  vúlkaníseruðum trefjum eða pappa) 

20 A 

42022100   10 A 

42022200 Handtöskur, einnig með axlaról, þ.m.t. höldulausar, með ytra byrði úr plasti eða 

textílefnum 

10 A 

42022900 Handtöskur, einnig með axlaról, þ.m.t. höldulausar,  ót.a. (t.d. með ytra byrði úr 

vúlkaníseruðum trefjum eða pappa) 

20 A 

42023100   10 A 

42023200 Vörur sem venjulega eru bornar í vasa eða handtösku, með ytra byrði úr 

plastþynnu eða textílefnum 

20 A 

42023900 Vörur sem venjulega eru bornar í vasa eða handtösku, ót.a. (t.d. með ytra byrði 

úr vúlkaníseruðum trefjum eða pappa) 

20 A 

42029100   10 A 

42029200 Verkfæratöskur, hnífaparaöskjur og áþekkar vörur, ót.a., með ytra byrði úr 

plastþynnu eða textílefnum 

10 A 
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42029900 Verkfæratöskur, hnífaparaöskjur og áþekkar vörur, ót.a. (t.d. með ytra byrði úr 
vúlkaníseruðum trefjum eða pappa) 

20 A 

42031000 Fatnaður úr leðri eða samsettu leðri 10 A 

42032100 Hanskar, belgvettlingar og vettlingar, sérstaklega hannaðir til nota í íþróttum, úr 

leðri og samsettu leðri 

20 D 

42032910 Vinnuhanskar úr leðri eða samsettu leðri 20 D 

42032990 Hanskar, belgvettlingar og vettlingar, ót.a., úr leðri eða samsettu leðri 20 D 

42033010 Belti úr leðri eða samsettu leðri 10 A 

42033020 Axlarólar úr leðri eða samsettu leðri 10 A 

42034000 Hlutar til fatnaðar úr leðri eða samsettu leðri, ót.a. 20 D 

42050010 Sætishlífar úr leðri eða samsettu leðri 12 A 

42050020 Aðrar vörur, úr leðri eða samsettu leðri, til notkunar í vélbúnaði eða vélrænum 

tækjum eða til annarra tækninota 

8 A 

42050090 Aðrar vörur úr leðri eða samsettu leðri. 12 A 

42060000 Vörur úr þörmum (þó ekki silkiormaþörmum), gullsláttarhimnum, blöðrum eða 
sinum 

20 A 

43011000 Óunnin minkaskinn, heil, einnig með haus, skotti eða skæklum 15 A 

43013000 Eftirtalin óunnin lambaskinn: astrakan, breiðdindil, karakúl, persían og áþekk 
lambaskinn, skinn af indverskum, kínverskum, mongólskum eða tíbeskum 

lömbum, heil, einnig með haus, dindli eða skæklum 

20 A 

43016000 Heil óunnin refaskinn, einnig með haus, skotti eða skæklum 20 A 

43018010 Heil óunnin kanínu- eða héraskinn, einnig með haus, dindli eða skæklum 20 A 

43018090 Óunnin loðskinn, ót.a., einnig með haus, skotti eða skæklum 20 A 

43019010 Hreysikattaskott 20 A 

43019090 Hausar, skott, skæklar og aðrir hlutar eða afskurður, nothæft til feldskurðar, ót.a. 20 A 

43021100 Sútuð eða verkuð minkaskinn, heil, einnig með haus, skotti eða skæklum, 

ósamansett 

12 A 

43021910 Sútuð eða verkuð skinn, heil, af gráum íkorna, hreysiketti, merði, ref, otri, 
múrmeldýri og gaupu, einnig með haus, skotti og skæklum, ósamansett 

10 A 

43021920 Sútuð eða verkuð kanínu- eða héraskinn, heil, einnig með haus, dindli eða 

skæklum, ósamansett 

10 A 

43021930 Eftirtalin sútuð eða verkuð lambaskinn, heil: astrakan, breiðdindil, karakúl, 

persían og áþekk lambaskinn, einnig með haus, dindli eða skæklum, ósamansett 

20 D 

43021990 Sútuð eða verkuð skinn, heil, ót.a., einnig með haus, skotti eða skæklum, 

ósamansett 

10 A 

43022000 Sútaðir eða verkaðir hausar, skott, skæklar og aðrir hlutar eða afskurður, 
ósamansett 

20 A 

43023010 Sútuð eða verkuð heil skinn og hlutar eða afskurður þeirra af gráum íkorna, 

hreysiketti, merði, ref, otri, múrmeldýri og gaupu, samansett 

20 A 

43023090 Sútuð eða verkuð heil skinn og hlutar og afskurður þeirra, ót.a., samansett 20 D 

43031010 Fatnaður úr loðskinni 23 D 

43031020 Fylgihlutir fatnaðar úr loðskinni 18 D 

43039000 Vörur úr loðskinni, ót.a. 18 D 

43040010 Loðskinnsgervi 18 D 

43040020 Vörur úr gerviloðskinni 18 D 
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44011000 Eldiviður í bolum, bútum, greinum, hrísknippum eða í áþekkri mynd 0 A 

44012100 Barrviður sem spænir eða agnir 0 A 

44012200 Annar viður en barrviður sem spænir eða agnir 0 A 

44013100   0 A 

44013900 Sag, viðarúrgangur og viðarrusl (einnig mótað í boli, köggla, kubba eða áþekka 
mynd) 

0 A 

44021000 Viðarkol úr bambus (þ.m.t. viðarkol úr skurn eða hnetum) einnig mótuð 10,5 A 

44029000 Viðarkol (þ.m.t. viðarkol úr skurn eða hnetum), önnur en úr bambus, einnig 
mótuð 

10,5 A 

44031000 Trjábolir óunnir, einnig birktir eða safaviður fjarlægður, eða gróflega tilhöggnir, 

málaðir, steindir, bornir kreósóti eða öðrum fúavara 

0 A 

44032010 Trjábolir af Kóreufuru og Mongólíufuru óunnir, einnig birktir eða safaviður 

fjarlægður, eða gróflega tilhöggnir, þó ekki með fúavara 

0 A 

44032020 Hvítfurutrjábolir óunnir, einnig birktir eða safaviður fjarlægður, eða gróflega 

tilhöggnir, þó ekki með fúavara 

0 A 

44032030 Geislafurutrjábolir óunnir, einnig birktir eða safaviður fjarlægður, eða gróflega 
tilhöggnir, þó ekki með fúavara 

0 A 

44032040 Lerkitrjábolir óunnir, einnig birktir eða safaviður fjarlægður, eða gróflega 
tilhöggnir, þó ekki með fúavara 

0 A 

44032090 Aðrir barrtrjábolir óunnir, einnig birktir eða safaviður fjarlægður, eða gróflega 

tilhöggnir, þó ekki með fúavara 

0 A 

44034100 Trjábolir af dökkrauðum Meranti, ljósrauðum Meranti og Meranti Bakau óunnir, 

einnig birktir eða safaviður fjarlægður, eða gróflega tilhöggnir, þó ekki með 

fúavara 

0 A 

44034910 Tekktrjábolir óunnir, einnig birktir eða safaviður fjarlægður, eða gróflega 

tilhöggnir, þó ekki með fúavara 

0 A 

44034920 Okúme-trjábolir óunnir, einnig birktir eða safaviður fjarlægður, eða gróflega 

tilhöggnir, þó ekki með fúavara 

0 A 

44034930 Trjábolir af safavið (Dipterocarpus spp.) óunnir, einnig birktir eða safaviður 
fjarlægður, eða gróflega tilhöggnir, þó ekki með fúavara 

0 A 

44034940 Trjábolir af Kapur óunnir, einnig birktir eða safaviður fjarlægður, eða gróflega 

tilhöggnir, þó ekki með fúavara 

0 A 

44034950 Intsia-trjábolir óunnir, einnig birktir eða safaviður fjarlægður, eða gróflega 

tilhöggnir, þó ekki með fúavara 

0 A 

44034960 Trjábolir af undirteg. Koompassia óunnir, einnig birktir eða safaviður 

fjarlægður, eða gróflega tilhöggnir, þó ekki með fúavara 

0 A 

44034970 Anisopter-trjábolir óunnir, einnig birktir eða safaviður fjarlægður, eða gróflega 
tilhöggnir, þó ekki með fúavara 

0 A 

44034990 Trjábolir af tilgreindum hitabeltistegundum óunnir, einnig birktir eða safaviður 
fjarlægður, eða gróflega tilhöggnir, þó ekki með fúavara 

0 A 

44039100 Eikartrjábolir (Quercus spp.) óunnir, einnig birktir eða safaviður fjarlægður, eða 

gróflega tilhöggnir, þó ekki með fúavara 

0 A 

44039200 Beykitrjábolir (Fagus spp.) óunnir, einnig birktir eða safaviður fjarlægður, eða 

gróflega tilhöggnir, þó ekki með fúavara 

0 A 

44039910 Nan mu trjábolir (Phoebe) óunnir, einnig birktir eða safaviður fjarlægður, eða 
gróflega tilhöggnir, þó ekki með fúavara 

0 A 

44039920 Kamfórutrjábolir óunnir, einnig birktir eða safaviður fjarlægður, eða gróflega 

tilhöggnir, þó ekki með fúavara 

0 A 

44039930 Rósviðartrjábolir óunnir, einnig birktir eða safaviður fjarlægður, eða gróflega 

tilhöggnir, þó ekki með fúavara 

0 A 
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44039940 Kiritrjábolir (Paulownia) óunnir, einnig birktir eða safaviður fjarlægður, eða 
gróflega tilhöggnir, þó ekki með fúavara 

0 A 

44039950 Trjábolir af aski óunnir, einnig birktir eða safaviður fjarlægður, eða gróflega 
tilhöggnir, þó ekki með fúavara 

0 A 

44039960 Norður-amerískir harðviðartrjábolir óunnir, einnig birktir eða safaviður 

fjarlægður, eða gróflega tilhöggnir, þó ekki með fúavara 

0 A 

44039980 Aðrir trjábolir úr tempraða beltinu, ekki barrviður, óunnir, einnig birktir eða 

safaviður fjarlægður, eða gróflega tilhöggnir, þó ekki með fúavara 

0 A 

44039990 Trjábolir, ót.a., óunnir, einnig birktir eða safaviður fjarlægður, eða gróflega 

tilhöggnir, þó ekki með fúavara 

0 A 

44041000 Viður í tunnubönd; klofnir staurar; stólpar, rimlar og stikur úr viði, yddað en 
ekki sagað eftir endilöngu; stafir úr viði, grófunnir en ekki renndir, sveigðir eða 

unnir á annan hátt; flöguviður (chipwood) og þess háttar, barrviður 

8 A 

44042000 Viður í tunnubönd; klofnir staurar; stólpar, rimlar og stikur úr viði, yddað en 
ekki sagað eftir endilöngu; stafir úr viði, grófunnir en ekki renndir, sveigðir eða 

unnir á annan hátt; flöguviður (chipwood) og þess háttar, ekki barrviður 

8 A 

44050000 Viðarull; viðarmjöl 8 A 

44061000 Brautarbitar fyrir járnbrautir eða sporbrautir (þvertré) úr viði, ekki gegndreyptir 0 A 

44069000 Brautarbitar fyrir járnbrautir eða sporbrautir (þvertré) úr viði, gegndreyptir 0 A 

44071010 Kóreufura og Mongíufura 0 A 

44071020 Viður sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, einnig 
heflaður, slípaður eða endaskeyttur, yfir 6 mm að þykkt, hvít fura 

0 A 

44071030 Viður sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, einnig 

heflaður, slípaður eða endaskeyttur, yfir 6 mm að þykkt, geislafura 

0 A 

44071040 Viður sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, einnig 

heflaður, slípaður eða endaskeyttur, yfir 6 mm að þykkt, douglas-fura 

0 A 

44071090 Viður sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, einnig 

heflaður, slípaður eða endaskeyttur, yfir 6 mm að þykkt, annar barrviður 

0 A 

44072100 Mahóníviður sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, einnig 
heflaður, slípaður eða endaskeyttur, yfir 6 mm að þykkt 

0 A 

44072200 Virola-, imbuia- og balsaviður, sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður 

eða birktur, einnig heflaður, slípaður eða endaskeyttur, yfir 6 mm að þykkt 

0 A 

44072500 Viður sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, einnig 

heflaður, slípaður eða endaskeyttur, yfir 6 mm að þykkt,  úr dökkrauðum 

Meranti, ljósrauðum Meranti og Meranti Bakau 

0 A 

44072600 Viður sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, einnig 

heflaður, slípaður eða endaskeyttur, yfir 6 mm að þykkt,  úr hvítum Lauan, 
hvítum Meranti, hvítum Seraya, gulum Meranti og Alan 

0 A 

44072700 Sapelliviður sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, einnig 

heflaður, slípaður eða endaskeyttur, yfir 6 mm að þykkt 

0 A 

44072800 Irokoviður sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, einnig 

heflaður, slípaður eða endaskeyttur, yfir 6 mm að þykkt 

0 A 

44072910 Viður sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, einnig 

heflaður, slípaður eða endaskeyttur, yfir 6 mm að þykkt, úr tekki 

0 A 

44072920 Viður sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, einnig 
heflaður, slípaður eða endaskeyttur, yfir 6 mm að þykkt, úr acajou, sapele 

0 A 

44072930 Viður sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, einnig 

heflaður, slípaður eða endaskeyttur, yfir 6 mm að þykkt, merban 

0 A 

44072990 Viður sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, einnig 

heflaður, slípaður eða endaskeyttur, yfir 6 mm að þykkt, úr tilgreindum 

hitabeltistrjátegundum, ót.a. 

0 A 
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44079100 Viður sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, einnig 
heflaður, slípaður eða endaskeyttur, yfir 6 mm að þykkt, úr eik (Quercus spp.) 

0 A 

44079200 Viður sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, einnig 
heflaður, slípaður eða endaskeyttur, yfir 6 mm að þykkt, úr beyki (Fagus spp.) 

0 A 

44079300 Þykk þil úr hlyn (Acer spp.) 0 A 

44079400 Þykk þil úr kirsuberjaviði (Prunus spp.) 0 A 

44079500 Þykk þil úr aski (Fraxinus spp.) 0 A 

44079910 Viður sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, einnig 
heflaður, slípaður eða endaskeyttur, yfir 6 mm að þykkt, úr Nan mu viði, 

kamfóruviði eða rósaviði 

0 A 

44079920 Viður sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, einnig 
heflaður, slípaður eða endaskeyttur, yfir 6 mm að þykkt, úr Paulownia-viði 

0 A 

44079930 Viður sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, einnig 
heflaður, slípaður eða endaskeyttur, yfir 6 mm að þykkt, úr norður-amerískum 

harðviði 

0 A 

44079980 Viður sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, einnig 
heflaður, slípaður eða endaskeyttur, yfir 6 mm að þykkt, úr öðrum viði úr 

tempraða beltinu, ekki barrviður 

0 A 

44079990 Viður sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða birktur, einnig 
heflaður, slípaður eða endaskeyttur, yfir 6 mm að þykkt, úr viði, ót.a. 

0 A 

44081011 Þynnur í spónaplötur úr barrviði, einnig heflaðar, slípaðar eða endaskeyttar, ekki 

yfir 6 mm að þykkt, úr lagskipuðum krossviði 

8 A 

44081019 Þynnur í spónaplötur úr barrviði, einnig heflaðar, slípaðar eða endaskeyttar, ekki 

yfir 6 mm að þykkt, úr öðrum viði en lagskipuðum krossviði 

4 A 

44081020 Þynnur í spónaplötur úr barrviði, einnig heflaðar, slípaðar eða endaskeyttar, ekki 

yfir 6 mm að þykkt 

4 A 

44081090 Barrviður, ót.a., sagaður eftir endilöngu, einnig heflaður, slípaður eða 
endaskeyttur, ekki yfir 6 mm að þykkt 

4 A 

44083111 Þynnur í spónaplötur úr dökkrauðum Meranti, ljósrauðum Meranti og Meranti 
Bakau, einnig heflaðar, slípaðar eða endaskeyttar, ekki yfir 6 mm að þykkt, úr 

lagskipuðum krossviði 

10 A 

44083119 Þynnur í spónaplötur úr dökkrauðum Meranti, ljósrauðum Meranti og Meranti 
Bakau, einnig heflaðar, slípaðar eða endaskeyttar, ekki yfir 6 mm að þykkt, úr 

öðrum viði en lagskipuðum krossviði 

4 A 

44083120 Spónaplötur úr dökkrauðum Meranti, ljósrauðum Meranti og Meranti Bakau, 
einnig heflaðar, slípaðar eða endaskeyttar, ekki yfir 6 mm að þykkt 

4 A 

44083190 Annar viður úr dökkrauðum Meranti, ljósrauðum Meranti og Meranti Bakau, 

sagaður eftir endilöngu, einnig heflaðar, slípaðar eða endaskeyttar, ekki yfir 6 
mm að þykkt 

4 A 

44083911 Þynnur í spónaplötur úr tilgreindum hitabeltisviði, ót.a., einnig heflaðar, slípaðar 
eða endaskeyttar, ekki yfir 6 mm að þykkt, úr lagskipuðum krossviði 

10 A 

44083919 Þynnur í spónaplötur úr tilgreindum hitabeltisviði, ót.a., einnig heflaðar, slípaðar 

eða endaskeyttar, ekki yfir 6 mm að þykkt, úr öðrum viði en lagskipuðum 
krossviði 

4 A 

44083920 Þynnur í krossvið úr tilgreindum hitabeltisviði, ót.a., einnig heflaðar, slípaðar 

eða endaskeyttar, ekki yfir 6 mm að þykkt 

4 A 

44083990 Tilgreindur hitabeltisviður, ót.a., sagaður eftir endilöngu, flagaður eða birktur, 

einnig heflaður, slípaður eða endaskeyttur, ekki yfir 6 mm að þykkt 

4 A 

44089011 Þynnur í spónaplötur úr viði, ót.a., einnig heflaðar, slípaðar eða endaskeyttar, 

ekki yfir 6 mm að þykkt, úr lagskipuðum krossviði 

4 A 

44089012 Þynnur í spónaplötur úr viði, ót.a., einnig heflaðar, slípaðar eða endaskeyttar, 
ekki yfir 6 mm að þykkt, úr viði úr tempraða beltinu, ekki barrviður 

3 A 
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44089013 Þynnur í spónaplötur úr viði, ót.a., einnig heflaðar, slípaðar eða endaskeyttar, 
ekki yfir 6 mm að þykkt, úr bambus 

4 A 

44089019 Þynnur í spónaplötur úr viði, ót.a., einnig heflaðar, slípaðar eða endaskeyttar, 
ekki yfir 6 mm að þykkt, úr öðrum viði en lagskipuðum krossviði 

3 A 

44089021 Þynnur í spónaplötur úr krossviði, ót.a., einnig heflaðar, slípaðar eða 

endaskeyttar, ekki yfir 6 mm að þykkt, úr viði af tempruðum svæðum, ekki 
barrviður 

3 A 

44089029 Viðarplötur úr krossviði, ót.a., einnig heflaðar, slípaðar eða endaskeyttar, ekki 

yfir 6 mm að þykkt, úr viði 

3 A 

44089091 Viður, einnig heflaðar, slípaðar eða endaskeyttar, ekki yfir 6 mm að þykkt, úr 

viði af tempruðum svæðum, ekki barrviður 

3 A 

44089099 Viður, einnig heflaður, slípaður eða endaskeyttur, ekki yfir 6 mm að þykkt 3 A 

44091010 Gólfborð, lengjur, úr barrviði 7,5 A 

44091090 Annar barrviður (þ.m.t. lengjur og myndræmur í parketgólf, ósamsett) samfellt 

unninn (continuously shaped) (plægður, grópaður, fasaður, sniðheflaður, v-

skeyttur, skrautheflaður, mótaður, rúnnaður eða þess háttar) á hvaða brún, enda 
eða hlið sem er 

7,5 A 

44092110 Gólfborð, lengjur, úr bambus 4 A 

44092190 Bambus samfellt unninn „á hvaða brún, enda eða hlið sem er, einnig heflaður, 
slípaður eða endaskeyttur“ 

4 A 

44092910 Gólfborð, lengjur, ekki úr barrviði, þó ekki bambus 4 A 

44092990 Viður, ekki barrviður, þó ekki bambus „á hvaða brún, enda eða hlið sem er, 

einnig heflaður, slípaður eða endaskeyttur“ 

4 A 

44101100 Spónaplötur úr viði 4 D 

44101200 Plötur með réttuðum flögum (oriented strand board) úr viði 4 D 

44101900 Plötur úr viði, þó ekki spónaplötur og plötur með réttuðum flögum 4 D 

44109011 Spónaplötur úr hveiti-/hrísplöntustráum 7,5 D 

44109019 Spónaplötur úr öðru trékenndu efni 7,5 D 

44109090 Áþekkar plötur úr trékenndu efni 7,5 D 

44111211 Trefjaplötur að meðalþéttleika (MDF), að þykkt ekki meira en 5 mm og yfir 0,8 

g/cm3 að þéttleika, ekki unnar vélrænt eða hjúpaðar 

4 D 

44111219 Trefjaplötur að meðalþéttleika (MDF), að þykkt ekki meira en 5 mm og yfir 0,8 

g/cm3 að þéttleika, aðrar en þær sem eru ekki unnar vélrænt eða hjúpaðar 

7,5 D 

44111221 Trefjaplötur að meðalþéttleika (MDF), úr geislafuru, að þykkt ekki meira en 5 

mm og yfir 0,5 g/cm3 að þéttleika en ekki yfir 0,8 g/cm3 

4 D 

44111229 Aðrar trefjaplötur að meðalþéttleika (MDF), að þykkt ekki meira en 5 mm og 

yfir 0,5 g/cm3 að þéttleika en ekki yfir 0,8 g/cm3 

4 D 

44111291 Trefjaplötur að meðalþéttleika (MDF), að þykkt ekki meira en 5 mm og minna 

en 0,5 g/cm3 að þéttleika, ekki unnar vélrænt eða hjúpaðar 

7,5 D 

44111299 Trefjaplötur að meðalþéttleika (MDF), að þykkt ekki meira en 5 mm og minna 

en 0,5 g/cm3 að þéttleika, unnar vélrænt eða hjúpaðar 

4 D 

44111311 Trefjaplötur að meðalþéttleika (MDF), að þykkt meira en 5 mm en ekki meira 
en 9 mm, yfir 0,8 g/cm3 að þéttleika, ekki unnar vélrænt eða hjúpaðar 

4 D 

44111319 Trefjaplötur að meðalþéttleika (MDF), að þykkt meira en 0,5 g/cm3 en ekki 
meira en 0,8 g/cm3 og yfir 0,8 g/cm3 að þéttleika, unnar vélrænt eða hjúpaðar 

7,5 D 

44111321 Trefjaplötur að meðalþéttleika (MDF), úr geislafuru, að þykkt meira en 0,5 

g/cm3 en ekki meira en 0,8 g/cm3 og yfir 0,5 g/cm3 að þéttleika en ekki yfir 0,8 
g/cm3 

4 D 
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44111329 Aðrar trefjaplötur að meðalþéttleika (MDF), að þykkt meira en 0,5 g/cm3 en 
ekki meira en 0,8 g/cm3 og yfir 0,5 g/cm3 að þéttleika en ekki yfir 0,8 g/cm3 

4 D 

44111391 Trefjaplötur að meðalþéttleika (MDF), að þykkt meira en 5 mm en ekki meira 
en 9 mm og yfir 0,5 g/cm3 að þéttleika en ekki yfir 0,8 g/cm3, ekki unnar 

vélrænt eða hjúpaðar 

7,5 D 

44111399 Trefjaplötur að meðalþéttleika (MDF), að þykkt meira en 5 mm en ekki meira 
en 9 mm og yfir 0,5 g/cm3 að þéttleika en ekki yfir 0,8 g/cm3, unnar vélrænt 

eða hjúpaðar 

4 D 

44111411 Trefjaplötur að meðalþéttleika (MDF), að þykkt meira en 9 mm og yfir 0,8 
g/cm3 að þéttleika, ekki unnar vélrænt eða hjúpaðar 

4 D 

44111419 Trefjaplötur að meðalþéttleika (MDF), að þykkt meira en 9 mm og yfir 0,8 
g/cm3 að þéttleika, unnar vélrænt eða hjúpaðar 

7,5 D 

44111421 Trefjaplötur að meðalþéttleika (MDF), úr geislafuru, að þykkt meira en 9 mm 

og yfir 0,5 g/cm3 að þéttleika en ekki yfir 0,8 g/cm3 

4 D 

44111429 Aðrar trefjaplötur að meðalþéttleika (MDF), að þykkt meira en 9 mm og yfir 0,5 

g/cm3 að þéttleika en ekki yfir 0,8 g/cm3 

4 D 

44111491 Trefjaplötur að meðalþéttleika (MDF), að þykkt meira en 9 mm og ekki yfir 0,5 

g/cm3 að þéttleika, ekki unnar vélrænt eða hjúpaðar 

7,5 D 

44111499 Trefjaplötur að meðalþéttleika (MDF), að þykkt meira en 9 mm og ekki yfir 0,5 
g/cm3 að þéttleika, unnar vélrænt eða hjúpaðar 

4 D 

44119210 Aðrar trefjaplötur úr viði, yfir 0,8 g/cm3 að þéttleika, ekki unnar vélrænt eða 

hjúpaðar 

4 D 

44119290 Aðrar trefjaplötur úr viði, yfir 0,8 g/cm3 að þéttleika, unnar vélrænt eða 

hjúpaðar 

7,5 D 

44119310 Aðrar trefjaplötur úr geislafuru, yfir 0,5 g/cm3 að þéttleika en ekki yfir 0,8 

g/cm3 

4 D 

44119390 Aðrar trefjaplötur úr viði öðrum en geislafuru, yfir  0,5 g/cm3 að þéttleika en 
ekki yfir 0,8 g/cm3 

4 D 

44119410 Aðrar trefjaplötur úr viði, yfir 0,35 g/cm3 að þéttleika en ekki yfir 0,5 g/cm3 7,5 D 

44119421 Aðrar trefjaplötur úr viði ekki meira en 0,5 g/cm3 að þéttleika, ekki unnar 

vélrænt eða hjúpaðar 

7,5 D 

44119429 Aðrar trefjaplötur úr viði, ekki yfir  0,5 g/cm3 að þéttleika, unnar vélrænt eða 
hjúpaðar 

4 D 

44121011 Krossviður, eingöngu úr bambusþynnum, með að minnsta kosti einu ytra lagi úr 

hitabeltisviði 

12 A 

44121019 Annar krossviður eingöngu úr bambusþynnum 4 D 

44121020 Lagskiptar plötur úr bambus, með að minnsta kosti einu ytra lagi úr viði, þó ekki 
barrviði 

10 D 

44121091 Lagskiptar plötur úr bambus, með að minnsta kosti einu ytra lagi úr 

hitabeltisviði 

8 D 

44121092 Lagskiptar plötur úr bambus, með að minnsta kosti einu lagi úr spónaplötu 10 D 

44121099 Aðrar lagskiptar plötur úr bambus 4 A 

44123100 Krossviður með að minnsta kosti einu ytra lagi úr hitabeltisviði, hvert lag ekki 

yfir 6 mm að þykkt 

12 A 

44123210 Krossviður með að minnsta kosti einu ytra lagi úr öðru en barrviði af tempraða 
beltinu, hvert lag ekki yfir 6 mm að þykkt 

4 D 

44123290 Annar krossviður með að minnsta kosti einu ytra lagi úr öðru en barrviði, hvert 

lag ekki yfir 6 mm að þykkt 

4 D 

44123900 Annar krossviður, eingöngu úr viðarþynnum (þó ekki bambus), hvert lag ekki 

yfir 6 mm að þykkt 

4 A 
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44129410 Blokkplötur (blockboard), lagskipaðar plötur og battingsplötur (battenboard), 
með að minnsta kosti einu ytra lagi úr öðru en barrviði 

10 D 

44129491 Blokkplötur (blockboard), lagskipaðar plötur og battingsplötur (battenboard), 
með að minnsta kosti einu ytra lagi úr hitabeltisviði 

8 D 

44129492 Blokkplötur (blockboard), lagskipaðar plötur og battingsplötur (battenboard), 

með að minnsta kosti einu lagi úr spónaplötu 

10 D 

44129499 Aðrar blokkplötur, lagskipaðar plötur og battingsplötur 4 A 

44129910 Krossviður, spónlagðar plötur og áþekkur lagskiptur viður, með að minnsta einu 
ytra lagi úr barrviði og einu ytra lagi úr tilgreindum viði af tempraða beltinu 

10 D 

44129991 Aðrar lagskipaðar viðarplötur, með að minnsta kosti einu ytra lagi úr 

hitabeltisviði 

8 D 

44129992 Annar lagskipaðar viðarplötur, með að minnsta kosti einu lagi úr spónaplötum 10 D 

44129999 Aðrar lagskipaðar viðarplötur 4 A 

44130000 Hertur viður, í blokkum, plötum, ræmum eða prófíllaga 6 A 

44140010 Viðarrammar úr geislafuru fyrir málverk, ljósmyndir, spegla eða áþekka hluti 20 D 

44140090 Aðrir viðarrammar fyrir málverk, ljósmyndir, spegla eða áþekka hluti 20 D 

44151000 Kassar, öskjur, grindur, hylki og áþekkar umbúðir, úr viði; kapalkefli úr viði 7,5 A 

44152010 Vörubretti, kassabretti og önnur farmbretti úr geislafuru; skjólborðfyrir 
vörubretti, úr geislafuru 

7,5 D 

44152090 Vörubretti, kassabretti og önnur farmbretti úr öðru en geislafuru; skjólborð fyrir 

vörubretti, úr öðru en geislafuru 

7,5 D 

44160010 Ámur, tunnur, ker, balar og aðrar beykisvörur og hlutar til þeirra, úr geislafuru, 

þ.m.t. tunnustafir 

16 D 

44160090 Ámur, tunnur, ker, balar og aðrar beykisvörur og hlutar til þeirra, úr öðru en 

geislafuru, þ.m.t. tunnustafir 

16 D 

44170010 Verkfæri, verkfærahlutar og verkfærahandföng, burstatré og handföng fyrir sópa 
eða bursta, úr geislafuru; leistar og blokkir fyrir stígvél og skó, úr geislafuru 

16 D 

44170090 Verkfæri, verkfærahlutar og verkfærahandföng, burstatré og handföng fyrir sópa 

eða bursta, úr öðru en geislafuru; leistar og blokkir fyrir stígvél og skó, úr öðru 
en geislafuru 

16 D 

44181010 Gluggar, dyragluggar og karmar til þeirra, úr geislafuru 4 D 

44181090 Gluggar, dyragluggar og karmar til þeirra, úr öðru en geislafuru 4 D 

44182000 Hurðir, karmar og þröskuldar til þeirra úr viði 4 A 

44184000 Steinsteypumót úr viði 4 A 

44185000 Þakspónn úr viði 7,5 A 

44186000 Stólpar og bitar 4 A 

44187100 Samsett gólfborð fyrir mosaíkgólf 4 A 

44187210 Samsett gólfborð úr bambus, marglaga 4 A 

44187290 Önnur samsett gólfborð, marglaga 4 A 

44187910 Samsett gólfborð úr bambus, þó ekki marglaga eða fyrir mosaíkgólf 4 A 

44187990 Önnur samsett gólfborð, þó ekki marglaga eða fyrir mosaíkgólf 4 A 

44189010 Trésmíðavörur til bygginga úr bambus, þ.m.t. holviðarþiljur úr bambus 4 A 

44189090 Trésmíðavörur til bygginga úr viði, ót.a., þ.m.t. holviðarþiljur 4 A 

44190031 Einnota matprjónar úr viði 0 A 
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44190032 Einnota matprjónar úr bambus 0 A 

44190091 Borðbúnaður og eldhúsbúnaður úr bambus, ót.a. 0 A 

44190099 Borðbúnaður og eldhúsbúnaður, úr öðru en bambus, ót.a. 0 A 

44201011 Útskurður úr tré 0 A 

44201012 Útskurður úr bambus 0 A 

44201020 Viftur úr viði 0 A 

44201090 Styttur og annað skraut, úr viði, ót.a. 0 A 

44209010 Myndfelldur viður og innlagður viður 0 A 

44209090 Skrín og kassar undir skartgripi eða hnífapör og áþekkar vörur, úr viði; 

viðarhúsgögn sem teljast ekki til 94. kafla 

0 A 

44211000 Herðatré úr viði 0 A 

44219010 Spólur, snældur, kefli, spólur fyrir saumþráð og þess háttar, úr viði 0 A 

44219021 Kringlóttir pinnar og stönglar, stönglar fyrir íspinna, spaðar og áþekkir einnota 
hlutir úr viði 

0 A 

44219022 Kringlóttir pinnar og stönglar, stönglar fyrir íspinna, spaðar og áþekkir einnota 
hlutir úr bambus 

0 A 

44219090 Vörur úr viði, ót.a. 0 A 

45011000 Náttúrlegur korkur, óunninn eða aðeins forunninn 6 A 

45019010 Korkúrgangur 0 A 

45019020 Brotinn, kornaður eða malaður korkur 0 A 

45020000 Náttúrlegur korkur, birktur eða gróflega tilhöggvinn, eða í rétthyrndum (þ.m.t. 

ferningslaga) blokkum, plötum, þynnum eða ræmum (þ.m.t. tilsniðið efni í tappa 

eða lok) 

8 A 

45031000 Tappar og lok úr náttúrlegum korki 8 A 

45039000 Vörur úr náttúrlegum korki, ót.a. 10,5 A 

45041000 Blokkir, plötur, þynnur eða ræmur; flísar að hvaða lögun sem er; gegnheilir 

sívalningar, þ.m.t. diskar, úr mótuðum korki (með eða án bindiefna): 

8,4 A 

45049000 Mótaður korkur og vörur úr mótuðum korki, ót.a. 0 A 

46012100 Mottur, ábreiður og skermar úr bambus 9 A 

46012200 Mottur, ábreiður og skermar úr spanskreyr 9 A 

46012911 Mottur, ábreiður og skermar úr sefi 9 A 

46012919 Mottur, ábreiður og skermar úr öðru grasi eða hálmi 9 A 

46012921 Skermar úr reyr 9 A 

46012929 Mottur og ábreiður úr reyr 9 A 

46012990 Mottur, ábreiður og skermar úr öðru jurtaefni 9 A 

46019210 Fléttur og áþekk framleiðsla úr bambus, einnig sett saman í ræmur 9 A 

46019290 Aðrar fléttur og áþekkar vörur úr bambus 9 A 

46019310 Fléttur og áþekk framleiðsla úr spanskreyr, einnig sett saman í ræmur 9 A 

46019390 Fléttur og áþekk framleiðsla úr spanskreyr 9 A 

46019411 Fléttur úr hálmi 10 A 

46019419 Önnur áþekk framleiðsla úr hálmi 10 A 
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46019491 Aðrar fléttur og áþekk framleiðsla úr fléttiefnum, einnig sett saman í ræmur 9 A 

46019499 Fléttur og áþekk framleiðsla úr fléttiefnum, þó ekki bambus og spanskreyr 9 A 

46019910 Fléttur og áþekk framleiðsla úr fléttiefnum, einnig sett saman í ræmur, úr öðru 
fléttiefni en jurtaefni 

9 A 

46019990 Fléttiefni, fléttur og áþekk framleiðsla úr fléttiefnum, bundin saman í samhliða 

þætti eða ofin, í plötum, einnig sem fullgerðar vörur, úr öðru fléttiefni en 
jurtaefni 

9 A 

46021100 Körfugerðarvörur, tágasmíði og aðrar vörur úr bambus 9 A 

46021200 Körfugerðarvörur, tágasmíði og aðrar vörur úr spanskreyr 9 A 

46021910 Körfugerðarvörur, tágasmíði og aðrar vörur úr grasi eða hálmi 9 A 

46021920 Körfugerðarvörur, tágasmíði og aðrar vörur úr maíssilki 9 A 

46021930 Körfugerðarvörur, tágasmíði og aðrar vörur úr viðju 9 A 

46021990 Körfugerðarvörur, tágasmíði og aðrar vörur úr öðrum jurtaefnum 9 A 

46029000 Körfugerðarvörur, tágasmíði og aðrar vörur úr öðru fléttiefni en jurtaefni; vörur 

úr lúffu (loofah) 

9 A 

47010000 Vélunnið viðardeig 0 A 

47020000 Kemískt viðardeig, í upplausnarstigum 0 A 

47031100 Óbleikt kemískt viðardeig, sóta eða súlfat, úr barrviði, þó ekki í 
upplausnarstigum 

0 A 

47031900 Óbleikt kemískt viðardeig, sóta eða súlfat, ekki úr barrviði, þó ekki í 

upplausnarstigum 

0 A 

47032100 Hálfbleikt eða bleikt kemískt viðardeig, sóta eða súlfat, úr barrviði, þó ekki í 

upplausnarstigum 

0 A 

47032900 Hálfbleikt eða bleikt kemískt viðardeig, sóta eða súlfat, ekki úr barrviði, þó ekki 

í upplausnarstigum 

0 A 

47041100 Óbleikt kemískt viðardeig, súlfít, úr barrviði, þó ekki í upplausnarstigum 0 A 

47041900 Óbleikt, kemískt viðardeig, súlfít, þó ekki í upplausnarstigum 0 A 

47042100 Hálfbleikt eða bleikt, kemískt viðardeig, súlfit, úr barrviði, þó ekki í 
upplausnarstigum 

0 A 

47042900 Hálfbleikt eða bleikt, kemískt viðardeig, súlfit, ekki úr barrviði, þó ekki í 

upplausnarstigum 

0 A 

47050000 Hálfkemískt viðardeig 0 A 

47061000 Deig úr baðmullardún 0 A 

47062000 Deig úr trefjum unnum úr endurheimtum pappír eða pappa (úrgangi og rusli) 0 A 

47063000 Bambusdeig 0 A 

47069100 Vélunnið deig úr trefjakenndu sellulósaefni, ót.a. 0 A 

47069200 Kemískt unnið deig úr trefjakenndu sellulósaefni, ót.a. 0 A 

47069300   0 A 

47071000 Endurheimtur óbleiktur kraftpappír eða kraftpappi eða  bylgjupappír eða 

bylgjupappi (úrgangur og rusl) 

0 A 

47072000 Endurheimtur pappír eða pappi (úrgangur og rusl), sem aðallega er gerður úr 

bleiktu kemísku deigi, ekki gegnlituðu 

0 A 

47073000 Endurheimtur pappír eða pappi (úrgangur og rusl), sem aðallega er gerður úr 

kemísku deigi (t.d. fréttablöð, dagblöð og áþekkar prentvörur) 

0 A 
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47079000 Endurheimtur pappír eða pappi (úrgangur og rusl), ót.a., þ.m.t. óflokkaður 
úrgangur og rusl 

0 A 

48010000 Dagblaðapappír, í rúllum eða örkum 5 D 

48021010 Xuan-pappír 7,5 D 

48021090 Annar handgerður pappír og pappi 7,5 D 

48022010 Efni í ljósmyndapappír 7,5 D 

48022090 Annar pappír og pappi notaður í ljósnæman, hitanæman eða rafnæman pappír 

eða pappa 

7,5 D 

48024000 Óhúðað veggfóðursefni, í rúllum eða örkum 7,5 D 

48025400 Pappír og pappi, notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota, 

sem ekki eru í trefjar fengnar á vélrænan hátt eða ekki er í meira en 10% miðað 

við þunga af slíkum trefjum miðað við trefjainnihald í heild, 40 g/m2 að þyngd, 

óhúðaður, í rúllum eða örkum, ót.a. 

7,5 D 

48025500 Pappír og pappi, notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota, 

sem ekki eru í trefjar fengnar á vélrænan hátt eða ekki er í meira en 10% miðað 

við þunga af slíkum trefjum miðað við trefjainnihald í heild, 40 g/m2 að þyngd 
eða meira, þó ekki meira en 150 g/m2, óhúðaður, í rúllum eða örkum, ót.a. 

5 D 

48025600 Pappír og pappi, notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota, 

sem ekki eru í trefjar fengnar á vélrænan hátt eða ekki er í meira en 10% miðað 
við þunga af slíkum trefjum miðað við trefjainnihald í heild, 40 g/m2 að þyngd 

eða meira, þó ekki meira en 150 g/m2, óhúðaður, í örkum með einni hlið, ót.a. 

5 D 

48025700 Pappír og pappi, notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota, 
sem ekki eru í trefjar fengnar á vélrænan hátt eða ekki er í meira en 10% miðað 

við þunga af slíkum trefjum miðað við trefjainnihald í heild, 40 g/m2 að þyngd 

eða meira, þó ekki meira en 150 g/m2, óhúðaður, í örkum, ót.a. 

5 D 

48025800 Pappír/pappi, notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota, sem 

ekki eru í trefjar fengnar á vélrænan hátt eða ekki er í meira en 10% miðað við 
þunga af slíkum trefjum miðað við trefjainnihald í heild, 150g/m2 að þyngd eða 

meira, óhúðaður, í rúllum eða örkum, ót.a. 

5 D 

48026110 Pappír og pappi, notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota, 
og gataspjaldaefni og gataræmupappír, sem í eru trefjar meira en 10% miðað við 

þunga af slíkum trefjum miðað við trefjainnihald í heild, óhúðaður, 

dagblaðapappír, í rúllum, ót.a. 

7,5 D 

48026190 Pappír og pappi, notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota, 

og gataspjaldaefni og gataræmupappír, sem í eru trefjar meira en 10% miðað við 

þunga af slíkum trefjum miðað við trefjainnihald í heild, óhúðaður, í rúllum, 
ót.a. 

5 D 

48026200 Pappír og pappi, notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota, 
og gataspjaldaefni og gataræmupappír, sem í eru trefjar meira en 10% miðað við 

þunga af slíkum trefjum miðað við trefjainnihald í heild, óhúðaður, í örkum með 

einni hlið 

5 D 

48026910 Pappír og pappi, notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota, 

og gataspjaldaefni og gataræmupappír, sem í eru trefjar meira en 10% miðað við 

þunga af slíkum trefjum miðað við trefjainnihald í heild, óhúðaður, í örkum, 
ót.a. 

7,5 D 

48026990 Pappír og pappi, notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota, 

og gataspjaldaefni og gataræmupappír, sem í eru trefjar meira en 10% miðað við 
þunga af slíkum trefjum miðað við trefjainnihald í heild, óhúðaður, 

dagblaðapappír, í örkum, ót.a. 

5 D 

48030000 Hreinlætis- eða andlitsþurrkuefni, handþurrku- eða bleiuefni og áþekkur pappír 

til heimilis- eða hreinlætisnota, sellulósavatt og vefir úr sellulósatrefjum, einnig 

krepað, fellt, gatað, yfirborðslitað eða áprentað, í rúllum eða örkum 

7,5 D 

48041100 Óbleiktur kraftpappír, óhúðaður, í rúllum eða örkum 5 D 

48041900 Kraftpappír (þó ekki óbleiktur), óhúðaður, í rúllum eða örkum 5 D 

48042100 Óbleiktur sekkjakraftpappír, óhúðaður, í rúllum eða örkum 5 D 
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48042900 Sekkjakraftpappír (þó ekki óbleiktur), óhúðaður, í rúllum eða örkum 5 D 

48043100 Óbleiktur kraftpappír og -pappi, ót.a.,  að þyngd 150 g/m2 eða minna, óhúðaður, 

í rúllum eða örkum 

2 D 

48043900 Kraftpappír og -pappi (þó ekki óbleiktur), ót.a., að þyngd 150 g/m2 eða minna, 

óhúðaður, í rúllum eða örkum 

2 D 

48044100 Óbleiktur kraftpappír og -pappi, ót.a.,  að þyngd meira en 150 g/m2 en minna en 
225 g/m2, óhúðaður, í rúllum eða örkum 

2 D 

48044200 Kraftpappír og -pappi, jafnbleiktur í gegn og í er meira en 95% af viðartrefjum 
fengnum með kemískri aðferð miðað við þyngd trefjainnihaldsins í heild, ót.a., 

að þyngd meira en 150 g/m2 en minna en 225 g/m2, óhúðaður, í rúllum og 

örkum 

5 D 

48044900 Kraftpappír og -pappi (þó ekki óbleiktur), ót.a., að þyngd meira en 150 g/m2 en 

minna en 225 g/m2, óhúðaður, í rúllum eða örkum 

2 D 

48045100 Óbleiktur kraftpappír og -pappi, ót.a.,  að þyngd 225 g/m2 eða meira, óhúðaður, 
í rúllum eða örkum 

2 D 

48045200 Kraftpappír og -pappi, jafnbleiktur í gegn og í er meira en 95% af viðartrefjum 
fengnum með kemískri aðferð miðað við þyngd trefjainnihaldsins í heild, ót.a., 

að þyngd 225 g/m2 eða meira, óhúðaður, í rúllum og örkum 

5 D 

48045900 Kraftpappír og -pappi (þó ekki óbleiktur), ót.a., að þyngd 225 g/m2 eða meira, 
óhúðaður, í rúllum eða örkum 

2 D 

48051100 Hálfkemískur bylgjupappír, óhúðaður, í rúllum eða örkum 7,5 D 

48051200 Bylgjupappír unninn úr hálmi, óhúðaður, í rúllum eða örkum 7,5 D 

48051900 Bylgjupappír, ót.a., óhúðaður, í rúllum eða örkum 7,5 D 

48052400 Prófunarpappír (endurunnin prófunarspjöld), 150 g/m2 að þyngd eða minna 7,5 D 

48052500 Prófunarpappír (endurunnin prófunarspjöld), meira en 150 g/m2 að þyngd 7,5 D 

48053000 Súlfítumbúðapappír, óhúðaður, í rúllum eða örkum 7,5 D 

48054000 Óhúðaður síupappír og -pappi, í rúllum eða örkum 7,5 D 

48055000 Óhúðaður filtpappír og -pappi, í rúllum eða örkum 7,5 D 

48059110 Pappír fyrir rafvökvaþétta, að þyngd 150 g/m2 eða minna 7,5 D 

48059190 Annar pappír og pappi, að þyngd 150 g/m2 eða minna 7,5 D 

48059200 Pappír og -pappi, ót.a., að þyngd meira en 150 g/m2 en minna en 225 g/m2, 
óhúðaður, í rúllum eða örkum 

7,5 D 

48059300 Pappír og -pappi, ót.a., að þyngd 225 g/m2 eða meira, óhúðaður, í rúllum eða 

örkum 

7,5 D 

48061000 Jurtapergament, í rúllum eða örkum 7,5 D 

48062000 Feitiheldur pappír, í rúllum eða örkum 7,5 D 

48063000 Afritunarpappír, í rúllum eða örkum 7,5 D 

48064000 Vatnsheldur pappír og annar gljáður, gagnsær eða hálfgagnsær pappír 7,5 D 

48070000 Samsettur pappír og pappi (gerður með því að festa slétt pappírs- eða pappalög 
saman með lími), ekki yfirborðshúðaður eða gegndreyptur, einnig með innri 

styrkingu, í rúllum eða örkum 

7,5 D 

48081000 Pappír og pappi, bylgjaður (einnig með álímdri sléttri yfirborðsörk), einnig 

gataður, í rúllum eða örkum, 

7,5 D 

48084000 Sekkjakraftpappír, krepaður eða felldur, einnig upphleyptur eða gataður, í 
rúllum eða örkum 

7,5 D 

48089000 Pappír og pappi, ót.a., krepaður, felldur, upphleyptur eða gataður, í rúllum eða 

örkum, ót.a. 

7,5 D 
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48092000 Sjálfafritunarpappír, einnig prentaður, í rúllum eða örkum 7,5 D 

48099000 Afritunar- eða færipappír (þ.m.t. húðaður eða gegndreyptur pappír í 

fjölritunarstensla eða offsetprentplötur), ót.a., einnig prentaður, í rúllum eða 
örkum 

7,5 D 

48101300 Pappír og pappi til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota, sem í eru 

trefjar fengnar með vélrænum aðferðum 10% eða minna af þyngd 
trefjainnihalds í heild, að þyngd 150 g/m2 eða minna, húðaður með kaólíni eða 

öðru ólífrænu efni, og með engu annarri húðun, í rúllum 

5 D 

48101400 Pappír og pappi til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota, sem í eru 
trefjar fengnar með vélrænum aðferðum 10% eða minna miðað við þyngd 

trefjainnihaldsins í heild, að þyngd 150 g/m2 eða minna, húðaður með kaólíni 

eða öðru ólífrænu efni, og með engu annarri húðun, í örkum með einni hlið 

5 D 

48101900 Pappír og pappi til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra nota, sem í eru 

trefjar fengnar með vélrænum aðferðum 10% eða minna miðað við þyngd 

trefjainnihaldsins í heild, að þyngd 150 g/m2 eða minna, húðaður með kaólíni 

eða öðru ólífrænu efni, og með engu annarri húðun, í örkum, ót.a. 

5 D 

48102200 Léttur húðaður pappír og pappi til að skrifa á, prenta á eða til annarra grafískra 
nota, sem í eru trefjar fengnar með vélrænum aðferðum meira en 10% miðað við 

þyngd trefjainnihaldsins í heild, húðaður með kaólíni eða öðru ólífrænu efni, og 

með engu annarri húðun, í rúllum eða örkum 

5 D 

48102900 Pappír og pappi (þó ekki léttur húðaður pappír og pappi) notaður til að skrifa á, 

prenta á eða til annarra grafískra nota sem í er meira en 10% af trefjum, 

fengnum með vélrænum, miðað við þyngd trefjainnihaldsins í heild, ót.a. 
húðaður með kaólíni 

5 D 

48103100 Kraftpappír og -pappi, jafnbleiktur í gegn og í er meira en 95% af viðartrefjum 
fengnum með kemískum aðferðum, miðað við þyngd trefjainnihaldsins í heild 

og 150 g/m2 eða minna að þyngd, húðaður með kaólíni eða öðru ólífrænu efni 

og ekki öðru efni, í rúllum eða örkum 

5 D 

48103200 Kraftpappír og -pappi, jafnbleiktur í gegn og í er meira en 95% af viðartrefjum 

fengnum með kemískum aðferðum, miðað við þyngd trefjainnihaldsins í heild 

og meira en 150 g/m2 að þyngd, húðaður með kaólíni eða öðru ólífrænu efni og 
ekki öðru efni, í rúllum eða örkum 

5 D 

48103900 Kraftpappír og -pappi (ekki notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra 

grafískra nota), ót.a. 

5 D 

48109200 Marglaga pappír og pappi, ót.a., húðaður á annarri eða báðum hliðum með 

kaólíni (Kínaleir) eða öðru ólífrænu efni, með eða án bindiefnis, og með engri 
annarri húð, einnig  yfirborðslitaður, yfirborðsskreyttur eða áprentaður, í rúllum 

eða örkum 

5 D 

48109900 Pappír og pappi, ót.a., húðaður á annarri eða báðum hliðum með kaólíni 
(Kínaleir) eða öðru ólífrænu efni, með eða án bindiefnis, og með engri annarri 

húð, einnig  yfirborðslitaður, yfirborðsskreyttur eða áprentaður, í  rúllum eða 

örkum 

7,5 D 

48111000 Tjöru-, bítúmen- eða asfaltborinn pappír og pappi, í rúllum eða örkum 7,5 D 

48114100 Sjálflímandi bylgjupappír og -pappi, í rúllum eða örkum 7,5 D 

48114900 Gúmmíborinn pappír og pappi (þó ekki sjálflímandi), í rúllum eða örkum 7,5 D 

48115110 Pappír húðaður plasti á báðum hliðum (þó ekki sjálflímandi) til litljósmyndunar, 

bleiktur, að þyngd meira en 150 g/m2, í rúllum eða örkum 

7,5 D 

48115190 Pappír og pappi, húðaður, gegndreyptur eða hjúpaður plasti (þó ekki 

sjálflímandi), ót.a., bleiktur, að þyngd meira en 150 g/m2, í rúllum eða örkum 

7,5 D 

48115910 Pappír og pappi til einangrunar, ót.a., húðaður, gegndreyptur eða hjúpaður plasti 

(þó ekki sjálflímandi), í rúllum eða örkum 

7,5 D 

48115991 Álhúðaður pappír og pappi, ót.a., húðaður, gegndreyptur eða hjúpaður plasti (þó 
ekki sjálflímandi), í rúllum eða örkum 

7,5 D 

48115999 Pappír og pappi, ót.a., húðaður, gegndreyptur eða hjúpaður plasti (þó ekki 

sjálflímandi), í rúllum eða örkum 

7,5 D 
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48116010 Pappír og pappi til einangrunar, húðaður, gegndreyptur eða hjúpaður vaxi, 
paraffínvaxi, steríni, olíu eða glýseróli, í rúllum eða örkum 

7,5 D 

48116090 Pappír og pappi, ót.a., húðaður, gegndreyptur eða hjúpaður vaxi, paraffínvaxi, 
steríni, olíu eða glýseróli, í rúllum eða örkum 

7,5 D 

48119000 Pappír, pappi, sellulósavatt og vefir úr sellulósatrefjum, ót.a., húðað, gegndreypt 

eða hjúpað, yfirborðslitað eða áprentað, í rúllum eða örkum 

7,5 D 

48120000 Síublokkir, síustykki og síuplötur úr pappírsdeigi 7,5 D 

48131000 Vindlingapappír sem hefti eða hólkar 7,5 D 

48132000 Vindlingapappír í rúllum, 5 cm eða minna að breidd 7,5 D 

48139000 Vindlingapappír, ót.a. 7,5 D 

48142000 Veggfóður og áþekk veggklæðning, úr pappír húðuðum eða hjúpuðum á 

framhlið með æðóttu, upphleyptu, lituðu eða mynsturprentuðu plastlagi eða 

skreyttu á annan hátt 

7,5 D 

48149000 Veggfóður og áþekk veggklæðning, ót.a.; gluggaglærur úr pappír 7,5 D 

48162000 Sjálfafritunarpappír (þó ekki pappír í nr. 48.09) 7,5 D 

48169010 Varmafæripappír (þó ekki pappír í nr. 48.09) 7,5 D 

48169090 Offsetprentplötur úr pappír og annar afritunarpappír eða færipappír, ót.a. (þó 

ekki vörur í nr. 48.09) 

7,5 D 

48171000 Umslög úr pappír eða pappa 7,5 D 

48172000 Bréfkort, póstkort án mynda og skrifkort, úr pappír eða pappa 7,5 D 

48173000 Öskjur, pokar, veski og skrifmöppur, úr pappír eða pappa, sem innihalda ýmiss 
konar bréfsefni 

7,5 D 

48181000 Salernispappír, í rúllum ekki yfir 36 cm að breidd, eða skorið í stærðir eða lögun 7,5 D 

48182000 Vasaklútar, hreinsi- eða andlitsþurrkur og handþurrkur úr pappírsdeigi, pappír, 

sellulósavatti eða vef úr sellulósatrefjum 

7,5 D 

48183000 Borðdúkar og servíettur úr pappírsdeigi, pappír, sellulósavatti eða vef úr 
sellulósatrefjum 

7,5 D 

48185000 Fatnaður og hlutar til hans, úr pappírsdeigi, pappír, sellulósavatti eða vef úr 
sellulósatrefjum 

7,5 A 

48189000 Lök og áþekkur húsbúnaður, hreinlætis- og sjúkravörur, ót.a., úr pappírsdeigi, 

pappír, sellulósavatti eða vef úr sellulósatrefjum 

7,5 D 

48191000 Öskjur, box og kassar úr bylgjupappír eða -pappa 5 D 

48192000 Felliöskjur, fellibox og fellikassar, ekki úr bylgjupappír eða bylgjupappa 5 D 

48193000 Sekkir og pokar með 40 cm breiðum botni eða meira 7,5 A 

48194000 Sekkir og pokar (þ.m.t. keilur), ót.a., úr pappír 7,5 D 

48195000 Ílát til umbúða (þ.m.t. plötuumslög), ót.a., úr pappír eða pappa 7,5 D 

48196000 Spjaldskrárkassar, bréfabakkar, búðarkassar og áþekkar vörur, sem notaðar eru á 

skrifstofum, í verslunum o.þ.h., úr pappír 

7,5 D 

48201000 Skrár, reikningsskilabækur, minnisbækur, pöntunarbækur, kvittanabækur, 

skrifblokkir, minnisblokkir, dagbækur og áþekkar vörur 

7,5 D 

48202000 Stílabækur úr pappír eða pappa 7,5 D 

48203000 Skjalabindi (þó ekki bókahlífar), bréfamöppur og skjalamöppur, úr pappír eða 

pappa 

7,5 D 

48204000 Marglaga eyðublöð og samstæður með kalkipappír á milli, úr pappír 7,5 A 

48205000 Albúm fyrir sýnishorn eða söfn, úr pappír eða pappa 7,5 D 
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48209000 Ritundirlög, önnur skrifföng, ót.a., og bókahlífa, úr pappír eða pappa 7,5 D 

48211000 Pappírs- eða pappamiðar alls konar, áprentaðir 7,5 D 

48219000 Pappírs- eða pappamiðar alls konar (þó ekki áprentaðir) 7,5 D 

48221000 Kefli, spólur, snældur og áþekkar uppistöður til að vinda textílgarn, úr 

pappírsdeigi, pappír eða pappa 

7,5 D 

48229000 Kefli, spólur, snældur og áþekkar uppistöður, ót.a., úr pappírsdeigi, pappír eða 

pappa 

7,5 D 

48232000 Síupappír og síupappi, skorið í stærðir eða lögun 7,5 D 

48234000 Í rúllum, örkum og skífum, áprentað fyrir sjálfrita, skorið í stærðir eða lögun 7,5 D 

48236100 Bakkar, diskar, föt, bollar og þess háttar, úr bambus 7,5 A 

48236900 Bakkar, diskar, föt, bollar og þess háttar, ekki úr bambus 7,5 A 

48237000 Mótaðar eða þrykktar vörur úr pappírsdeigi 7,5 D 

48239010 Gólfklæðning á undirlagi úr pappír eða pappa 7,5 D 

48239020 Joss-pappír og þess háttar 7,5 A 

48239030 Pappírsblævængir 7,5 A 

48239090 Pappír, pappi, sellulósavatt og vefur úr sellulósatrefjum, ót.a., skorið í stærðir 

eða lögun; vörur úr pappírsdeigi, pappír, pappa, sellulósavatti eða vef úr 

sellulósatrefjum, ót.a. 

7,5 D 

49011000 Prentaðar bækur, bæklingar, pésar og áþekkar prentvörur, stök blöð, einnig 

brotin 

0 A 

49019100 Orðabækur og alfræðirit og framhaldsviðaukar þeirra 0 A 

49019900 Prentaðar bækur, bæklingar, pésar og áþekkar prentvörur, ót.a. 0 A 

49021000 Fréttablöð, dagblöð og tímarit (einnig með myndum eða með auglýsingaefni), 
útgefin a.m.k. fjórum sinnum í viku 

0 A 

49029000 Fréttablöð, dagblöð og tímarit (einnig með myndum eða með auglýsingaefni), 

útgefin sjaldnar en fjórum sinnum í viku 

0 A 

49030000 Myndabækur, teiknibækur eða litabækur fyrir börn 0 A 

49040000 Hljóðfæranótur, prentaðar eða í handriti, einnig innbundnar eða með myndum 0 A 

49051000 Hnattlíkön 0 A 

49059100 Landabréf, sjókort og önnur þess konar kort, prentað, í bókarformi 0 A 

49059900 Landabréf, sjókort og önnur þess konar kort, prentað, ót.a. 0 A 

49060000 Uppdrættir og teikningar til notkunar í húsagerð, verkfræði, iðnaði, viðskiptum, 

landslagsfræði eða þess háttar, handgerð frumverk; handskrifaður texti; 
ljósmyndir á ljósnæmum pappír og kalkipappírsafrit af framannefndu 

0 A 

49070010 Ónotuð frímerki, sem eru gild eða verða gild í því landi þangað sem á að senda 

þau 

7,5 D 

49070020 Peningaseðlar 0 A 

49070030 Skuldabréf, hlutabréf eða skuldarviðurkenningar og þess konar verðbréf 0 A 

49070090 Ónotuð stimpilmerki eða áþekk merki, sem eru gild eða verða gild í því landi 

þangað sem á að senda þau; pappír með slíkum merkjum; ávísanaeyðublöð 

7,5 D 

49081000 Færimyndir (decalcomanias), hæfar til glerbrennslu 7,5 D 

49089000 Færimyndir (decalcomanias), þó ekki hæfar til glerbrennslu 7,5 D 

49090010 Prentuð eða myndskreytt póstkort 7,5 D 
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49090090 Prentuð kort með persónulegum óskum, skilaboðum eða tilkynningum, einnig 
með myndum, umslögum eða skrauti 

7,5 D 

49100000 Almanök alls konar, prentuð, þ.m.t. dagatöl 7,5 D 

49111010 Auglýsingavara, vöruskrár og þess háttar, ekki til nota í viðskiptum 0 A 

49111090 Auglýsingavara, vöruskrár og þess háttar, ót.a. 7,5 D 

49119100 Myndir, snið og ljósmyndir (prentað efni) 7,5 D 

49119910 Pappírslegt prentað efni, ót.a. 7,5 A 

49119990 Prentað efni, ót.a. 7,5 A 

50010010 Silkiormahjúpar, aldir á laufum mórberjatrjáa 6 A 

50010090 Aðrir silkiormahjúpir nothæfir til afvinnslu 6 A 

50020011 Verksmiðjuafvinnsla silkiþráðar með gufu 9 A 

50020012 Heimaafvinnsla silkiþráðar með gufu 9 A 

50020013 Doupionafvinnsla silkiþráðar með gufu 9 A 

50020019 Önnur afvinnsla silkiþráðar með gufu, ót.a. 9 A 

50020020 Tussah-silki 9 A 

50020090 Annað hrásilki, ót.a. 9 A 

50030011 Hjúpar, ytra flos, úrgangsendar og -hnútar silkis eftir afvinnslu  9 A 

50030012 Tætt hráefni 9 A 

50030019 Silkiúrgangur, hvorki kembdur eða greiddur 9 A 

50030091 Silkiendar (silk stops) 9 A 

50030099 Annar silkiúrgangur, kembdur eða greiddur 9 A 

50040000 Silkigarn (þó ekki garn spunnið úr silkiúrgangi), ekki umbúið til smásölu 6 A 

50050010 Garn spunnið úr bourette-silki, ekki umbúið til smásölu 6 A 

50050090 Garn spunnið úr öðrum silkiúrgangi, ekki umbúið til smásölu 6 A 

50060000 Silkigarn, umbúið til smásölu; silkiormaþarmar 6 A 

50071010 Óbleiktur eða bleiktur ofinn dúkur úr bourette-silki 10 A 

50071090 Annar ofinn dúkur úr bourette-silki 10 A 

50072011 Óbleiktur eða bleiktur ofinn dúkur úr mórberjasilki sem í er 85% eða meira að 

þyngd af silki 

10 A 

50072019 Annar ofinn dúkur úr mórberjasilki sem í er 85% eða meira að þyngd af silki 10 A 

50072021 Óbleiktur eða bleiktur ofinn dúkur úr tussah-silki sem í er 85% eða meira að 

þyngd af silki 

10 A 

50072029 Annar ofinn dúkur úr tussah-silki sem í er 85% eða meira að þyngd af silki 10 A 

50072031 Óbleiktur eða bleiktur ofinn dúkur úr silkiúrgangi sem í er 85% eða meira að 
þyngd af silki 

10 A 

50072039 Annar ofinn dúkur úr silkiúrgangi sem í er 85% eða meira að þyngd af silki 10 A 

50072090 Annar ofinn dúkur úr silki sem í er 85% eða meira að þyngd af silki, ót.a. 10 A 

50079010 Óbleiktur eða bleiktur ofinn dúkur sem í er minna en 85% að þyngd af silki 10 A 

50079090 Annar ofinn dúkur, ót.a. sem í er minna en 85% að þyngd af silki 10 A 

51011100 Óþvegið reyfi, hvorki kembt né greitt 38 D 
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51011900 Óþvegin ull (þó ekki reyfi), hvorki kembd né greidd 38 D 

51012100 Þvegið reyfi, ekki kolhreinsað, hvorki kembt né greitt 38 D 

51012900 Þvegin ull (þó ekki reyfi), ekki kolhreinsuð, hvorki kembd né greidd 38 D 

51013000 Kolhreinsuð ull, hvorki kembd né greidd 38 D 

51021100 Dýrahár af kashmírgeitum, hvorki kembt né greitt 9 A 

51021910 Fíngert dýrahár af kanínum eða hérum, hvorki kembt né greitt 9 A 

51021920 Fíngert dýrahár af geitum, hvorki kembt né greitt 9 A 

51021930 Fíngert dýrahár af kameldýrum, hvorki kembt né greitt 9 A 

51021990 Annað fíngert dýrahár, hvorki kembt né greitt, ót.a. 9 A 

51022000 Grófgert dýrahár, hvorki kembt né greitt 9 A 

51031010 Afkembur úr ull, þó ekki tætt hráefni 38 D 

51031090 Afkembur úr fíngerðu dýrahári, þó ekki tætt hráefni 9 A 

51032010 Annar úrgangur úr ull, þó ekki tætt hráefni 13,5 A 

51032090 Annar úrgangur úr fíngerðu dýrahári, þó ekki tætt hráefni 9 A 

51033000 Úrgangur úr grófgerðu dýrahári 9 A 

51040010 Tætt hráefni úr ull 15 A 

51040090 Tætt hráefni úr fíngerðu eða grófgerðu dýrahári 5 A 

51051000 Kembd ull 38 D 

51052100 Greidd ull í bútum 38 D 

51052900 Ullartoppar og greidd ull (þó ekki í bútum) 38 D 

51053100 Dýrahár af kashmírgeitum, kembt eða greitt 5 A 

51053910 Dýrahár af kanínum og hérum, kembt eða greitt 5 A 

51053921 Afháruð geitarull, kembd eða greidd 5 A 

51053929 Geitarull, þó ekki afháruð, kembd eða greidd 5 A 

51053990 Annað fíngert dýrahár, ót.a., kembt eða greitt 5 A 

51054000 Grófgert dýrahár, kembt eða greitt 5 A 

51061000 Garn úr kembdri ull, ekki umbúið til smásölu, sem í er 85% eða meira að þyngd 

af ull 

5 A 

51062000 Garn úr kembdri ull, ekki umbúið til smásölu, sem í er minna en 85% að þyngd 
af ull 

5 A 

51071000 Garn úr kembdri ull, ekki umbúið til smásölu, sem í er 85% eða meira að þyngd 

af ull 

5 D 

51072000 Garn úr kembdri ull, ekki umbúið til smásölu, sem í er minna en 85% að þyngd 

af ull 

5 A 

51081011 Kembt garn úr kashmírull, sem í er 85% eða meira af þyngd 5 A 

51081019 Annað garn úr fíngerðu dýrahári (kembt eða greitt), ekki umbúið til smásölu, 

sem í er 85% eða meira að þyngd af fíngerðu dýrahári 

5 A 

51081090 Kembt garn úr fíngerðu dýrahári, ekki umbúið til smásölu 5 A 

51082011 Greitt garn úr kashmírull, sem í er 85% eða meira af þyngd 5 A 

51082019 Annað garn úr fíngerðu dýrahári (greitt), ekki umbúið til smásölu, sem í er 85% 

eða meira að þyngd af fíngerðu dýrahári 

5 A 
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51082090 Greitt garn úr fíngerðu dýrahári, ekki umbúið til smásölu 5 A 

51091011 Garn úr kashmírull, sem í er 85% eða meira að þyngd, umbúið til smásölu 6 A 

51091019 Garn úr annarri ull eða fíngerðu dýrahári, sem í er 85% eða meira að þyngd, 
umbúið til smásölu 

6 A 

51091090 Garn, sem í er 85% eða meira að þyngd af ull eða fíngerðu dýrahári, umbúið til 

smásölu 

6 A 

51099011 Annað garn úr kasmírull, umbúið til smásölu 6 A 

51099019 Annað garn úr ull eða fíngerðu dýrahári, umbúið til smásölu 6 A 

51099090 Garn, sem í er minna en 85% að þyngd af ull eða fíngerðu dýrahári, umbúið til 

smásölu 

6 A 

51100000 Garn úr grófgerðu dýrahári eða hrosshári (þ.m.t. yfirspunnið hrosshársgarn) 6 A 

51111111 Ofinn dúkur úr kashmírull, sem í er 85% eða meira að þyngd, að þyngd ekki yfir 

300 g/m2 

10 A 

51111119 Ofinn dúkur úr kembdu fíngerðu dýrahári, sem í er 85% eða meira að þyngd, að 

þyngd ekki yfir 300 g/m2 

10 A 

51111190 Ofinn dúkur, sem í er 85% eða meira að þyngd af kembdri ull eða fíngerðu 
dýrahári, að þyngd 300 g/m2 eða minna 

10 A 

51111911 Annar ofinn dúkur úr kashmírull 10 A 

51111919 Annar ofinn dúkur úr kembdu fíngerðu dýrahári 10 A 

51111990 Ofinn dúkur, sem í er 85% eða meira að þyngd af kembdri ull eða kembdu 

fíngerðu dýrahári, að þyngd meira en 300 g/m2 

10 A 

51112000 Ofinn dúkur úr kembdri ull, blandaður tilbúnum þráðum 10 A 

51113000 Ofinn dúkur úr kembdri ull, blandaður tilbúnum stutttrefjum 10 A 

51119000 Annar ofinn dúkur úr kembdri ull eða kembdu fíngerðu dýrahári, ót.a. 10 D 

51121100 Ofinn dúkur, sem í er 85% eða meira að þyngd af greiddri ull eða greiddu 

fíngerðu dýrahári, að þyngd 200 g/m2 eða minna 

10 A 

51121900 Ofinn dúkur, sem í er 85% eða meira að þyngd af greiddri ull eða greiddu 

fíngerðu dýrahári, að þyngd meira en 200 g/m2 

10 A 

51122000 Ofinn dúkur úr greiddri ull, blandaður tilbúnum þráðum 10 A 

51123000 Ofinn dúkur úr greiddri ull, blandaður tilbúnum stutttrefjum 10 A 

51129000 Ofinn dúkur úr greiddri ull eða greiddu fíngerðu dýrahári, ót.a. 10 A 

51130000 Ofinn dúkur úr grófgerðu dýrahári eða hrosshári 10 A 

52010000 Baðmull, hvorki kembd né greidd 40 D 

52021000 Baðmullarúrgangur 10 A 

52029100 Tætt hráefni úr baðmull 10 A 

52029900 Baðmullarúrgangur, ót.a. 10 A 

52030000 Baðmull, kembd eða greidd 40 D 

52041100 Saumþráður úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af baðmull, ekki 
umbúinn til smásölu 

5 A 

52041900 Saumþráður úr baðmull, sem í er minna en 85% að þyngd af baðmull, ekki 
umbúinn til smásölu 

5 A 

52042000 Saumþráður úr baðmull, umbúinn til smásölu 5 A 

52051100 Ógreitt einþráða garn úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af baðmull, 
ekki umbúið til smásölu, ekki yfir metratölu 14 

5 A 
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52051200 Ógreitt einþráða garn úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af baðmull, 
ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 14 til og með 43 

5 A 

52051300 Ógreitt einþráða garn úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af baðmull, 
ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 43 til og með 52 

5 A 

52051400 Ógreitt einþráða garn úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af baðmull, 

ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 52 til og með 80 

5 A 

52051500 Ógreitt einþráða garn úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af baðmull, 

ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 80 

5 A 

52052100 Greitt einþráða garn úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af baðmull, 

ekki umbúið til smásölu, ekki yfir metratölu 14 

5 A 

52052200 Greitt einþráða garn úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af baðmull, 
ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 14 til og með 43 

5 A 

52052300 Greitt einþráða garn úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af baðmull, 

ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 43 til og með 52 

5 A 

52052400 Greitt einþráða garn úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af baðmull, 

ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 52 til og með 80 

5 A 

52052600 Greitt einþráða garn úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af baðmull, 

ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 80 til og með 94 

5 A 

52052700 Greitt einþráða garn úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af baðmull, 
ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 94 til og með 120 

5 A 

52052800 Greitt einþráða garn úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af baðmull, 

ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 120 

5 A 

52053100 Ógreitt kaðalbrugðið garn úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af 

baðmull, ekki umbúið til smásölu, ekki yfir metratölu 14 

5 A 

52053200 Ógreitt kaðalbrugðið garn úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af 

baðmull, ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 14 til og með 43 

5 A 

52053300 Ógreitt kaðalbrugðið garn úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af 
baðmull, ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 43 til og með 52 

5 A 

52053400 Ógreitt kaðalbrugðið garn úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af 
baðmull, ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 52 til og með 80 

5 A 

52053500 Ógreitt kaðalbrugðið garn úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af 

baðmull, ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 80 

5 A 

52054100 Greitt kaðalbrugðið garn úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af 

baðmull, ekki umbúið til smásölu, ekki yfir metratölu 14 

5 A 

52054200 Greitt kaðalbrugðið garn úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af 
baðmull, ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 14 til og með 43 

5 A 

52054300 Greitt kaðalbrugðið garn úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af 
baðmull, ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 43 til og með 52 

5 A 

52054400 Greitt kaðalbrugðið garn úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af 

baðmull, ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 52 til og með 80 

5 A 

52054600 Greitt kaðalbrugðið garn úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af 

baðmull, ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 80 til og með 94 

5 A 

52054700 Greitt kaðalbrugðið garn úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af 

baðmull, ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 94 til og með 120 

5 A 

52054800 Greitt kaðalbrugðið garn úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af 
baðmull, ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 120 

5 A 

52061100 Ógreitt einþráða garn úr baðmull, sem í er minna en 85% að þyngd af baðmull, 

ekki umbúið til smásölu, ekki yfir metratölu 14 

5 A 

52061200 Ógreitt einþráða garn úr baðmull, sem í er minna en 85% að þyngd af baðmull, 

ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 14 til og með 43 

5 A 
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52061300 Ógreitt einþráða garn úr baðmull, sem í er minna en 85% að þyngd af baðmull, 
ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 43 til og með 52 

5 A 

52061400 Ógreitt einþráða garn úr baðmull, sem í er minna en 85% að þyngd af baðmull, 
ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 52 til og með 80 

5 A 

52061500 Ógreitt einþráða garn úr baðmull, sem í er minna en 85% að þyngd af baðmull, 

ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 80 

5 A 

52062100 Greitt einþráða garn úr baðmull, sem í er minna en 85% að þyngd af baðmull, 

ekki umbúið til smásölu, ekki yfir metratölu 14 

5 A 

52062200 Greitt einþráða garn úr baðmull, sem í er minna en 85% að þyngd af baðmull, 

ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 14 til og með 43 

5 A 

52062300 Greitt einþráða garn úr baðmull, sem í er minna en  85% að þyngd af baðmull, 
ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 43 til og með 52 

5 A 

52062400 Greitt einþráða garn úr baðmull, sem í er minna en 85% að þyngd af baðmull, 

ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 52 til og með 80 

5 A 

52062500 Greitt einþráða garn úr baðmull, sem í er minna en 85% að þyngd af baðmull, 

ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 80 

5 A 

52063100 Ógreitt kaðalbrugðið garn úr baðmull, sem í er minna en  85% að þyngd af 

baðmull, ekki umbúið til smásölu, ekki yfir metratölu 14 

5 A 

52063200 Ógreitt kaðalbrugðið garn úr baðmull, sem í er minna en 85% að þyngd af 
baðmull, ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 14 til og með 43 

5 A 

52063300 Ógreitt kaðalbrugðið garn úr baðmull, sem í er minna en 85% að þyngd af 

baðmull, ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 43 til og með 52 

5 A 

52063400 Ógreitt kaðalbrugðið garn úr baðmull, sem í er minna en 85% að þyngd af 

baðmull, ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 52 til og með 80 

5 A 

52063500 Ógreitt kaðalbrugðið garn úr baðmull, sem í er minna en 85% að þyngd af 

baðmull, ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 80 

5 A 

52064100 Greitt kaðalbrugðið garn úr baðmull, sem í er minna en 85% að þyngd af 
baðmull, ekki umbúið til smásölu, ekki yfir metratölu 14 

5 A 

52064200 Greitt kaðalbrugðið garn úr baðmull, sem í er minna en 85% að þyngd af 
baðmull, ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 14 til og með 43 

5 A 

52064300 Greitt kaðalbrugðið garn úr baðmull, sem í er minna en 85% að þyngd af 

baðmull, ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 43 til og með 52 

5 A 

52064400 Greitt kaðalbrugðið garn úr baðmull, sem í er minna en 85% að þyngd af 

baðmull, ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 52 til og með 80 

5 A 

52064500 Greitt kaðalbrugðið garn úr baðmull, sem í er minna en 85% að þyngd af 
baðmull, ekki umbúið til smásölu, yfir metratölu 80 

5 A 

52071000 Garn úr baðmull (þó ekki saumur), umbúið til smásölu, sem í er 85% eða meira 
að þyngd af baðmull 

6 A 

52079000 Garn úr baðmull (þó ekki saumur), umbúið til smásölu, sem í er minna en 85% 

að þyngd af baðmull 

6 A 

52081100 Óbleiktur einfaldur vefnaður úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af 

baðmull og vegur ekki meira en 100 g/m2 

10 A 

52081200 Óbleiktur einfaldur vefnaður, sem í er 85% eða meira að þyngd af baðmull og 

vegur meira en 100 g/m2 en ekki meira en 200 g/m2 

10 A 

52081300 Óbleiktur þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, sem í er 85% eða meira að þyngd 
af baðmull og vegur ekki meira en 200 g/m2 

10 A 

52081900 Óbleiktur einfaldur vefnaður úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af 

baðmull og vegur ekki meira en 200 g/m2 

10 A 

52082100 Bleiktur einfaldur vefnaður úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af 

baðmull og vegur ekki meira en 100 g/m2 

10 A 
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52082200 Bleiktur einfaldur vefnaður úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af 
baðmull og vegur meira en 100 g/m2 en ekki meira en 200 g/m2 

10 A 

52082300 Bleiktur þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, sem í er 85% eða meira að þyngd 
af baðmull og vegur ekki meira en 200 g/m2 

12 A 

52082900 Bleiktur vefnaður úr baðmull, ót.a., sem í er 85% eða meira að þyngd af 

baðmull og vegur ekki meira en 200 g/m2 

10 A 

52083100 Litaður einfaldur vefnaður úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af 

baðmull og vegur ekki meira en 100 g/m2 

10 A 

52083200 Litaður einfaldur vefnaður úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af 

baðmull og vegur meira en 100 g/m2 en ekki meira en 200 g/m2 

10 A 

52083300 Litaður þríþráða eða fjórþráða skávefnaður (þ.m.t. brugðinn skávefnaður), sem í 
er 85% eða meira að þyngd af baðmull og vegur ekki meira en 200 g/m2 

10 A 

52083900 Litaður ofinn dúkur úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af baðmull, 

ót.a. 

10 A 

52084100 Litaður einfaldur vefnaður úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af 

baðmull og vegur ekki meira en 100 g/m2 

10 A 

52084200 Litaður einfaldur vefnaður úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af 

baðmull og vegur meira en 100 g/m2 en ekki meira en 200 g/m2 

10 A 

52084300 Litaður þríþráða eða fjórþráða skávefnaður (þ.m.t. brugðinn skávefnaður), sem í 
er 85% eða meira að þyngd af baðmull 

10 A 

52084900 Litaður ofinn dúkur úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af baðmull, 

ót.a. 

10 A 

52085100 Þrykktur einfaldur vefnaður úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af 

baðmull og vegur ekki meira en 100 g/m2 

10 A 

52085200 Þrykktur einfaldur vefnaður úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af 

baðmull og vegur meira en 100 g/m2 en ekki meira en 200 g/m2 

10 A 

52085910 Þrykktur dúkur, sem í er 85% eða meira að þyngd af baðmull, þríþráða eða 
fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn skávefnaður 

10 A 

52085990 Annar þrykktur dúkur, sem í er 85% eða meira að þyngd af baðmull 10 A 

52091100 Óbleiktur einfaldur vefnaður, sem í er 85% eða meira að þyngd af baðmull og 

vegur meira en 200 g/m2 

10 A 

52091200 Óbleiktur þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, sem í er 85% eða meira að þyngd 
af baðmull og vegur meira en 200 g/m2 

10 A 

52091900 Óbleiktur dúkur úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af baðmull og 

vegur meira en 200 g/m2, ót.a. 

10 A 

52092100 Bleiktur einfaldur vefnaður úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af 

baðmull og vegur meira en 200 g/m2 

12 A 

52092200 Bleiktur þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, sem í er 85% eða meira að þyngd 

af baðmull og vegur meira en 200 g/m2 

12 A 

52092900 Bleiktur ofinn dúkur úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af baðmull 
og vegur meira en 200 g/m2, ót.a. 

12 A 

52093100 Litaður einfaldur vefnaður úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af 
baðmull og vegur meira en 200 g/m2 

10 A 

52093200 Litaður þríþráða eða fjórþráða skávefnaður (þ.m.t. brugðinn skávefnaður), sem í 

er 85% eða meira að þyngd af baðmull og vegur meira en 200 g/m2 

10 A 

52093900 Litaður ofinn dúkur úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af baðmull og 

vegur meira en 200 g/m2, ót.a. 

10 A 

52094100 Litaður einfaldur vefnaður úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af 

baðmull og vegur meira en 200 g/m2 

10 A 

52094200 Denímdúkur, sem í er 85% eða meira að þyngd af baðmull og vegur meira en 
200 g/m2 

10 A 
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52094300 Annar litaður þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, sem í er 85% eða meira að 
þyngd af baðmull og vegur meira en 200 g/m2 

10 A 

52094900 Litaður ofinn dúkur úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af baðmull og 
vegur meira en 200 g/m2 

10 A 

52095100 Þrykktur einfaldur vefnaður úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af 

baðmull og vegur meira en 200 g/m2 

10 A 

52095200 Þrykktur þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, sem í er 85% eða meira að þyngd 

af baðmull og vegur meira en 200 g/m2 

10 A 

52095900 Litaður ofinn dúkur úr baðmull, sem í er 85% eða meira að þyngd af baðmull og 

vegur meira en 200 g/m2 

10 A 

52101100 Óbleiktur einfaldur vefnaður úr baðmull, sem í er minna en 85% að þyngd af 
baðmull og vegur ekki meira en 200 g/m2 

12 A 

52101910 Óbleiktur ofinn dúkur, þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn 

skávefnaður, sem í er minna en 85% að þyngd af baðmull og vegur ekki meira 
en 200 g/m2 

12 A 

52101990 Annar óbleiktur dúkur úr baðmull, blandaðri aðallega eða eingöngu með 
tilbúnum trefjum, sem í er minna en 85% að þyngd af baðmull og vegur ekki 

meira en 200 g/m2 

12 A 

52102100 Bleiktur einfaldur vefnaður úr baðmull, sem í er minna en 85% að þyngd af 
baðmull og vegur ekki meira en 200 g/m2 

14 A 

52102910 Bleiktur ofinn dúkur, þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, þ.m.t. brugðinn 

skávefnaður, sem í er minna en 85% að þyngd af baðmull og vegur ekki meira 
en 200 g/m2 

14 A 

52102990 Annar bleiktur dúkur úr baðmull, blandaðri aðallega eða eingöngu með 

tilbúnum trefjum, sem í er minna en 85% að þyngd af baðmull og vegur ekki 
meira en 200 g/m2 

14 A 

52103100 Litaður einfaldur vefnaður úr baðmull, sem í er minna en 85% að þyngd af 
baðmull og vegur ekki meira en 200 g/m2 

10 A 

52103200 Litaður þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, sem í er minna en 85% að þyngd af 

baðmull og vegur ekki meira en 200 g/m2 

10 A 

52103900 Litaður ofinn dúkur úr baðmull, ót.a., sem í er minna en 85% að þyngd af 

baðmull og vegur ekki meira en 200 g/m2 

10 A 

52104100 Litaður einfaldur vefnaður úr baðmull, sem í er minna en 85% að þyngd af 

baðmull og vegur ekki meira en 200 g/m2 

10 A 

52104910 Ofinn dúkur úr garni í mismunandi litum, þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, 
þ.m.t. brugðinn skávefnaður, sem í er minna en 85% að þyngd af baðmull og 

vegur ekki meira en 200 g/m2 

10 A 

52104990 Ofinn dúkur úr baðmull í mismunandi litum, blandaðri aðallega eða eingöngu 

með tilbúnum trefjum, sem í er minna en 85% að þyngd af baðmull og vegur 

ekki meira en 200 g/m2 

10 A 

52105100 Þrykktur einfaldur vefnaður úr baðmull, sem í er minna en 85% að þyngd af 

baðmull og vegur ekki meira en 200 g/m2 

10 A 

52105910 Þrykktur einfaldur vefnaður úr baðmull, þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, 
þ.m.t. brugðinn skávefnaður, sem í er minna en 85% að þyngd af baðmull og 

vegur ekki meira en 200 g/m2 

10 A 

52105990 Annar þrykktur einfaldur vefnaður úr baðmull, blandaðri aðallega eða eingöngu 
með tilbúnum trefjum, sem í er minna en 85% að þyngd af baðmull og vegur 

ekki meira en 200 g/m2 

10 A 

52111100 Óbleiktur einfaldur vefnaður úr baðmull, sem í er minna en 85% að þyngd af 
baðmull og vegur meira en 200 g/m2 

12 A 

52111200 Óbleiktur þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, sem í er minna en 85% að þyngd 

af baðmull og vegur meira en 200 g/m2 

12 A 
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52111900 Óbleiktur einfaldur vefnaður úr baðmull, ót.a., sem í er minna en 85% að þyngd 
af baðmull og vegur meira en 200 g/m2 

12 A 

52112000 Bleiktur vefnaður úr baðmull, ót.a., sem í er minna en 85% að þyngd af baðmull 
og vegur meira en 200 g/m2 

14 A 

52113100 Litaður einfaldur vefnaður úr baðmull, sem í er minna en 85% að þyngd af 

baðmull og vegur meira en 200 g/m2 

10 A 

52113200 Litaður þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, sem í er minna en 85% að þyngd af 

baðmull og vegur meira en 200 g/m2 

10 A 

52113900 Litaður ofinn dúkur úr baðmull, ót.a., sem í er minna en 85% að þyngd af 

baðmull og vegur meira en 200 g/m2 

10 A 

52114100 Litaður einfaldur vefnaður úr baðmull, sem í er minna en 85% að þyngd af 
baðmull og vegur meira en 200 g/m2 

10 A 

52114200 Litaður denímdúkur, sem í er minna en 85% að þyngd af baðmull og vegur 

meira en 200 g/m2 

10 A 

52114300 Annar litaður þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, sem í er minna en 85% að 

þyngd af baðmull og vegur meira en 200 g/m2 

10 A 

52114900 Litaður ofinn dúkur úr baðmull, ót.a., sem í er minna en 85% að þyngd af 

baðmull og vegur meira en 200 g/m2 

10 A 

52115100 Þrykktur einfaldur vefnaður úr baðmull, sem í er minna en 85% að þyngd af 
baðmull og vegur meira en 200 g/m2 

10 A 

52115200 Þrykktur þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, sem í er minna en 85% að þyngd 

af baðmull og vegur meira en 200 g/m2 

10 A 

52115900 Þrykktur ofinn dúkur úr baðmull, ót.a., sem í er minna en 85% að þyngd af 

baðmull og vegur meira en 200 g/m2 

10 A 

52121100 Óbleiktur ofinn dúkur úr baðmull, sem vegur ekki meira en 200 g/m2, ót.a. 12 A 

52121200 Bleiktur ofinn dúkur úr baðmull, sem vegur ekki meira en 200 g/m2, ót.a. 14 A 

52121300 Litaður ofinn dúkur úr baðmull, sem vegur ekki meira en 200 g/m2, ót.a. 10 A 

52121400 Litaður ofinn dúkur úr baðmull, sem vegur ekki meira en 200 g/m2, ót.a. 10 A 

52121500 Þrykktur ofinn dúkur úr baðmull, sem vegur ekki meira en 200 g/m2, ót.a. 10 A 

52122100 Óbleiktur ofinn dúkur úr baðmull, sem vegur meira en 200 g/m2, ót.a. 12 A 

52122200 Bleiktur ofinn dúkur úr baðmull, sem vegur meira en 200 g/m2, ót.a. 14 A 

52122300 Litaður ofinn dúkur úr baðmull, sem vegur meira en 200 g/m2, ót.a. 10 A 

52122400 Litaður ofinn dúkur úr baðmull, sem vegur meira en 200 g/m2, ót.a. 10 A 

52122500 Þrykktur ofinn dúkur úr baðmull, sem vegur meira en 200 g/m2, ót.a. 10 A 

53011000 Hör, óunninn eða bleyttur 6 A 

53012100 Hör, mulinn eða barinn, en ekki spunninn 6 A 

53012900 Hör, táinn eða forunninn á annan hátt, en ekki spunninn 6 A 

53013000 Hörruddi og hörúrgangur (þ.m.t. garnúrgangur og tætt hráefni) 6 A 

53021000 Hampur, óunninn eða bleyttur 6 A 

53029000 Hampur (þó ekki óunninn), ekki spunninn; hampruddi og hampúrgangur 6 A 

53031000 Júta og þess háttar (þó ekki hör, hampur og ramí), óunnið eða bleytt 5 A 

53039000 Júta og þess háttar (þó ekki hör, hampur og ramí), ót.a.; ruddi og úrgangur 5 A 

53050011 Óunnið ramí 5 A 

53050012 Ramí, unnið en ekki spunnið 5 A 
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53050013 Ramí, trefjar og úrgangur 5 A 

53050019 Annað ramí 5 A 

53050020 Abaca og ruddi, afkembur og úrgangur úr því, óunnið eða unnið en ekki spunnið 3 A 

53050091 Sísal og aðrar textíltrefjar af ættkvísl agave, óunnið eða unnið en ekki spunnið 5 A 

53050092 Kókostrefjar, ruddi, afkembur og úrgangur úr því, óunnar eða unnar en ekki 
spunnar 

5 A 

53050099 Aðrar textíltrefjar úr jurtaríkinu, óunnar eða unnar en ekki spunnar, ruddi, 

afkembur og úrgangur slíkra trefja 

5 A 

53061000 Einþráða garn úr hör 6 A 

53062000 Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr hör 10 A 

53071000 Einþráða garn úr jútu eða öðrum basttextíltrefjum í nr. 53.03 6 A 

53072000 Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðnar basttextíltrefjar í nr. 53.03 6 A 

53081000 Garn úr kókostrefjum 6 A 

53082000 Garn úr hampi 6 A 

53089011 Óbleikt eða bleikt garn úr ramí, sem í er 85% eða meira að þyngd af ramí 6 A 

53089012 Litað garn úr ramí, sem í er 85% eða meira að þyngd af ramí 6 A 

53089013 Óbleikt eða bleikt garn úr ramí, sem í er minna en 85% að þyngd af ramí 6 A 

53089014 Litað garn úr ramí, sem í er minna en 85% að þyngd af ramí 6 A 

53089091 Pappírsgarn 6 A 

53089099 Garn úr öðrum textíltrefjum úr jurtaríkinu, ót.a. 6 A 

53091110 Óbleiktur ofinn dúkur úr hör, sem í er 85% eða meira að þyngd af hör 10 A 

53091120 Bleiktur ofinn dúkur úr hör, sem í er 85% eða meira að þyngd af hör 10 A 

53091900 Annar ofinn dúkur úr hör sem í er 85% eða meira að þyngd af hör, ót.a. 10 A 

53092110 Óbleiktur ofinn dúkur úr hör, sem í er minna en 85% að þyngd af hör 10 A 

53092120 Bleiktur ofinn dúkur úr hör, sem í er minna en 85% að þyngd af hör 10 A 

53092900 Annar ofinn dúkur úr hör sem í er minna en 85% að þyngd af hör, ót.a. 10 A 

53101000 Óbleiktur ofinn dúkur úr jútu eða öðrum basttextíltrefjum 10 A 

53109000 Ofinn dúkur úr jútu eða öðrum basttextíltrefjum (þó ekki óbleiktum) 10 A 

53110012 Óbleiktur ofinn dúkur úr ramí, sem í er 85% eða meira að þyngd af ramí 10 A 

53110013 Annar ofinn dúkur úr ramí, sem í er 85% eða meira að þyngd af ramí 12 A 

53110014 Óbleiktur ofinn dúkur úr ramí, sem í er minna en 85% að þyngd af ramí 10 A 

53110015 Annar ofinn dúkur úr ramí, sem í er minna en 85% að þyngd af ramí 12 A 

53110020 Ofinn dúkur úr pappírsgarni 10 A 

53110030 Ofinn hampdúkur úr öðrum textíltrefjum úr jurtaríkinu; ofinn dúkur úr 
pappírsgarni 

10 A 

53110090 Ofinn dúkur úr öðrum textíltrefjum úr jurtaríkinu, ót.a. 10 A 

54011010 Saumþráður úr syntetískum þráðum, ekki umbúinn til smásölu 5 A 

54011020 Saumþráður úr syntetískum þráðum, umbúinn til smásölu 5 A 

54012010 Saumþráður úr gerviþráðum, ekki umbúinn til smásölu 5 A 

54012020 Saumþráður úr gerviþráðum, umbúinn til smásölu 5 A 
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54021110 Háþolið garn úr pólyísóþalóýl-metafenýlendíamíni, ekki umbúið til smásölu 5 A 

54021120 Háþolið garn úr pólyísóþalóýl-parafenýlendíamíni, ekki umbúið til smásölu 5 A 

54021190 Háþolið garn úr öðru aramídi, ekki umbúið til smásölu 5 A 

54021910 Háþolið garn úr nyloni-6, ekki umbúið til smásölu 5 A 

54021920 Háþolið garn úr nyloni-6,6, ekki umbúið til smásölu 5 A 

54021990 Háþolið garn úr aramídi nylons, ekki umbúið til smásölu 5 A 

54022000 Háþolið þráðgarn úr pólyesterum, ekki umbúið til smásölu 5 A 

54023111 Teygjanlegur þráður úr nylon-6, mælist á einþráða garn 50 tex eða minna, ekki 
umbúið til smásölu 

5 A 

54023112 Teygjanlegur þráður úr nylon-6,6, mælist á einþráða garn 50 tex eða minna, ekki 

umbúið til smásölu 

5 A 

54023113 Teygjanlegur þráður úr aramídi, mælist á einþráða garn 50 tex eða minna, ekki 

umbúið til smásölu 

5 A 

54023119 Teygjanlegur þráður úr öðrum pólyamíðum, mælist á einþráða garn 50 tex eða 

minna, ekki umbúið til smásölu 

5 A 

54023190 Annað hrýft (textured) garn úr pólyamíðum, mælist á einþráða garn 50 tex eða 

minna, ekki umbúið til smásölu 

5 A 

54023211 Teygjanlegur þráður úr nylon-6, mælist á einþráða garn meira en 50 tex, ekki 
umbúið til smásölu 

5 A 

54023212 Teygjanlegur þráður úr nylon-6,6, mælist á einþráða garn meira en 50 tex, ekki 

umbúið til smásölu 

5 A 

54023213 Teygjanlegur þráður úr aramídi, mælist á einþráða garn meira en 50 tex, ekki 

umbúið til smásölu 

5 A 

54023219 Teygjanlegur þráður úr öðrum pólyamíðum, mælist á einþráða garn meira en 50 

tex, ekki umbúið til smásölu 

5 A 

54023290 Annað hrýft (textured) garn úr pólyamíðum, mælist á einþráða garn meira en 50 
tex, ekki umbúið til smásölu 

5 A 

54023310 Teygjanlegur þráður úr pólyesterum,  ekki umbúið til smásölu 5 A 

54023390 Annað hrýft (textured) garn úr pólyesterum, ekki umbúið til smásölu 5 A 

54023400 Hrýft (textured) garn úr pólyprópyleni,  ekki umbúið til smásölu 5 A 

54023900 Annað syntetískt hrýft garn, ekki umbúið til smásölu 5 A 

54024410 Teygjanlegt garn úr pólyúretani, ósnúið eða með 50 snúninga á metra eða færri 5 A 

54024490 Annað garn úr pólyúretani, ósnúið eða með 50 snúninga á metra eða færri 5 A 

54024510 Annað garn úr nylon-6, einþráða, ósnúið eða með 50 snúninga á metra eða færri 5 A 

54024520 Annað garn úr nylon-6,6, einþráða, ósnúið eða með 50 snúninga á metra eða 

færri 

5 A 

54024530 Annað garn úr aramídi, einþráða, ósnúið eða með 50 snúninga á metra eða færri 5 A 

54024590 Annað garn úr öðru nyloni eða pólyamíðum, einþráða, ósnúið eða með 50 
snúninga á metra eða færri 

5 A 

54024600 Annað garn úr pólyesterum, réttuðum að hluta, ósnúið eða með 50 snúninga á 

metra eða færri 

5 A 

54024700 Annað garn úr pólyesterum, þó ekki réttuðum að hluta, ósnúið eða með 50 

snúninga á metra eða færri 

5 A 

54024800 Annað garn úr pólyprópyleni, ósnúið eða með 50 snúninga á metra eða færri 5 A 

54024910   5 A 
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54024990 Annað garn, ósnúið eða með 50 snúninga á metra eða færri 5 A 

54025110 Einþráða garn úr nylon-6, með meira en 50 snúninga á metra, ekki umbúið til 

smásölu 

5 A 

54025120 Einþráða garn úr nylon-6,6, með meira en 50 snúninga á metra, ekki umbúið til 

smásölu 

5 A 

54025130 Einþráða garn úr aramídi, með meira en 50 snúninga á metra, ekki umbúið til 
smásölu 

5 A 

54025190 Einþráða garn úr öðrum pólyamíðum, með meira en 50 snúninga á metra, ekki 
umbúið til smásölu 

5 A 

54025200 Einþráða garn úr pólyesterum, með meira en 50 snúninga á metra, ekki umbúið 

til smásölu 

5 A 

54025910 Einþráða garn úr pólyprópyleni, með meira en 50 snúninga á metra, ekki 

umbúið til smásölu 

5 A 

54025920   5 A 

54025990 Einþráða syntetískt garn, ót.a., með meira en 50 snúninga á metra, ekki umbúið 

til smásölu 

5 A 

54026110 Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr nylon-6, ekki umbúið til smásölu 5 A 

54026120 Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr nylon-6,6, ekki umbúið til smásölu 5 A 

54026130 Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr aramídi, ekki umbúið til smásölu 5 A 

54026190 Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr öðru pólyamíðum, ekki umbúið til 

smásölu 

5 A 

54026200 Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr pólyesterum, ekki umbúið til 

smásölu 

5 A 

54026910 Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr pólyprópyleni, ekki umbúið til 
smásölu 

5 A 

54026920 Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr pólyúretani, ekki umbúið til 
smásölu 

5 A 

54026990 Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn, ót.a., ekki umbúið til smásölu 5 A 

54031000 Háþolið garn úr viskósarayoni, ekki umbúið til smásölu 5 A 

54033110 Einþráða garn úr viskósarayoni úr bambus, með 120 snúningum á metra eða 

færri, ekki umbúið til smásölu 

5 A 

54033190 Einþráða garn úr öðru viskósarayoni, með 120 snúningum á metra eða færri, 

ekki umbúið til smásölu 

5 A 

54033210 Einþráða garn úr viskósarayoni úr bambus, með meira en 120 snúningum á 

metra, ekki umbúið til smásölu 

5 A 

54033290 Einþráða garn úr öðru viskósarayoni, með meira en 120 snúningum á metra, 

ekki umbúið til smásölu 

5 A 

54033310 Einþráða garn úr sellulósaacetati, ekki umbúið til smásölu 5 A 

54033390 Annað einþráða garn úr sellulósaacetati, ekki umbúið til smásölu 5 A 

54033900 Einþráða gervigarn, ót.a., ekki umbúið til smásölu 5 A 

54034100 Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr viskósarayoni, ekki umbúið til 
smásölu 

5 A 

54034200 Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn úr sellulósaacetati, ekki umbúið til 

smásölu 

5 A 

54034900 Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið gervigarn, ót.a., ekki umbúið til smásölu 5 A 

54041100 Teygjanlegir einþáttungar 67 decitex eða meira sem hvarvetna eru 1 mm eða 

minna í þvermál 

5 A 
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54041200 Einþáttungar úr pólyprópyleni 67 decitex eða meira sem hvarvetna eru 1 mm 
eða minna í þvermál 

5 A 

54041900 Aðrir syntetískir einþáttungar 67 decitex eða meira sem hvarvetna eru 1 mm eða 
minna í þvermál 

5 A 

54049000 Ræmur og þess háttar úr syntetískum textílefnum, 5 mm eða minna 5 A 

54050000 Einþáttungar; ræmur og þess háttar úr gervitextílefnum 5 A 

54060010 Syntetískt þráðgarn, umbúið til smásölu 5 A 

54060020 Gerviþráðgarn, umbúið til smásölu 5 A 

54071010 Ofinn dúkur úr háþolnu garni úr nyloni eða öðrum pólyamíðum 10 A 

54071020 Ofinn dúkur úr háþolnu garni úr pólyesterum 10 A 

54072000 Ofinn dúkur gerður úr syntetískum ræmum eða þess háttar 10 A 

54073000 Dúkur úr syntetísku þráðgarni skýrgreindur í 9. athugasemd við flokk XI 10 A 

54074100 Óbleiktur eða bleiktur ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af nyloni 10 A 

54074200 Litaður ofinn dúkur úr syntetísku þráðgarni sem í er 85% eða meira að þyngd af 

nyloni 

10 A 

54074300 Litaður ofinn dúkur úr syntetísku þráðgarni sem í er 85% eða meira að þyngd af 

nyloni 

10 A 

54074400 Þrykktur ofinn dúkur úr syntetísku þráðgarni sem í er 85% eða meira að þyngd 
af nyloni 

10 A 

54075100 Óbleiktur eða bleiktur ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af hrýfðu 

pólyester 

10 A 

54075200 Litaður ofinn dúkur úr syntetísku þráðgarni sem í er 85% eða meira að þyngd af 

hrýfðu pólyester 

10 A 

54075300 Litaður ofinn dúkur úr syntetísku garni sem í er 85% eða meira að þyngd af 

hrýfðu pólyester 

10 A 

54075400 Þrykktur ofinn dúkur úr syntetísku garni sem í er 85% eða meira að þyngd af 
hrýfðu pólyester 

10 A 

54076100 Annar ofinn dúkur úr syntetísku garni sem í er 85% eða meira að þyngd af öðru 
en hrýfðu pólyester 

10 A 

54076900 Annar ofinn dúkur úr syntetísku garni sem í er 85% eða meira að þyngd af 

pólyester, ót.a. 

10 A 

54077100 Óbleiktur eða bleiktur ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af 

syntetískum þráðum, ót.a. 

10 A 

54077200 Litaður ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af syntetískum þráðum, 
ót.a. 

10 A 

54077300 Litaður ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af syntetískum þráðum, 
ót.a. 

10 A 

54077400 Þrykktur ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af syntetískum þráðum, 

ót.a. 

10 A 

54078100 Óbleiktur eða bleiktur ofinn dúkur sem í er minna en 85% að þyngd af 

syntetískum þráðum, baðmull 

10 A 

54078200 Litaður ofinn dúkur sem í er minna en 85% að þyngd af syntetískum þráðum, 

blandað með baðmull 

10 A 

54078300 Litaður ofinn dúkur sem í er minna en 85% að þyngd af syntetískum þráðum, 
blandað með baðmull 

10 A 

54078400 Þrykktur ofinn dúkur sem í er minna en 85% að þyngd af syntetískum þráðum, 

blandað með baðmull 

10 A 

54079100 Óbleiktur eða bleiktur ofinn dúkur af syntetísku þráðgarni, ót.a. 10 A 
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54079200 Litaður ofinn dúkur úr syntetísku þráðgarni, ót.a. 10 A 

54079300 Litaður ofinn dúkur úr syntetísku þráðgarni, ót.a. 10 A 

54079400 Þrykktur ofinn dúkur úr syntetísku þráðgarni, ót.a. 10 A 

54081000 Ofinn dúkur úr háþolnu þráðgarni úr viskósarayoni 10 A 

54082110 Óbleiktur eða bleiktur ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af 
viskósarayonþráðum 

12 A 

54082120 Óbleiktur eða bleiktur ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af 

sellulósaacetatþráðum 

12 A 

54082190 Óbleiktur eða bleiktur ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af öðrum 

gerviþráðum 

12 A 

54082210 Litaður ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af viskósarayonþráðum 10 A 

54082220 Litaður ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af sellulósaacetatþráðum 10 A 

54082290 Litaður ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af öðrum gerviþráðum 10 A 

54082310 Litaður ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af viskósarayonþráðum 10 A 

54082320 Litaður ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af sellulósaacetatþráðum 10 A 

54082390 Litaður ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af öðrum gerviþráðum 10 A 

54082410 Þrykktur ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af viskósarayonþráðum 10 A 

54082420 Þrykktur ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af sellulósaacetatþráðum 10 A 

54082490 Þrykktur ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af gerviþráðum 10 A 

54083100 Óbleiktur eða bleiktur ofinn dúkur af gerviþráðgarni, ót.a. 10 A 

54083200 Litaður ofinn dúkur úr gerviþráðgarni, ót.a. 10 A 

54083300 Litaður ofinn dúkur úr gerviþráðgarni, ót.a. 10 A 

54083400 Þrykktur ofinn dúkur úr gerviþráðgarni, ót.a. 10 A 

55011000 Syntetískir vöndulþættir úr nyloni eða öðrum pólyamíðum 5 A 

55012000 Syntetískir vöndulþættir úr pólyesterum 5 A 

55013000 Syntetískir vöndulþættir úr akryli eða modakryli 5 A 

55014000 Syntetískir vöndulþættir úr pólyprópyleni 5 A 

55019000 Syntetískir vöndulþættir, ót.a. 5 A 

55020010 Vöndulþættir úr sellulósadíacetati 3 A 

55020090 Aðrir gervivöndulþættir 5 A 

55031110 Syntetískar stutttrefjar úr pólyísóþalóýl-metafenýlendíamíni, hvorki kembdar, 

greiddar né að öðru leyti unnar undir spuna 

5 A 

55031120 Syntetískar stutttrefjar úr pólyísóþalóýl-paraprópyleni, hvorki kembdar, greiddar 

né að öðru leyti unnar undir spuna 

5 A 

55031190 Syntetískar stutttrefjar úr öðru aramídi, hvorki kembdar, greiddar né að öðru 
leyti unnar undir spuna 

5 A 

55031900 Syntetískar stutttrefjar úr nyloni eða öðrum pólyamíðum (þó ekki af aramídi), 
hvorki kembdar, greiddar né að öðru leyti unnar undir spuna 

5 A 

55032000 Syntetískar stutttrefjar úr pólyesterum, hvorki kembdar, greiddar né að öðru 

leyti unnar undir spuna 

5 A 

55033000 Syntetískar stutttrefjar úr akryli eða modakryli, hvorki kembdar, greiddar né að 

öðru leyti unnar undir spuna 

5 A 
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55034000 Syntetískar stutttrefjar úr pólyprópyleni, hvorki kembdar, greiddar né að öðru 
leyti unnar undir spuna 

5 A 

55039010   5 A 

55039090 Syntetískar stutttrefjar, ót.a., hvorki kembdar, greiddar né að öðru leyti unnar 

undir spuna 

5 A 

55041010 Gervistutttrefjar úr viskósarayoni úr bambus, hvorki kembdar, greiddar né að 
öðru leyti unnar undir spuna 

5 A 

55041021 Gervistutttrefjar úr viskósarayoni úr viði, ekki kembdar, eldtefjandi 5 A 

55041029 Gervistutttrefjar úr viskósarayoni úr viði, hvorki kembdar, greiddar né að öðru 

leyti unnar undir spuna 

5 A 

55041090 Gervistutttrefjar úr öðru viskósarayoni, hvorki kembdar, greiddar né að öðru 
leyti unnar undir spuna 

5 A 

55049000 Gervistutttrefjar (þó ekki úr viskósarayoni), hvorki kembdar, greiddar né að 
öðru leyti unnar undir spuna 

5 A 

55051000 Úrgangur úr syntetískum trefjum (þ.m.t. afkembur, garnúrgangur og tætt 

hráefni) 

5 A 

55052000 Úrgangur úr gervitrefjum (þ.m.t. afkembur, garnúrgangur og tætt hráefni) 5 A 

55061011 Syntetískar stutttrefjar úr pólyísóþalóýl-metafenýlendíamíni, hvorki kembdar, 

greiddar né að öðru leyti unnar undir spuna 

5 A 

55061012 Syntetískar stutttrefjar úr pólyísóþalóýl-parafenylendíamíni, kembdar, greiddar 

eða að öðru leyti unnar undir spuna 

5 A 

55061019 Syntetískar stutttrefjar úr öðru aramídi, kembdar, greiddar eða að öðru leyti 

unnar undir spuna 

5 A 

55061090 Syntetískar stutttrefjar úr nyloni eða öðrum pólyamíðum, kembdar, greiddar eða 
að öðru leyti unnar undir spuna 

5 A 

55062000 Syntetískar stutttrefjar úr pólyesterum, kembdar, greiddar eða að öðru leyti 
unnar undir spuna 

5 A 

55063000 Syntetískar stutttrefjar úr akryli eða modakryli, kembdar, greiddar eða að öðru 

leyti unnar undir spuna 

5 A 

55069010   5 A 

55069090 Syntetískar stutttrefjar, ót.a., kembdar, greiddar eða að öðru leyti unnar undir 

spuna 

5 A 

55070000 Gervistutttrefjar, kembdar, greiddar eða unnar undir spuna 5 A 

55081000 Saumþráður úr syntetískum stutttrefjum 5 A 

55082000 Saumþráður úr gervistutttrefjum 5 A 

55091100 Einþráða garn sem í er 85% eða meira að þyngd af stutttrefjum úr nyloni eða 

öðrum pólyamíðum, ekki umbúið til smásölu 

5 A 

55091200 Margþráða (snúið) eða kaðalbrugðið garn, sem í er 85% eða meira að þyngd af 

stutttrefjum úr nyloni, o.þ.h., ekki umbúið til smásölu 

5 A 

55092100 Einþráða garn, sem í er 85% eða meira að þyngd af pólyesterstutttrefjum, ekki 

umbúið til smásölu 

5 A 

55092200 Marglaga (snúið) eða kaðalbrugðið garn, sem í er 85% eða meira að þyngd af 
pólyesterstutttrefjum, ekki umbúið til smásölu 

5 A 

55093100 Einþráða garn, sem í er 85% eða meira að þyngd af akryl- eða 
modakrylstutttrefjum, ekki umbúið til smásölu 

5 A 

55093200 Marglaga (snúið) eða kaðalbrugðið garn, sem í er 85% eða meira að þyngd af 

akryl- eða modakrylstutttrefjum, ekki umbúið til smásölu 

5 A 

55094100 Einþráða garn, sem í er 85% eða meira að þyngd af syntetískum stutttrefjum, 

ót.a., ekki umbúið til smásölu 

5 A 
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55094200 Marglaga (snúið) eða kaðalbrugðið garn, sem í er 85% eða meira að þyngd af 
syntetískum stutttrefjum, ót.a., ekki umbúið til smásölu 

5 A 

55095100 Garn sem í er minna en 85% að þyngd af pólýesterstutttrefjum, blandað með 
gervistutttrefjum, ekki umbúið til smásölu 

5 A 

55095200 Garn sem í er minna en 85% að þyngd af pólýesterstutttrefjum, blandað með ull 

eða fíngerðu dýrahári, ekki umbúið til smásölu 

5 A 

55095300 Garn sem í er minna en 85% að þyngd af pólyesterstutttrefjum, blandað með 

baðmull, ekki umbúið til smásölu 

5 A 

55095900 Garn sem í er minna en 85% að þyngd af pólyesterstutttrefjum, ót.a., ekki 

umbúið til smásölu 

5 A 

55096100 Garn sem í er minna en 85% að þyngd af akryl- eða modakrylstutttrefjum, 
blandað með ull, ekki umbúið til smásölu 

5 A 

55096200 Garn sem í er minna en 85% að þyngd af akryl- eða modakrylstutttrefjum, 

blandað með baðmull, ekki umbúið til smásölu 

5 A 

55096900 Garn sem í er minna en 85% að þyngd af akryl- eða modakrylstutttrefjum, ót.a., 

ekki umbúið til smásölu 

5 A 

55099100 Garn sem í er minna en 85% að þyngd af syntetískum stutttrefjum, ót.a., blandað 

með ull, ekki umbúið til smásölu 

5 D 

55099200 Garn sem í er minna en 85% að þyngd af syntetískum stutttrefjum, ót.a., blandað 
með baðmull, ekki umbúið til smásölu 

5 A 

55099900 Garn sem í er minna en 85% að þyngd af syntetískum stutttrefjum, ót.a., ekki 

umbúið til smásölu 

5 A 

55101100 Einþráða garn, sem í er meira en 85% að þyngd af gervistutttrefjum, ekki 

umbúið til smásölu 

5 A 

55101200 Marglaga (snúið) eða kaðalbrugðið garn, sem í er 85% eða meira að þyngd af 

gervistutttrefjum, ekki umbúið til smásölu 

5 A 

55102000 Garn sem í er minna en 85% að þyngd af gervistutttrefjum, blandað með ull, 
ekki umbúið til smásölu 

5 A 

55103000 Garn sem í er minna en 85% að þyngd af gervistutttrefjum, blandað með 
baðmull, ekki umbúið til smásölu 

5 A 

55109000 Garn, sem í er minna en 85% að þyngd af gervistutttrefjum, ót.a., ekki umbúið 

til smásölu 

5 A 

55111000 Garn sem í er 85% eða meira að þyngd af syntetískum stutttrefjum, umbúið til 

smásölu 

5 A 

55112000 Garn sem í er minna en 85% að þyngd af syntetískum stutttrefjum, umbúið til 
smásölu 

5 A 

55113000 Garn úr gervistutttrefjum, umbúið til smásölu 5 A 

55121100 Óbleiktur eða bleiktur ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af 

pólyesterstutttrefjum 

15 A 

55121900 Þrykktur eða litaður ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af 
pólyesterstutttrefjum 

10 A 

55122100 Óbleiktur eða bleiktur ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af akryl 
stutttrefjum 

13 A 

55122900 Þrykktur eða litaður ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af akryl 

stutttrefjum 

10 A 

55129100 Óbleiktur eða bleiktur ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af 

syntetískum stutttrefjum, ót.a. 

18 A 

55129900 Þrykktur, litaður ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af syntetískum 

trefjum, ót.a. 

10 A 

55131110 Óbleiktur einfaldur vefnaður sem í er minna en 85% að þyngd af 
pólyesterstutttrefjum blönduðum með baðmull, vegur 170 g/m2 eða minna 

16 A 
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55131120 Bleiktur einfaldur vefnaður sem í er minna en 85% að þyngd af 
pólyesterstutttrefjum blönduðum með baðmull, vegur 170 g/m2 eða minna 

15 A 

55131210 Óbleiktur þríþráða eða fjórþráða skávefnaður sem í er minna en 85% að þyngd 
af pólyesterstutttrefjum blönduðum með baðmull, vegur 170 g/m2 eða minna 

16 A 

55131220 Bleiktur þríþráða eða fjórþráða skávefnaður sem í er minna en 85% að þyngd af 

pólyesterstutttrefjum blönduðum með baðmull, vegur 170 g/m2 eða minna 

18 A 

55131310 Óbleiktur ofinn dúkur, ót.a., sem í er minna en 85% að þyngd af 

pólyesterstutttrefjum, blönduðum með baðmull, vegur 170 g/m2 eða minna 

16 A 

55131320 Bleiktur ofinn dúkur, ót.a., sem í er minna en 85% að þyngd af 

pólyesterstutttrefjum, blönduðum með baðmull, vegur 170 g/m2 eða minna 

18 A 

55131900 Ofinn dúkur, sem í er minna en 85% að þyngd af syntetískum stutttrefjum, 
blönduðum með baðmull, ót.a., vegur 170 g/m2 eða minna 

18 A 

55132100 Litaður einfaldur vefnaður, sem í er minna en 85% að þyngd af 

pólyestertrefjum, blönduðum með baðmull, vegur 170 g/m2 eða minna 

10 A 

55132310 Litaður ofinn dúkur, brugðinn skávefnaður, sem í er minna en 85% að þyngd af 

pólyestertrefjum, blönduðum með baðmull, vegur 170 g/m2 eða minna 

10 A 

55132390 Annar litaður dúkur, sem í er minna en 85% að þyngd af pólyestertrefjum, 

blönduðum með baðmull, vegur 170 g/m2 eða minna 

10 A 

55132900 Litaður ofinn dúkur, sem í er minna en 85% að þyngd af syntetískum trefjum, 
blönduðum með baðmull, ót.a., vegur 170 g/m2 eða minna 

10 A 

55133100 Litaður einfaldur vefnaður úr pólyesterstutttrefjum, sem í er minna en 85% að 

þyngd af pólyestertrefjum, blönduðum með baðmull, vegur 170 g/m2 eða minna 

10 A 

55133910 Litaður ofinn dúkur, brugðinn skávefnaður, sem í er minna en 85% að þyngd af 

pólyestertrefjum, blönduðum með baðmull, vegur 170 g/m2 eða minna 

10 A 

55133920 Annar litaður ofinn dúkur úr pólyesterstutttrefjum, sem í er minna en 85% að 

þyngd af pólyestertrefjum, blönduðum með baðmull, vegur 170 g/m2 eða minna 

10 A 

55133990 Annar litaður ofinn dúkur, sem í er minna en 85% að þyngd af pólyestertrefjum, 
blönduðum með baðmull, vegur 170 g/m2 eða minna 

10 A 

55134100 Litaður einfaldur vefnaður, sem í er minna en 85% að þyngd af 
pólyestertrefjum, blönduðum með baðmull, vegur 170 g/m2 eða minna 

10 A 

55134910 Þrykktur ofinn dúkur, brugðinn skávefnaður, sem í er minna en 85% að þyngd 

af pólyestertrefjum, blönduðum með baðmull, vegur 170 g/m2 eða minna 

10 A 

55134920 Annar þrykktur ofinn dúkur úr pólyesterstutttrefjum, sem í er minna en 85% að 

þyngd af pólyestertrefjum, blönduðum með baðmull, vegur 170 g/m2 eða minna 

10 A 

55134990 Annar þrykktur ofinn dúkur, sem í er minna en 85% að þyngd af syntetískum 
trefjum, blönduðum með baðmull, ót.a., vegur 170 g/m2 eða minna 

10 A 

55141110 Óbleiktur einfaldur vefnaður, sem í er minna en 85% að þyngd af 
pólyesterstutttrefjum, blönduðum með baðmull, vegur meira en 170 g/m2 

16 A 

55141120 Bleiktur einfaldur vefnaður, sem í er minna en 85% að þyngd af 

pólyesterstutttrefjum, blönduðum með baðmull, vegur meira en 170 g/m2 

18 A 

55141210 Óbleiktur þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, sem í er minna en 85% að þyngd 

af pólyesterstutttrefjum, blönduðum með baðmull, vegur meira en 170 g/m2 

16 A 

55141220 Bleiktur þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, sem í er minna en 85% að þyngd af 

pólyesterstutttrefjum, blönduðum með baðmull, vegur meira en 170 g/m2 

18 A 

55141911 Annar óbleiktur ofinn dúkur úr pólyesterstutttrefjum, sem í er minna en 85% að 
þyngd af pólyesterstutttrefjum, blönduðum með baðmull, vegur meira en 170 

g/m2 

16 A 

55141912 Annar bleiktur ofinn dúkur úr pólyesterstutttrefjum, sem í er minna en 85% að 
þyngd af pólyesterstutttrefjum, blönduðum með baðmull, vegur meira en 170 

g/m2 

18 A 
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55141990 Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum, óbleiktur eða bleiktur, sem í er minna 
en 85% að þyngd af pólyesterstutttrefjum, blönduðum með baðmull, vegur 

meira en 170 g/m2 

16 A 

55142100 Litaður einfaldur vefnaður, sem í er minna en 85% að þyngd af 

pólyestertrefjum, blönduðum með baðmull, vegur meira en 170 g/m2 

10 A 

55142200 Litaður þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, sem í er minna en 85% að þyngd af 
pólyestertrefjum, blönduðum með baðmull, vegur meira en 170 g/m2 

10 A 

55142300 Litaður ofinn dúkur, ót.a., sem í er minna en 85% að þyngd af pólyestertrefjum, 

blönduðum með baðmull, ót.a., vegur meira en 170 g/m2  

10 A 

55142900 Litaður ofinn dúkur, sem í er minna en 85% að þyngd af syntetískum trefjum, 

blönduðum með baðmull, ót.a., vegur meira en 170 g/m2 

10 A 

55143010 Litaður einfaldur vefnaður, sem í er minna en 85% að þyngd af 

pólyestertrefjum, blönduðum með baðmull, vegur meira en 170 g/m2 

10 A 

55143020 Litaður þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, sem í er minna en 85% að þyngd af 
pólyestertrefjum, blönduðum með baðmull, vegur meira en 170g/m2 

10 A 

55143030 Litaður ofinn dúkur, ót.a., sem í er minna en 85% að þyngd af pólyestertrefjum, 
blönduðum með baðmull, vegur meira en 170 g/m2 

10 A 

55143090 Litaður ofinn dúkur, sem í er minna en 85% að þyngd af syntetískum trefjum, 

blönduðum með baðmull, ót.a., vegur meira en 170 g/m2 

10 A 

55144100 Þrykktur einfaldur vefnaður, sem í er minna en 85% að þyngd af 

pólyestertrefjum, blönduðum með baðmull, vegur meira en 170 g/m2 

10 A 

55144200 Þrykktur þríþráða eða fjórþráða skávefnaður, sem í er minna en 85% að þyngd 
af pólyestertrefjum, blönduðum með baðmull, vegur meira en 170g/m2 

10 A 

55144300 Þrykktur ofinn dúkur, ót.a., sem í er minna en 85% að þyngd af 
pólyestertrefjum, blönduðum með baðmull, vegur meira en 170 g/m2 

10 A 

55144900 Þrykktur ofinn dúkur, sem í er minna en 85% að þyngd af syntetískum trefjum, 

blönduðum með baðmull, ót.a., vegur meira en 170 g/m2 

10 A 

55151100 Ofinn dúkur, sem í er minna en 85% að þyngd af pólyesterstutttrefjum með 

viskósarayontrefjum 

10 A 

55151200 Ofinn dúkur úr pólyesterstutttrefjum, blönduðum með tilbúnum þráðum 10 A 

55151300 Ofinn dúkur úr pólyesterstutttrefjum, blönduðum með ull 10 A 

55151900 Ofinn dúkur úr pólyesterstutttrefjum, ót.a. 10 A 

55152100 Ofinn dúkur úr akryl- eða modakryltrefjum, blönduðum með tilbúnum þráðum 10 A 

55152200 Ofinn dúkur úr akryl- eða modakryltrefjum, blönduðum með ull  12 A 

55152900 Ofinn dúkur úr akryl- eða modakrylstutttrefjum, ót.a. 10 A 

55159100 Ofinn dúkur úr syntetískum stutttrefjum, ót.a., blönduðum með tilbúnum 

þráðum 

10 A 

55159900 Ofnir dúkar úr tilbúnum stutttrefjum, ót.a. 10 A 

55161100 Óbleiktur eða bleiktur ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af 
gervistutttrefjum 

12 A 

55161200 Litaður ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af gervistutttrefjum 10 A 

55161300 Litaður ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af gervistutttrefjum 10 A 

55161400 Þrykktur ofinn dúkur sem í er 85% eða meira að þyngd af gervistutttrefjum 10 A 

55162100 Óbleiktur eða bleiktur ofinn dúkur, sem í er minna en 85% að þyngd af 
gervitrefjum, blönduðum með tilbúnum þráðum 

12 A 

55162200 Litaður ofinn dúkur, sem í er minna en 85% að þyngd af gervitrefjum, 

blönduðum með tilbúnum þráðum 

10 A 
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55162300 Litaður ofinn dúkur, sem í er minna en 85% að þyngd af gervitrefjum, 
blönduðum með tilbúnum þráðum 

10 A 

55162400 Þrykktur ofinn dúkur, sem í er minna en 85% að þyngd af gervitrefjum, 
blönduðum með tilbúnum þráðum 

10 A 

55163100 Óbleiktur eða bleiktur ofinn dúkur, sem í er minna en 85% að þyngd af 

gervitrefjum, blönduðum með ull 

12 A 

55163200 Litaður ofinn dúkur, sem í er minna en 85% að þyngd af gervitrefjum, 

blönduðum með ull 

10 A 

55163300 Litaður ofinn dúkur, sem í er minna en 85% að þyngd af gervistutttrefjum, 

blönduðum með ull 

10 A 

55163400 Þrykktur ofinn dúkur, sem í er minna en 85% að þyngd af gervistutttrefjum, 
blönduðum með ull 

10 A 

55164100 Óbleiktur eða bleiktur ofinn dúkur, sem í er minna en 85% að þyngd af 

gervistutttrefjum, blönduðum með baðmull 

12 A 

55164200 Litaður ofinn dúkur, sem í er minna en 85% að þyngd af gervistutttrefjum, 

blönduðum með baðmull 

12 A 

55164300 Litaður ofinn dúkur, sem í er minna en 85% að þyngd af gervistutttrefjum, 

blönduðum með baðmull 

10 A 

55164400 Þrykktur ofinn dúkur, sem í er minna en 85% að þyngd af gervistutttrefjum, 
blönduðum með baðmull 

10 A 

55169100 Óbleiktur eða bleiktur ofinn dúkur, gervistutttrefjar, ót.a. 12 A 

55169200 Litaður ofinn dúkur, gervistutttrefjar, ót.a. 10 A 

55169300 Litaður ofinn dúkur, gervistutttrefjar, ót.a. 10 A 

55169400 Þrykktur ofinn dúkur, gervistutttrefjar, ót.a. 10 A 

56012100 Vatt úr baðmull og vörur úr því 10 A 

56012210 Vindlingasíur úr tilbúnum trefjum 12 A 

56012290 Annað vatt úr tilbúnum trefjum og vörur úr því, ót.a. 12 A 

56012900 Vatt og vörur úr vatti, ót.a. 10 A 

56013000 Textílló, textíldust og textílhnoðrar 10 A 

56021000 Stunginn flóki og samstunginn trefjadúkur 10 A 

56022100 Flóki úr ull eða fíngerðu dýrahári (þó ekki gegndreyptur, húðaður o.þ.h.) 10 A 

56022900 Flóki úr textílefni (þó ekki gegndreyptur, húðaður o.þ.h.) 10 A 

56029000 Flóki, ót.a. 10 A 

56031110 Vefleysur úr tilbúnum þráðum, sem vega 25 g/m2 eða minna, húðuðum o.þ.h. 10 A 

56031190 Vefleysur úr tilbúnum þráðum, sem vega 25 g/m2 eða minna, ekki húðuðum 

o.þ.h. 

10 A 

56031210 Vefleysur úr tilbúnum þráðum, sem vega meira en 25 g/m2 en minna en 70 

g/m2, húðuðum o.þ.h. 

10 A 

56031290 Vefleysur úr tilbúnum þráðum, sem vega meira en 25 g/m2 en minna en 70 

g/m2, ekki húðuðum o.þ.h. 

10 A 

56031310 Vefleysur úr tilbúnum þráðum, sem vega meira en 70 g/m2 en minna en 150 
g/m2, húðuðum o.þ.h. 

10 A 

56031390 Vefleysur úr tilbúnum þráðum, sem vega meira en 70 g/m2 en minna en 150 

g/m2, ekki húðuðum o.þ.h. 

10 A 

56031410 Vefleysur úr tilbúnum þráðum, sem vega meira en 150 g/m2, húðuðum o.þ.h. 10 A 
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56031490 Vefleysur úr tilbúnum þráðum, sem vega meira en 150 g/m2, ekki húðuðum 
o.þ.h. 

10 A 

56039110 Vefleysur úr öðru efni, sem vegur 25 g/m2 eða minna, húðuðu o.þ.h. 10 A 

56039190 Vefleysur úr öðru efni, sem vegur 25 g/m2 eða minna, ekki húðuðu o.þ.h. 10 A 

56039210 Vefleysur úr öðru efni, sem vegur meira en 25 g/m2 en minna en 70 g/m2, 

húðuðu o.þ.h. 

10 A 

56039290 Vefleysur úr öðru efni, sem vegur meira en 25 g/m2 en minna en 70 g/m2, ekki 

húðuðu o.þ.h. 

10 A 

56039310 Vefleysur úr öðru efni, sem vegur meira en 70 g/m2 en minna en 150 g/m2, 

húðuðu o.þ.h. 

10 A 

56039390 Vefleysur úr öðru efni, sem vegur meira en 70 g/m2 en minna en 150 g/m2, ekki 
húðuðu o.þ.h. 

10 A 

56039410 Vefleysur úr öðru efni, sem vegur meira en 150 g/m2, húðuðu o.þ.h. 10 A 

56039490 Vefleysur úr öðru efni, sem vegur meira en 150 g/m2, ekki húðuðu o.þ.h. 10 A 

56041000 Gúmmíþráður og gúmmísnúra, hjúpað með textílefni 5 A 

56049000 Textílgarn og ræmur o.þ.h., gegndreypt eða húðað 5 A 

56050000 Málmgarn, sem er textílgarn, eða ræmur o.þ.h. sem er þráður 5 A 

56060000 Yfirspunnið garn og ræmur; chenillegarn; lykkjurifflað garn 5 A 

56072100 Bindigarn eða baggagarn úr sísal o.þ.h. af agavaættkvíslinni 5 A 

56072900 Seglgarn, snæri, reipi og kaðlar úr sísal o.þ.h. af agavaættkvíslinni, ót.a. 5 A 

56074100 Bindigarn eða baggagarn úr pólyetyleni eða pólyprópyleni 5 A 

56074900 Seglgarn, snæri, reipi og kaðlar úr pólyetyleni eða pólyprópyleni 5 A 

56075000 Seglgarn, snæri, reipi og kaðlar úr syntetískum trefjum, ót.a. 5 A 

56079010 Seglgarn, snæri, reipi og kaðlar úr abaca eða öðrum hörðum (lauf) trefjum 5 A 

56079090 Seglgarn, snæri, reipi og kaðlar, ót.a. 5 A 

56081100 Fullgerð fiskinet úr tilbúnum textílefnum 10 A 

56081900 Hnýtt net úr tilbúnum textílefnum (þó ekki fiskinet) 12 A 

56089000 Hnýtt net úr seglgarni, snæri eða reiði úr textílefnum, ót.a. 10 A 

56090000 Vörur úr garni, ræmum og þess háttar, seglgarni, snæri, reipum eða köðlum, 

ót.a. 

10 A 

57011000 Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr textílefnum, úr ull, hnýtt 14 A 

57019010 Gólfábreiður úr tilbúnum textíltrefjum, hnýtt 16 A 

57019020 Gólfábreiður úr silki 14 A 

57019090 Gólfábreiður úr öðrum textíltrefjum, ót.a., hnýtt 14 A 

57021000 Kelím-, sumak-, karamaníteppi og önnur áþekk handunnin röggvateppi 14 A 

57022000 Gólfefni úr kókostrefjum 14 A 

57023100 Gólfábreiður af flosgerð úr ull, ofnar, ekki fullgerðar 10 A 

57023200 Gólfábreiður af flosgerð úr tilbúnum textílefnum, ofnar, ekki fullgerðar 16 A 

57023900 Gólfábreiður af flosgerð úr öðrum textílefnum, ofnar, ekki fullgerðar, ót.a. 14 A 

57024100 Gólfábreiður af flosgerð úr ull, ofnar, fullgerðar 10 A 

57024200 Gólfábreiður af flosgerð úr tilbúnum textílefnum, ofnar, fullgerðar 10 A 
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57024900 Gólfábreiður af flosgerð úr öðrum textílefnum, ofnar, fullgerðar, ót.a. 14 A 

57025010 Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr textílefnum, ekki af flosgerð, úr ull eða 

fíngerðum dýrahárum, ekki fullgerð 

14 A 

57025020 Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr textílefnum, ekki af flosgerð, úr tilbúnum 

textílefnum, ekki fullgerð 

16 A 

57025090 Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr textílefnum, ekki af flosgerð, úr öðrum 
textílefnum, ekki fullgerð 

14 A 

57029100 Gólfábreiður ekki af flosgerð úr ull, ofnar, fullgerðar 14 A 

57029200 Gólfábreiður ekki af flosgerð úr tilbúnum textílefnum, ofnar, fullgerðar 16 A 

57029900 Gólfábreiður ekki af flosgerð úr öðrum textílefnum, ofnar, fullgerðar, ót.a. 14 A 

57031000 Límbundnar gólfábreiður úr ull eða fíngerðu dýrahári 14 A 

57032000 Límbundnar gólfábreiður úr nyloni eða öðrum pólyamíðum 10 A 

57033000 Límbundnar gólfábreiður úr tilbúnum textíltrefjum, ót.a. 10 A 

57039000 Límbundnar gólfábreiður úr öðrum textílefnum, ót.a. 14 A 

57041000 Teppaflísar, 0,3 m2 að hámarksflatarmáli eða minna, úr flóka, hvorki 
límbundnar né hnökraðar 

14 A 

57049000 Gólfábreiður úr flóka, ót.a., hvorki límbundnar né hnökraðar 10 A 

57050010 Aðrar gólfábreiður úr ull eða fíngerðu dýrahári, ót.a. 14 A 

57050020 Aðrar gólfábreiður úr tilbúnum textíltrefjum, ót.a. 10 A 

57050090 Aðrar gólfábreiður úr textílefnum, ót.a. 14 A 

58011000 Ofinn flosdúkur og chenilledúkur úr ull eða fíngerðu dýrahári 10 A 

58012100 Óuppúrskorinn ívafsflosdúkur úr baðmull 12 A 

58012200 Uppúrskorið rifflað flauel úr baðmull 10 A 

58012300 Ívafsflosdúkur úr baðmull, ót.a. 10 A 

58012600 Chenilledúkur úr baðmull 10 A 

58012710 Uppistöðuflosdúkur, épinglé (óuppúrskorinn), úr baðmull 10 A 

58012720 Uppistöðuflosdúkur, uppúrskorinn, úr baðmull 10 A 

58013100 Óuppúrskorinn ívafsflosdúkur úr tilbúnum trefjum, ót.a. 10 A 

58013200 Uppúrskorið rifflað flauel úr tilbúnum trefjum, ót.a. 10 A 

58013300 Ívafsflosdúkur úr tilbúnum trefjum, ót.a. 10 A 

58013600 Chenilledúkur úr tilbúnum trefjum, ót.a. 10 A 

58013710 Uppistöðuflosdúkur, epingle (óuppúrskorinn), úr tilbúnum trefjum 10 A 

58013720 Ívafsflosdúkur uppúrskorinn úr tilbúnum trefjum, ót.a. 10 A 

58019010 Ofinn flos- og chenilledúkur úr silki eða silkiúrgangi 10 A 

58019090 Ofinn flos- og chenilledúkur úr öðrum textílefnum, ót.a. 10 A 

58021100 Óbleikt handklæðafrottéefni og áþekkur ofinn frottédúkur úr baðmull 12 A 

58021900 Ofinn frottédúkur úr baðmull, ót.a. 10 A 

58022010 Ofinn frottédúkur úr silki eða silkiúrgangi 12 A 

58022020 Ofinn frottédúkur úr ull eða fíngerðu dýrahári 12 A 

58022030 Ofinn frottédúkur úr tilbúnum trefjum 14 A 
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58022090 Ofinn frottédúkur úr öðrum textílefnum, ót.a. 12 A 

58023010 Límbundinn textíldúkur úr silki eða silkiúrgangi 10 A 

58023020 Límbundinn textíldúkur úr ull eða fíngerðu dýrahári 10 A 

58023030 Límbundinn textíldúkur úr baðmull eða hör o.þ.h. 10 A 

58023040 Límbundinn textíldúkur úr tilbúnum trefjum 10 A 

58023090 Límbundinn textíldúkur úr öðrum textílefnum 10 A 

58030010 Snúðofið efni úr baðmull 10 A 

58030020 Snúðofið efni úr silki eða silkiúrgangi 10 A 

58030030 Snúðofið efni úr tilbúnum trefjum 10 A 

58030090 Snúðofið efni úr öðrum textílefnum 10 A 

58041010 Tyll og annar netdúkur úr silki eða silkiúrgangi 10 A 

58041020 Tyll og annar netdúkur úr baðmull 10 A 

58041030 Tyll og annar netdúkur úr tilbúnum trefjum 12 A 

58041090 Tyll og annar netdúkur úr öðrum textílefnum, ót.a. 10 A 

58042100 Laufaborðar úr tilbúnum trefjum sem metravara, ræmur eða mótíf, vélgerðir 10 A 

58042910 Laufaborðar úr silki eða silkiúrgangi sem metravara, ræmur eða mótíf, vélgerðir 10 A 

58042920 Laufaborðar úr baðmull sem metravara, ræmur eða mótíf, vélgerðir 10 A 

58042990 Laufaborðar úr öðrum textílefnum sem metravara, ræmur eða mótíf, vélgerðir, 

ót.a. 

10 A 

58043000 Handgerðir laufaborðar sem metravara, ræmur eða mótíf 10 A 

58050010 Handsaumuð veggteppi 12 A 

58050090 Handofin veggteppi af t.d. gerðinni góbelín, flandern 12 A 

58061010 Ofninn flos- eða chenilledúkur, borðar, úr baðmull eða basttrefjum 10 A 

58061090 Ofninn flos- eða chenilledúkur, borðar, úr öðrum textílefnum, ót.a. 10 A 

58062000 Ofinn dúkur, borðar, sem í er 5% eða meira að þyngd af teygjugarni eða 

gúmmíþræði 

10 A 

58063100 Ofinn frottédúkur, borðar, úr baðmull, ót.a. 10 A 

58063200 Ofinn dúkur, borðar, úr tilbúnum trefjum, ót.a. 10 A 

58063910 Ofinn dúkur, borðar, úr silki eða silkiúrgangi, ót.a. 10 A 

58063920 Annar ofinn dúkur, borðar, úr ull eða fíngerðu dýrahári, ót.a. 10 A 

58063990 Ofinn dúkur, borðar, úr öðrum textílefnum, ót.a. 10 A 

58064010 Dúkur með uppistöðu en án ívafs, með límingu, úr baðmull eða basttrefjum 10 A 

58064090 Dúkur með uppistöðu en án ívafs, með límingu, úr öðrum textílefnum 10 A 

58071000 Merkimiðar, einkennismerki  úr textílefnum, ofið, sem metravara, ekki 
útsaumað 

10 A 

58079000 Merkimiðar, einkennismerki  úr textílefnum, ekki ofið, sem metravara, ekki 

útsaumað 

10 A 

58081000 Fléttur, sem metravara 10 A 

58089000 Skrautleggingar, sem metravara; skúfar, dúskar og áþekkar vörur, ót.a. 10 A 

58090010 Ofinn dúkur úr málmþræði og málmgarni með baðmull, ót.a. 10 A 
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58090020 Ofinn dúkur úr málmþræði og málmgarni með tilbúnum trefjum, ót.a. 10 A 

58090090 Ofinn dúkur úr málmþræði og málmgarni, ót.a. 10 A 

58101000 Útsaumur á ósýnilegum grunni 10 A 

58109100 Útsaumur úr baðmull sem metravara, ræmur eða mótíf 10 A 

58109200 Útsaumur á tilbúnum trefjum sem metravara, ræmur eða mótíf 10 A 

58109900 Útsaumur á öðrum textílefnum sem metravara, ræmur eða mótíf 10 A 

58110010 Vatteraðar vörur úr silki eða silkiúrgangi, sem metravara 10 A 

58110020 Vatteraðar vörur úr ull eða fíngerðu dýrahári, sem metravara 10 A 

58110030 Vatteraðar vörur úr baðmull, sem metravara 10 A 

58110040 Vatteraðar vörur úr tilbúnum trefjum, sem metravara 12 A 

58110090 Vatteraðar vörur úr öðrum textílefnum, ót.a., sem metravara 10 A 

59011010 Dúkur úr baðmull eða basttrefjum, húðaður gúmkvoðu, í bækur 10 A 

59011020 Dúkur úr tilbúnum trefjum, húðaður gúmkvoðu, í bækur 10 A 

59011090 Dúkur úr öðrum textílefnum, húðaður gúmkvoðu, í bækur 10 A 

59019010 Unnið listmálunarléreft 10 A 

59019091 Afritaléreft; stífléreft (buckram) o.þ.h., úr baðmull eða basttrefjum 10 A 

59019092 Afritaléreft; stífléreft (buckram) o.þ.h., úr tilbúnum trefjum 10 A 

59019099 Afritaléreft; stífléreft (buckram) o.þ.h., úr öðrum textílefnum 10 A 

59021010 Hjólbarðadúkur (tyre cord fabric), úr háþolnu garni úr nyloni-6 10 A 

59021020 Hjólbarðadúkur (tyre cord fabric), úr háþolnu garni úr nyloni-6,6 10 A 

59021090 Hjólbarðadúkur (tyre cord fabric), úr háþolnu garni úr öðru nyloni eða 

pólyamíðum, ót.a. 

10 A 

59022000 Hjólbarðadúkur (tyre cord fabric), úr háþolnu garni úr pólyesterum 10 A 

59029000 Hjólbarðadúkur (tyre cord fabric), úr háþolnu garni úr viskósarayoni 10 A 

59031010 Textílléreft eða borði til einangrunar, með pólyvínylklóíði 10 A 

59031020 Leðurlíki úr textílefni, með pólývínylklóríði 10 A 

59031090 Annar textíldúkur, með pólývínylklóríði 10 A 

59032010 Textílléreft eða borði til einangrunar, með pólyúretani 10 A 

59032020 Leðurlíki úr textílefni, með pólýúretani 10 A 

59032090 Annar textíldúkur, með pólýúretani 10 A 

59039010 Textíldúkur eða borði til einangrunar, með plastefni, ót.a. 10 A 

59039020 Leðurlíki úr textílefni, með öðru plastefni, ót.a. 10 A 

59039090 Annar textíldúkur, með öðru plastefni, ót.a. 10 A 

59041000 Línóleum 14 A 

59049000 Yfirborðshúðaður gólfdúkur með textílundirlagi, ót.a. 14 A 

59050000 Veggfóður úr textílefni 10 A 

59061010 Einangrunarlímband, gúmmíborið textílefni, ekki meira en 20 cm á breidd 10 A 

59061090 Annað einangrunarlímband, gúmmíborið textílefni, ekki meira en 20 cm á 

breidd 

10 D 
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59069100 Gúmmíborinn textíldúkur, prjónaður eða heklaður 10 A 

59069910 Gúmmíborinn textíldúkur eða borði til einangrunar, hvorki prjónaður né 

heklaður 

10 A 

59069990 Annar gúmmíborinn textíldúkur, hvorki prjónaður né heklaður, ót.a. 10 A 

59070010 Textílléreft eða borði til einangrunar, gegndreypt, húðað 10 A 

59070020 Máluð tjöld, gegndreypt, húðað á annan hátt 10 A 

59070090 Textíldúkur, ót.a., gegndreyptur, húðaður  á annan hátt 10 A 

59080000 Kveikir úr textílefni í lampa; glóðarsokkar og þess háttar 10 A 

59090000 Slöngur úr textílefni, einnig fóðraðar og þess háttar úr öðrum efnum 8 A 

59100000 Belti eða reimar fyrir færibönd eða drifbúnað, úr textílefni 8 A 

59111010 Borðar úr flaueli gegndreyptir með gúmmíi til þess að þekja vefbómur 8 A 

59111090 Textíldúkur, húðaður með gúmmíi, leðri eða öðru efni til tækninota 8 A 

59112000 Kvarnagrisja 8 A 

59113100 Textíldúkur og flóki til nota í pappírsgerðarvélum, að þyngd minna en 650 g/m2 8 A 

59113200 Textíldúkur og flóki til nota í pappírsgerðarvélum, að þyngd 650 g/m2 eða 
meira 

8 A 

59114000 Síudúkur til nota í olíupressur og þess háttar 8 A 

59119000 Textílvörur til annarra tækninota, ót.a., skýrgreindar í 7. athugasemd 8 A 

60011000 Langflosdúkur, prjónaður eða heklaður 10 A 

60012100 Lykkjuflosdúkur úr baðmull, prjónaður eða heklaður 10 A 

60012200 Lykkjuflosdúkur úr tilbúnum trefjum, prjónaður eða heklaður 10 A 

60012900 Lykkjuflosdúkur úr textílefnum, prjónaður eða heklaður 12 A 

60019100 Flosdúkur úr baðmull, ót.a., prjónaður eða heklaður 10 A 

60019200 Flosdúkur úr tilbúnum trefjum, ót.a., prjónaður eða heklaður 10 A 

60019900 Flosdúkur úr textílefnum, ót.a., prjónaður eða heklaður 12 A 

60024010 Prjónaður eða heklaður dúkur úr baðmull, ekki meira en 30 cm á breidd, sem 

inniheldur 5% eða meira að þyngd af teygjugarni 

10 A 

60024020 Prjónaður eða heklaður dúkur úr silki, ekki meira en 30 cm á breidd, sem 

inniheldur 5% eða meira að þyngd af teygjugarni 

10 A 

60024030 Prjónaður eða heklaður dúkur úr syntetískum trefjum, ekki meira en 30 cm á 

breidd, sem inniheldur 5% eða meira að þyngd af teygjugarni 

10 A 

60024040 Prjónaður eða heklaður dúkur úr gervitrefjum, ekki meira en 30 cm á breidd, 
sem inniheldur 5% eða meira að þyngd af teygjugarni 

10 A 

60024090 Annar prjónaður eða heklaður dúkur, ekki meira en 30 cm á breidd, sem 

inniheldur 5% eða meira að þyngd af teygjuefni 

10 A 

60029010 Prjónaður eða heklaður dúkur úr baðmull, ekki meira en 30 cm á breidd, sem 

inniheldur 5% eða meira að þyngd af gúmmíteygjuþræði 

10 A 

60029020 Prjónaður eða heklaður dúkur úr silki, ekki meira en 30 cm á breidd, sem 
inniheldur 5% eða meira að þyngd af gúmmíteygjuþræði 

10 A 

60029030 Prjónaður eða heklaður dúkur úr syntetískum trefjum, ekki meira en 30 cm á 
breidd, sem inniheldur 5% eða meira að þyngd af gúmmíteygjuþræði 

10 A 

60029040 Prjónaður eða heklaður dúkur úr gervitrefjum, ekki meira en 30 cm á breidd, 

sem inniheldur 5% eða meira að þyngd af gúmmíteygjuþræði 

10 A 
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60029090 Prjónaður eða heklaður dúkur úr silki, ekki meira en 30 cm á breidd, sem 
inniheldur 5% eða meira að þyngd af gúmmíteygjuþræði 

10 A 

60031000 Prjónaður eða heklaður dúkur úr ull eða fíngerðu dýrahári, ekki meira en 30 cm 
á breidd, minna en 5% 

10 A 

60032000 Prjónaður eða heklaður dúkur úr baðmull, ekki meira en 30 cm á breidd, minna 

en 5% 

10 A 

60033000 Prjónaður eða heklaður dúkur úr syntetískum trefjum, ekki meira en 30 cm á 

breidd, minna en 5% 

10 A 

60034000 Prjónaður eða heklaður dúkur úr gervitrefjum, ekki meira en 30 cm á breidd, 

minna en 5%  

10 A 

60039000 Prjónaður eða heklaður annar dúkur, ót.a., ekki meira en 30 cm á breidd, minna 
en 5% 

10 A 

60041010 Prjónaður eða heklaður dúkur úr baðmull, meira en 30 cm á breidd, sem 

inniheldur 5% eða meira að þyngd af teygjugarni 

10 A 

60041020 Prjónaður eða heklaður dúkur úr silki, meira en 30 cm á breidd, sem inniheldur 

5% eða meira að þyngd af teygjugarni 

10 A 

60041030 Prjónaður eða heklaður dúkur úr syntetískum trefjum, meira en 30 cm á breidd, 

sem inniheldur 5% eða meira að þyngd af teygjugarni 

10 A 

60041040 Prjónaður eða heklaður dúkur úr gervitrefjum, meira en 30 cm á breidd, sem 
inniheldur 5% eða meira að þyngd af teygjugarni 

10 A 

60041090 Prjónaður eða heklaður dúkur, meira en 30 cm á breidd, sem inniheldur 5% eða 

meira að þyngd af teygjugarni 

10 A 

60049010 Prjónaður eða heklaður dúkur úr baðmull, meira en 30 cm á breidd, sem 

inniheldur 5% eða meira að þyngd af gúmmíteygjuþræði 

10 A 

60049020 Prjónaður eða heklaður dúkur úr silki, meira en 30 cm á breidd, sem inniheldur 

5% eða meira að þyngd af gúmmíteygjuþræði 

10 A 

60049030 Prjónaður eða heklaður dúkur úr syntetískum trefjum, meira en 30 cm á breidd, 
sem inniheldur 5% eða meira að þyngd af gúmmíteygjuþræði 

10 A 

60049040 Prjónaður eða heklaður dúkur úr gervitrefjum, meira en 30 cm á breidd, sem 
inniheldur 5% eða meira að þyngd af gúmmíteygjuþræði 

10 A 

60049090 Prjónaður eða heklaður dúkur, meira en 30 cm á breidd, sem inniheldur 5% eða 

meira að þyngd af gúmmíteygjuþræði 

10 A 

60052100 Annar uppistöðuprjónaður dúkur úr óbleiktri eða bleiktri baðmull 10 A 

60052200 Annar uppistöðuprjónaður dúkur úr litaðri baðmull 10 A 

60052300 Annar uppistöðuprjónaður dúkur úr baðmull úr garni í mismunandi litum 10 A 

60052400 Annar uppistöðuprjónaður dúkur úr þrykktri baðmull 10 A 

60053100 Annar uppistöðuprjónaður dúkur úr óbleiktum eða bleiktum syntetískum trefjum 10 A 

60053200 Annar uppistöðuprjónaður dúkur úr lituðum syntetískum trefjum 10 A 

60053300 Annar uppistöðuprjónaður dúkur úr syntetískum trefjum í mismunandi litum 10 A 

60053400 Annar uppistöðuprjónaður dúkur úr þrykktum syntetískum trefjum 10 A 

60054100 Annar uppistöðuprjónaður dúkur úr óbleiktum eða bleiktum gervitrefjum 10 A 

60054200 Annar uppistöðuprjónaður dúkur úr lituðum gervitrefjum 10 A 

60054300 Annar uppistöðuprjónaður dúkur úr gervitrefjum úr garni í mismunandi litum 10 A 

60054400 Annar uppistöðuprjónaður dúkur úr þrykktum gervitrefjum 10 A 

60059010 Annar uppistöðuprjónaður dúkur úr ull eða fíngerðu dýrahári 12 A 

60059090 Annar uppistöðuprjónaður dúkur, þó ekki úr baðmull, syntetískum trefjum, 
gervitrefjum og ull 

12 A 
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60061000 Annar prjónaður eða heklaður dúkur úr ull eða fíngerðu dýrahári, ót.a. 12 A 

60062100 Annar prjónaður eða heklaður dúkur úr óbleiktri eða bleiktri baðmull, ót.a. 10 A 

60062200 Annar prjónaður eða heklaður dúkur úr litaðri baðmull, ót.a. 10 A 

60062300 Annar prjónaður eða heklaður dúkur úr baðmull úr garni í mismunandi litum 10 A 

60062400 Annar prjónaður eða heklaður dúkur úr þrykktri baðmull, ót.a. 10 A 

60063100 Annar prjónaður eða heklaður dúkur úr óbleiktum eða bleiktum syntetískum 

trefjum 

10 A 

60063200 Annar prjónaður eða heklaður dúkur úr lituðum syntetískum trefjum, ót.a. 10 A 

60063300 Annar prjónaður eða heklaður dúkur úr syntetískum trefjum í mismunandi litum 10 A 

60063400 Annar prjónaður eða heklaður dúkur úr þrykktum syntetískum trefjum, ót.a. 10 A 

60064100 Annar prjónaður eða heklaður dúkur úr óbleiktum eða bleiktum gervitrefjum 10 A 

60064200 Annar prjónaður eða heklaður dúkur úr lituðum gervitrefjum, ót.a. 10 A 

60064300 Annar prjónaður eða heklaður dúkur úr gervitrefjum í mismunandi litum 10 A 

60064400 Annar prjónaður eða heklaður dúkur úr þrykktum gervitrefjum 10 A 

60069000 Annar prjónaður eða heklaður dúkur, ót.a.  12 A 

61012000 Yfirfrakkar karla eða drengja o.þ.h. úr baðmull, prjónaðir eða heklaðir 17,5 A 

61013000 Yfirfrakkar karla eða drengja o.þ.h. úr tilbúnum trefjum, prjónaðir eða heklaðir 17,5 A 

61019010 Yfirfrakkar karla eða drengja o.þ.h. úr ull eða fíngerðu dýrahári, prjónaðir eða 

heklaðir 

25 A 

61019090 Yfirfrakkar karla eða drengja o.þ.h. úr öðrum textílefnum, prjónaðir eða 

heklaðir 

17,5 A 

61021000 Yfirfrakkar kvenna eða telpna o.þ.h. úr ull, prjónaðir eða heklaðir 25 A 

61022000 Yfirfrakkar kvenna eða telpna o.þ.h. úr baðmull, prjónaðir eða heklaðir 17,5 A 

61023000 Yfirfrakkar kvenna eða telpna o.þ.h. úr tilbúnum trefjum, prjónaðir eða heklaðir 17,5 A 

61029000 Yfirfrakkar kvenna eða telpna o.þ.h. úr öðrum textílefnum, prjónaðir eða 
heklaðir 

20 A 

61031010 Jakkaföt karla eða drengja úr ull eða fíngerðu dýrahári, prjónuð eða hekluð 25 A 

61031020 Jakkaföt karla eða drengja úr syntetískum trefjum, prjónuð eða hekluð 25 A 

61031090 Jakkaföt karla eða drengja úr öðrum textílefnum, prjónuð eða hekluð 17,5 A 

61032200 Fatasamstæður karla eða drengja úr baðmull, prjónaðar eða heklaðar 20 A 

61032300 Fatasamstæður karla eða drengja úr syntetískum trefjum, prjónaðar eða heklaðar 25 A 

61032910 Fatasamstæður karla eða drengja úr ull eða fíngerðu dýrahári, prjónaðar eða 
heklaðar 

25 A 

61032990 Fatasamstæður karla eða drengja úr öðrum textílefnum, prjónaðar eða heklaðar 25 A 

61033100 Jakkar og sportjakkar karla eða drengja úr ull, prjónaðir eða heklaðir 16 A 

61033200 Jakkar og sportjakkar karla eða drengja úr baðmull, prjónaðir eða heklaðir 16 A 

61033300 Jakkar karla eða drengja úr syntetískum trefjum, prjónaðir eða heklaðir 19 A 

61033900 Jakkar karla eða drengja úr öðrum textílefnum, ót.a., prjónaðir eða heklaðir 16 A 

61034100 Buxur karla eða drengja o.þ.h. úr ull, prjónaðar eða heklaðar 16 A 

61034200 Buxur karla eða drengja o.þ.h. úr baðmull, prjónaðar eða heklaðar 16 A 

61034300 Buxur karla eða drengja o.þ.h. úr syntetískum trefjum, prjónaðar eða heklaðar 17,5 A 



133 

 

61034900 Buxur karla eða drengja o.þ.h. úr öðrum textílefnum, prjónaðar eða heklaðar 16 A 

61041300 Jakkaföt kvenna eða telpna úr syntetískum trefjum, prjónuð eða hekluð 25 A 

61041910 Jakkaföt kvenna eða telpna úr ull eða fíngerðu dýrahári, prjónuð eða hekluð 17,5 A 

61041920 Jakkaföt kvenna eða telpna úr baðmull, prjónuð eða hekluð 17,5 A 

61041990 Jakkaföt kvenna eða telpna úr öðrum textílefnum, ót.a., prjónuð eða hekluð 17,5 A 

61042200 Fatasamstæður kvenna eða telpna úr baðmull, prjónaðar eða heklaðar 17,5 A 

61042300 Fatasamstæður kvenna eða telpna úr syntetískum trefjum, prjónaðar eða 

heklaðar 

25 A 

61042910 Jakkaföt kvenna eða telpna úr baðmull, prjónuð eða hekluð 17,5 A 

61042990 Fatasamstæður kvenna eða telpna úr öðrum textílefnum, prjónaðar eða heklaðar 15 A 

61043100 Jakkaföt kvenna eða telpna úr ull, prjónuð eða hekluð 16 A 

61043200 Jakkar kvenna eða telpna úr baðmull, prjónaðir eða heklaðir 16 A 

61043300 Jakkar kvenna eða telpna úr syntetískum trefjum, prjónaðir eða heklaðir 19 A 

61043900 Jakkar kvenna eða telpna úr öðrum textílefnum, prjónaðir eða heklaðir 16 A 

61044100 Kjólar úr ull eða fíngerðu dýrahári, prjónaðir eða heklaðir 16 A 

61044200 Kjólar úr baðmull, prjónaðir eða heklaðir 16 A 

61044300 Kjólar úr syntetískum trefjum, prjónaðir eða heklaðir 17,5 A 

61044400 Kjólar úr gervitrefjum, prjónaðir eða heklaðir 16 A 

61044900 Kjólar úr öðrum textílefnum, ót.a., prjónaðir eða heklaðir 16 A 

61045100 Pils og buxnapils úr ull eða fíngerðu dýrahári, prjónuð eða hekluð 14 A 

61045200 Pils og buxnapils úr baðmull, prjónuð eða hekluð 14 A 

61045300 Pils og buxnapils úr syntetískum trefjum prjónuð eða hekluð 16 A 

61045900 Pils og buxnapils úr öðrum textílefnum, ót.a., prjónuð eða hekluð 14 A 

61046100 Buxur kvenna eða telpna o.þ.h. úr ull, prjónaðar eða heklaðar 16 A 

61046200 Buxur kvenna eða telpna o.þ.h. úr baðmull, prjónaðar eða heklaðar 16 A 

61046300 Buxur kvenna eða telpna o.þ.h. úr syntetískum efnum, prjónaðar eða heklaðar 17,5 A 

61046900 Buxur kvenna eða telpna o.þ.h. úr öðrum textílefnum, prjónaðar eða heklaðar 16 A 

61051000 Skyrtur karla eða drengja úr baðmull, prjónaðar eða heklaðar 16 A 

61052000 Skyrtur karla eða drengja úr tilbúnum trefjum, prjónaðar eða heklaðar 17,5 A 

61059000 Skyrtur karla eða drengja úr öðrum textílefnum, ót.a., prjónaðar eða heklaðar 16 A 

61061000 Blússur kvenna eða telpna o.þ.h. úr baðmull, prjónaðar eða heklaðar 16 A 

61062000 Blússur kvenna eða telpna o.þ.h. úr tilbúnum trefjum, prjónaðar eða heklaðar 17,5 A 

61069000 Blússur kvenna eða telpna o.þ.h. úr öðrum textílefnum, prjónaðar eða heklaðar 16 A 

61071100 Nærbuxur og nærhöld karla eða drengja úr baðmull, prjónuð eða hekluð 14 A 

61071200 Nærbuxur karla eða drengja o.þ.h. úr tilbúnum trefjum, prjónaðar eða heklaðar 16 A 

61071910 Nærbuxur karla eða drengja o.þ.h. úr silki eða silkiúrgangi, prjónaðar eða 
heklaðar 

14 A 

61071990 Nærbuxur karla eða drengja o.þ.h. úr öðrum textílefnum, prjónaðar eða heklaðar 14 A 

61072100 Náttföt karla eða drengja úr baðmull, prjónuð eða hekluð 14 A 
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61072200 Náttföt karla eða drengja úr tilbúnum trefjum, prjónuð eða hekluð 16 A 

61072910 Náttföt karla eða drengja úr silki eða silkiúrgangi, prjónuð eða hekluð 14 A 

61072990 Náttföt karla eða drengja úr öðrum textílefnum, prjónuð eða hekluð 14 A 

61079100 Morgunsloppar karla eða drengja o.þ.h. úr baðmull, prjónaðir eða heklaðir 14 A 

61079910 Morgunsloppar karla eða drengja o.þ.h. úr tilbúnum trefjum, prjónaðir eða 
heklaðir 

16 A 

61079990 Morgunsloppar karla eða drengja o.þ.h. úr öðrum textílefnum, ót.a., prjónaðir 

eða heklaðir 

14 A 

61081100 Nærpils kvenna eða telpna o.þ.h. úr tilbúnum trefjum, prjónuð eða hekluð 16 A 

61081910 Nærpils kvenna eða telpna o.þ.h. úr baðmull, prjónuð eða hekluð 14 A 

61081920 Nærpils kvenna eða telpna o.þ.h. úr silki eða silkiúrgangi, prjónuð eða hekluð 14 A 

61081990 Nærpils kvenna eða telpna o.þ.h. úr öðrum textílefnum, prjónuð eða hekluð 14 A 

61082100 Nærhöld og nærbuxur kvenna eða telpna úr baðmull, prjónuð eða hekluð 14 A 

61082200 Nærhöld kvenna eða telpna o.þ.h. úr tilbúnum trefjum, prjónuð eða hekluð 16 A 

61082910 Nærhöld kvenna eða telpna o.þ.h. úr silki eða silkiúrgangi, prjónuð eða hekluð 14 A 

61082990 Nærhöld kvenna eða telpna, úr öðrum textílefnum, prjónuð eða hekluð 14 A 

61083100 Náttkjólar kvenna eða telpna o.þ.h., úr baðmull, prjónaðir eða heklaðir 14 A 

61083200 Náttföt kvenna eða telpna o.þ.h., úr tilbúnum trefjum, prjónuð eða hekluð 16 A 

61083910 Náttföt kvenna eða telpna o.þ.h., úr silki eða silkiúrgangi, prjónuð eða hekluð 14 A 

61083990 Náttkjólar kvenna eða telpna o.þ.h., úr öðrum textílefnum, prjónaðir eða 

heklaðir 

14 A 

61089100 Morgunsloppar kvenna eða telpna, úr baðmull, prjónaðir eða heklaðir 14 A 

61089200 Morgunsloppar kvenna eða telpna, úr tilbúnum trefjum, prjónaðir eða heklaðir 16 A 

61089900 Morgunsloppar kvenna eða telpna, úr öðrum textílefnum, prjónaðir eða heklaðir 14 A 

61091000 T-bolir, nærbolir og aðrir bolir úr baðmull, prjónaðir eða heklaðir 14 A 

61099010 T-bolir, nærbolir og aðrir bolir úr silki eða silkiúrgangi, prjónaðir eða heklaðar 14 A 

61099090 T-bolir, nærbolir o.þ.h. úr öðrum textílefnum, ót.a., prjónaðir eða heklaðar 14 A 

61101100 Jersey-peysur, peysur o.þ.h. úr ull, prjónaðar eða heklaðar 14 A 

61101200 Jersey-peysur, peysur o.þ.h. úr kashmírull, prjónaðar eða heklaðar 14 A 

61101910 Jersey-peysur, peysur o.þ.h. úr ull af öðrum geitum, prjónaðar eða heklaðar 14 A 

61101920 Jersey-peysur, peysur o.þ.h. úr hári af kanínum eða hérum, prjónaðar eða 

heklaðar 

14 A 

61101990 Jersey-peysur, peysur o.þ.h. úr öðru fíngerðu dýrahári, ót.a.,  prjónaðar eða 

heklaðar 

14 A 

61102000 Jersey-peysur, peysur o.þ.h. úr baðmull, prjónaðar eða heklaðar 14 A 

61103000 Jersey-peysur, peysur o.þ.h. úr tilbúnum trefjum, prjónaðar eða heklaðar 16 A 

61109010 Jersey-peysur, peysur o.þ.h. úr silki eða silkiúrgangi, prjónaðar eða heklaðar 14 A 

61109090 Jersey-peysur, peysur o.þ.h. úr öðrum textílefnum, prjónaðar eða heklaðar 14 A 

61112000 Ungbarnafatnaður o.þ.h. úr baðmull, prjónaður eða heklaður 14 A 

61113000 Ungbarnafatnaður o.þ.h. úr syntetískum trefjum, prjónaður eða heklaður 16 A 

61119010 Ungbarnafatnaður o.þ.h. úr ull eða fíngerðu dýrahári, prjónaður eða heklaður 14 A 
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61119090 Ungbarnafatnaður o.þ.h. úr öðrum textílefnum, prjónaður eða heklaður 14 A 

61121100 Æfingagallar úr baðmull, prjónaðir eða heklaðir 16 A 

61121200 Æfingagallar úr syntetískum trefjum, prjónaðir eða heklaðir 17,5 A 

61121900 Æfingagallar úr öðrum textílefnum, prjónaðir eða heklaðir 16 A 

61122010 Skíðagallar úr baðmull, prjónaðir eða heklaðir 16 A 

61122090 Skíðagallar úr öðrum textílefnum, prjónaðir eða heklaðir 19 A 

61123100 Sundföt karla eða drengja úr syntetískum trefjum, prjónuð eða hekluð 17,5 A 

61123900 Sundföt karla eða drengja úr öðrum textílefnum, prjónuð eða hekluð 16 A 

61124100 Sundföt kvenna eða telpna úr syntetískum trefjum, prjónuð eða hekluð 17,5 A 

61124900 Sundföt kvenna eða telpna úr öðrum textílefnum, prjónuð eða hekluð 16 A 

61130000 Fatnaður úr prjónuðu eða hekluðu efni í nr. 59.03, 59.06, 59.07 16 A 

61142000 Fatnaður úr baðmull, prjónaður eða heklaður, ót.a. 16 A 

61143000 Fatnaður úr tilbúnum trefjum, prjónaður eða heklaður, ót.a. 17,5 A 

61149010 Fatnaður úr ull eða fíngerðu dýrahári, prjónaður eða heklaður, ót.a. 16 A 

61149090 Fatnaður úr öðrum textílefnum, prjónaður eða heklaður 16 A 

61151000 Sokkar, sjúkrateygjusokkar 16 A 

61152100 Sokkabuxur úr syntetískum trefjum sem mælist á einþráða garn minna en 67 
decitex  

16 A 

61152200 Sokkabuxur úr syntetískum trefjum sem mælist á einþráða garn 67 decitex eða 

meira  

16 A 

61152910 Sokkabuxur úr baðmull, prjónaðar eða heklaðar 14 A 

61152990 Sokkabuxur úr öðrum textílefnum, prjónaðar eða heklaðar 14 A 

61153000 Heil- eða hálfsokkar kvenna sem mælast á einþráða garn minna en 67 decitex 14 A 

61159400 Sokkabuxur, sokkar o.þ.h. úr ull eða fíngerðu dýrahári, prjónaðar eða heklaðar 14 A 

61159500 Sokkabuxur, sokkar o.þ.h. úr baðmull, prjónaðar eða heklaðar 14 A 

61159600 Sokkabuxur, sokkar o.þ.h. úr syntetískum trefjum, prjónaðar eða heklaðar 16 A 

61159900 Sokkar og skófatnaður úr öðrum textílefnum, prjónað eða heklað 14 A 

61161000 Hanskar, gegndreyptir með plasti eða gúmmíi, prjónaðir eða heklaðir 14 A 

61169100 Hanskar, belgvettlingar og vettlingar úr ull, prjónaðir eða heklaðir 14 A 

61169200 Hanskar, belgvettlingar og vettlingar úr baðmull, prjónaðir eða heklaðir 14 A 

61169300 Hanskar, belgvettlingar og vettlingar úr syntetískum trefjum, prjónaðir eða 

heklaðir 

16 A 

61169900 Hanskar, belgvettlingar og vettlingar úr öðrum textílefnum, prjónaðir eða 

heklaðir 

14 A 

61171011 Sjöl, klútar, treflar, möttlar, slör o.þ.h. úr kashmírull, prjónað eða heklað 14 A 

61171019 Sjöl, klútar, treflar, möttlar, slör o.þ.h. úr fíngerðu dýrahári, prjónað eða heklað 14 A 

61171020 Sjöl, klútar, treflar, möttlar, slör o.þ.h. úr ull, prjónað eða heklað 14 A 

61171090 Sjöl, klútar, treflar, möttlar, slör o.þ.h. úr öðrum textílefnum, prjónað eða heklað 14 A 

61178010 Bindi, slaufur og slifsi, prjónað eða heklað 14 A 

61178090 Aðrir hlutar fatnaðar eða fylgihlutir fatnaðar, prjónaðir eða heklaðir 14 A 
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61179000 Hlutar fatnaðar eða fylgihlutir fatnaðar, prjónaðir eða heklaðir 14 A 

62011100 Yfirfrakkar karla eða drengja o.þ.h. úr ull eða fíngerðu dýrahári 16 A 

62011210 Yfirfrakkar karla eða drengja o.þ.h. úr baðmull, dúnfylltir 16 A 

62011290 Yfirfrakkar karla eða drengja o.þ.h. úr baðmull, ót.a. 16 A 

62011310 Yfirfrakkar karla eða drengja o.þ.h. úr tilbúnum trefjum, dúnfylltir 17,5 A 

62011390 Yfirfrakkar karla eða drengja o.þ.h. úr tilbúnum trefjum, ót.a. 17,5 A 

62011900 Yfirfrakkar karla eða drengja o.þ.h. úr öðrum textílefnum, ót.a. 16 A 

62019100 Hettuúlpur, stormblússur karla eða drengja o.þ.h. úr ull eða fíngerðu dýrahári 16 A 

62019210 Hettuúlpur, stormblússur karla eða drengja o.þ.h. úr baðmull, dúnfylltar 16 A 

62019290 Hettuúlpur, stormblússur karla eða drengja o.þ.h. úr baðmull, ót.a. 16 A 

62019310 Hettuúlpur, stormblússur  karla eða drengja úr tilbúnum trefjum, dúnfylltar 17,5 A 

62019390 Hettuúlpur, stormblússur karla eða drengja o.þ.h. úr tilbúnum trefjum, ót.a. 17,5 A 

62019900 Hettuúlpur, stormblússur karla eða drengja o.þ.h. úr öðrum textílefnum, ót.a. 16 A 

62021100 Yfirfrakkar kvenna eða telpna o.þ.h. úr ull eða fíngerðu dýrahári 16 A 

62021210 Yfirfrakkar kvenna eða telpna o.þ.h. úr baðmull, dúnfylltir 16 A 

62021290 Yfirfrakkar kvenna eða telpna o.þ.h. úr öðrum textílefnum, ót.a. 16 A 

62021310 Yfirfrakkar kvenna eða telpna o.þ.h. úr tilbúnum trefjum, dúnfylltir 19 A 

62021390 Yfirfrakkar kvenna eða telpna o.þ.h. úr tilbúnum trefjum, ót.a. 19 A 

62021900 Yfirfrakkar kvenna eða telpna o.þ.h. úr öðrum textílefnum, ót.a. 16 A 

62029100 Hettuúlpur, stormblússur kvenna eða telpna o.þ.h. úr ull 16 A 

62029210 Hettuúlpur, stormblússur kvenna eða telpna úr baðmull, dúnfylltar 16 A 

62029290 Hettuúlpur, stormblússur kvenna eða telpna úr baðmull, ót.a. 16 A 

62029310 Hettuúlpur, stormblússur kvenna eða telpna úr tilbúnum trefjum, dúnfylltar 17,5 A 

62029390 Hettuúlpur, stormblússur kvenna eða telpna úr tilbúnum trefjum, ót.a. 17,5 A 

62029900 Hettuúlpur, stormblússur kvenna eða telpna o.þ.h. úr öðrum textílefnum, ót.a. 16 A 

62031100 Jakkaföt karla eða drengja úr ull eða fíngerðu dýrahári 17,5 A 

62031200 Jakkaföt karla eða drengja úr syntetískum trefjum 17,5 A 

62031910 Jakkaföt karla eða drengja úr silki eða silkiúrgangi 17,5 A 

62031990 Jakkaföt karla eða drengja úr öðrum textílefnum, ót.a. 17,5 A 

62032200 Fatasamstæður karla eða drengja úr baðmull 17,5 A 

62032300 Fatasamstæður karla eða drengja úr syntetískum trefjum 17,5 A 

62032910 Fatasamstæður karla eða drengja úr silki eða silkiúrgangi 17,5 A 

62032920 Fatasamstæður karla eða drengja úr ull eða fíngerðu dýrahári 17,5 A 

62032990 Fatasamstæður karla eða drengja úr öðrum textílefnum, ót.a. 17,5 A 

62033100 Jakkar og sportjakkar karla eða drengja úr ull eða fíngerðu dýrahári 16 A 

62033200 Jakkar og sportjakkar karla eða drengja úr baðmull 16 A 

62033300 Jakkar og sportjakkar karla eða drengja úr syntetískum trefjum 17,5 A 

62033910 Jakkar og sportjakkar karla eða drengja úr silki eða silkiúrgangi 16 A 
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62033990 Jakkar og sportjakkar karla eða drengja úr öðrum textílefnum, ót.a. 16 A 

62034100 Buxur, hnébuxur karla eða drengja o.þ.h. úr ull eða fíngerðu dýrahári 16 A 

62034210 Pokabuxur (arabian trousers) karla eða drengja, hnébuxur úr baðmull 16 A 

62034290 Buxur, hnébuxur karla eða drengja, ót.a., úr baðmull 16 A 

62034310 Pokabuxur (arabian trousers) karla eða drengja, hnébuxur úr syntetískum 
trefjum 

17,5 A 

62034390 Buxur, hnébuxur karla eða drengja, ót.a., úr syntetískum trefjum 17,5 A 

62034910 Pokabuxur (arabian trousers) karla eða drengja, hnébuxur úr öðrum 
textíltrefjum 

16 A 

62034990 Buxur, hnébuxur karla eða drengja, ót.a., úr öðrum textíltrefjum 16 A 

62041100 Jakkaföt kvenna eða telpna úr ull eða fíngerðu dýrahári 17,5 A 

62041200 Jakkaföt kvenna eða telpna úr baðmull 17,5 A 

62041300 Jakkaföt kvenna eða telpna úr syntetískum trefjum 17,5 A 

62041910 Jakkaföt kvenna eða telpna úr silki eða silkiúrgangi 17,5 A 

62041990 Jakkaföt kvenna eða telpna úr öðrum textílefnum, ót.a. 17,5 A 

62042100 Fatasamstæður kvenna eða telpna úr ull eða fíngerðu dýrahári 17,5 A 

62042200 Fatasamstæður kvenna eða telpna úr baðmull 17,5 A 

62042300 Fatasamstæður kvenna eða telpna úr syntetískum trefjum 20 A 

62042910 Fatasamstæður kvenna eða telpna úr silki eða silkiúrgangi 20 A 

62042990 Fatasamstæður kvenna eða telpna úr öðrum spunaefnum, ót.a. 14 A 

62043100 Jakkar og sportjakkar kvenna eða telpna úr ull eða fíngerðu dýrahári 16 A 

62043200 Jakkar og sportjakkar kvenna eða telpna úr baðmull 16 A 

62043300 Jakkar og sportjakkar kvenna eða telpna úr syntetískum trefjum 17,5 A 

62043910 Jakkar kvenna eða telpna úr silki eða silkiúrgangi 16 A 

62043990 Jakkar kvenna eða telpna úr öðrum textílefnum, ót.a. 16 A 

62044100 Kjólar úr ull eða fíngerðu dýrahári 16 A 

62044200 Kjólar úr baðmull 16 A 

62044300 Kjólar úr syntetískum trefjum 17,5 A 

62044400 Kjólar úr gervitrefjum 16 A 

62044910 Kjólar kvenna eða telpna úr silki eða silkiúrgangi 16 A 

62044990 Kjólar kvenna eða telpna úr öðrum textílefnum, ót.a. 16 A 

62045100 Pils og buxnapils úr ull eða fíngerðu dýrahári 14 A 

62045200 Pils og buxnapils úr baðmull 14 A 

62045300 Pils og buxnapils úr syntetískum trefjum 16 A 

62045910 Pils kvenna eða telpna úr silki eða silkiúrgangi 14 A 

62045990 Pils kvenna eða telpna úr öðrum textílefnum, ót.a. 14 A 

62046100 Buxur, hnébuxur kvenna eða telpna o.þ.h. úr ull eða fíngerðu dýrahári 16 A 

62046200 Buxur, hnébuxur kvenna eða telpna o.þ.h. úr baðmull 16 A 

62046300 Buxur, hnébuxur kvenna eða telpna o.þ.h. úr syntetískum trefjum 17,5 A 
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62046900 Buxur, hnébuxur kvenna eða telpna o.þ.h. úr öðrum textílefnum, ót.a. 16 A 

62052000 Skyrtur karla eða drengja úr baðmull 16 A 

62053000 Skyrtur karla eða drengja úr tilbúnum trefjum 16 A 

62059010 Skyrtur karla eða drengja úr silki eða silkiúrgangi 16 A 

62059020 Skyrtur karla eða drengja úr ull eða fíngerðu dýrahári 16 A 

62059090 Skyrtur karla eða drengja úr öðrum textílefnum, ót.a. 16 A 

62061000 Blússur, skyrtur kvenna eða telpna o.þ.h. úr silki eða silkiúrgangi 16 A 

62062000 Blússur, skyrtur kvenna eða telpna o.þ.h. úr ull eða fíngerðu dýrahári 16 A 

62063000 Blússur, skyrtur kvenna eða telpna o.þ.h. úr baðmull 16 A 

62064000 Blússur, skyrtur kvenna eða telpna o.þ.h. úr tilbúnum trefjum 17,5 A 

62069000 Blússur, skyrtur kvenna eða telpna o.þ.h. úr öðrum textílefnum, ót.a. 16 A 

62071100 Nærbuxur og nærhöld karla eða drengja úr baðmull 14 A 

62071910 Nærbuxur og nærhöld karla eða drengja úr silki eða silkiúrgangi 14 A 

62071920 Nærbuxur og nærhöld karla eða drengja úr tilbúnum trefjum 16 A 

62071990 Nærbuxur og nærhöld karla eða drengja úr öðrum textílefnum, ót.a. 14 A 

62072100 Náttserkir og náttföt karla eða drengja úr baðmull 14 A 

62072200 Náttserkir og náttföt karla eða drengja úr tilbúnum trefjum 16 A 

62072910 Náttserkir og náttföt karla eða drengja úr silki eða silkiúrgangi 14 A 

62072990 Náttserkir og náttföt karla eða drengja úr öðrum textílefnum, ót.a. 14 A 

62079100 Nærbolir, morgunsloppar karla eða drengja o.þ.h. úr baðmull 14 A 

62079910 Nærbolir, morgunsloppar karla eða drengja o.þ.h. úr silki eða silkiúrgangi 14 A 

62079920 Nærbolir, morgunsloppar karla eða drengja o.þ.h. úr tilbúnum trefjum 16 A 

62079990 Nærbolir, morgunsloppar karla eða drengja o.þ.h. úr öðrum textílefnum, ót.a. 14 A 

62081100 Nærpils og millipils kvenna eða telpna úr tilbúnum trefjum 16 A 

62081910 Nærpils og millipils kvenna eða telpna úr silki eða silkiúrgangi 14 A 

62081920 Nærpils og millipils kvenna eða telpna úr baðmull 14 A 

62081990 Nærpils og millipils kvenna eða telpna úr öðrum textílefnum, ót.a. 14 A 

62082100 Náttkjólar og náttföt kvenna eða telpna úr baðmull 14 A 

62082200 Náttkjólar og náttföt kvenna eða telpna úr tilbúnum trefjum 16 A 

62082910 Náttkjólar og náttföt kvenna eða telpna o.þ.h. úr silki eða silkiúrgangi 14 A 

62082990 Náttkjólar og náttföt kvenna eða telpna úr öðrum textílefnum, ót.a. 14 A 

62089100 Morgunsloppar, nærbuxur kvenna eða telpna o.þ.h. úr baðmull 14 A 

62089200 Morgunsloppar, nærbuxur kvenna eða telpna o.þ.h. úr tilbúnum trefjum 16 A 

62089910 Morgunsloppar, nærbuxur kvenna eða telpna  úr silki eða silkiúrgangi 14 A 

62089990 Morgunsloppar, nærbuxur kvenna eða telpna  úr öðrum textílefnum, ót.a. 14 A 

62092000 Ungbarnafatnaður og fylgihlutir úr baðmull 14 A 

62093000 Ungbarnafatnaður og fylgihlutir úr syntetískum trefjum 16 A 

62099010 Ungbarnafatnaður og fylgihlutir úr ull eða fíngerðu dýrahári 14 A 
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62099090 Ungbarnafatnaður og fylgihlutir úr öðrum textílefnum 14 A 

62101010 Fatnaður úr flóka eða vefleysu úr ull eða fíngerðu dýrahári 16 A 

62101020 Fatnaður úr flóka eða vefleysu úr ull eða basttrefjum 16 A 

62101030 Fatnaður úr flóka eða vefleysu úr tilbúnum trefjum 17,5 A 

62101090 Fatnaður úr flóka eða vefleysu úr öðrum textílefnum 16 A 

62102000 Fatnaður í nr. 6201.11-19, úr dúk í nr. 59.03, 59.06 eða 59.07 16 A 

62103000 Fatnaður í nr. 6202.11-19, úr dúk í nr. 59.03, 59.06 eða 59.07 16 A 

62104000 Fatnaður karla eða drengja úr dúk í nr. 59.03, 59.06 eða 59.07 16 A 

62105000 Fatnaður kvenna eða telpna úr dúk í nr. 59.03, 59.06 eða 59.07 16 A 

62111100 Sundföt karla eða drengja 16 A 

62111200 Sundföt kvenna eða telpna 16 A 

62112010 Skíðagallar úr baðmull 16 A 

62112090 Skíðagallar úr öðrum textílefnum 19 A 

62113210 Arabískur klæðnaður karla eða drengja úr baðmull 16 A 

62113220 Sportfatnaður karla eða drengja úr baðmull 16 A 

62113290 Fatnaður karla eða drengja úr baðmull, ót.a. 16 A 

62113310 Arabískur klæðnaður karla eða drengja úr tilbúnum trefjum 17,5 A 

62113320 Arabískur klæðnaður karla eða drengja, sportfatnaður  18 A 

62113390 Fatnaður karla eða drengja úr tilbúnum trefjum, ót.a. 17,5 A 

62113910 Fatnaður karla eða drengja úr silki eða silkiúrgangi, ót.a. 16 A 

62113920 Fatnaður karla eða drengja úr ull eða fíngerðu dýrahári, ót.a. 16 A 

62113990 Fatnaður karla eða drengja úr öðrum textílefnum, ót.a. 16 A 

62114210 Sportfatnaður kvenna eða telpna úr baðmull 16 A 

62114290 Fatnaður kvenna eða telpna úr baðmull, ót.a. 16 A 

62114310 Arabískur klæðnaður kvenna eða telpna, sportfatnaður 17,5 A 

62114390 Fatnaður kvenna eða telpna úr tilbúnum trefjum, ót.a. 17,5 A 

62114910 Fatnaður kvenna eða telpna o.þ.h. úr silki eða silkiúrgangi, ót.a. 16 A 

62114990 Fatnaður kvenna eða telpna úr öðrum textílefnum, ót.a. 16 A 

62121010 Brjóstahöld úr tilbúnum trefjum 16 A 

62121090 Brjóstahöld úr öðrum textílefnum 14 A 

62122010 Magabelti og mjaðmabelti úr tilbúnum trefjum 16 A 

62122090 Magabelti og mjaðmabelti úr öðrum textílefnum 14 A 

62123010 Lífstykki úr tilbúnum trefjum 16 A 

62123090 Lífstykki úr öðrum textílefnum 14 A 

62129010 Axlabönd, sokkabandabelti og þess háttar úr tilbúnum trefjum 16 A 

62129090 Axlabönd, sokkabandabelti og þess háttar úr öðrum textílefnum, ót.a. 14 A 

62132010 Vasaklútar úr baðmull, útsaumaðir 14 A 

62132090 Vasaklútar úr baðmull, ót.a. 14 A 
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62139020 Útsaumaðir vasaklútar úr öðrum textílefnum, ót.a. 14 A 

62139090 Vasaklútar úr öðrum textílefnum, ót.a. 14 A 

62141000 Sjöl, klútar, treflar, möttlar, slör og þess háttar úr silki eða silkiúrgangi 14 A 

62142010 Sjöl, klútar, treflar, möttlar, slör og þess háttar úr ull 14 A 

62142020 Sjöl, klútar, treflar, möttlar, slör og þess háttar úr kashmírull 14 A 

62142090 Sjöl, klútar, treflar, möttlar, slör og þess háttar úr öðru fíngerðu dýrahári 14 A 

62143000 Sjöl, klútar, treflar, möttlar, slör og þess háttar úr syntetískum trefjum 16 A 

62144000 Sjöl, klútar, treflar, möttlar, slör og þess háttar úr gervitrefjum 14 A 

62149000 Sjöl, klútar, treflar, möttlar, slör og þess háttar úr öðrum textílefnum, ót.a. 14 A 

62151000 Bindi, slaufur og slifsi úr silki eða silkiúrgangi 14 A 

62152000 Bindi, slaufur og slifsi úr tilbúnum trefjum 16 A 

62159000 Bindi, slaufur og slifsi úr öðrum textílefnum, ót.a. 14 A 

62160000 Hanskar, belgvettlingar og vettlingar 14 A 

62171010 Heilsokkar, sokkar og tátiljur 14 A 

62171020 Kímónóbelti 14 A 

62171090 Aðrir fullgerðir fylgihlutir fatnaðar, ót.a. 14 A 

62179000 Hlutar fatnaðar eða fylgihluta, ót.a. 14 A 

63011000 Rafmagnsábreiður 16 A 

63012000 Ábreiður (þó ekki rafmagnsábreiður) og ferðateppi, úr ull 16 A 

63013000 Ábreiður (þó ekki rafmagnsábreiður) og ferðateppi, úr baðmull 16 A 

63014000 Ábreiður (þó ekki rafmagnsábreiður) o.þ.h. úr syntetískum trefjum 17,5 A 

63019000 Aðrar ábreiður og ferðateppi, ót.a. 16 A 

63021010 Sængurlín úr baðmull, prjónað eða heklað 14 A 

63021090 Sængurlín úr öðrum textílefnum, prjónað eða heklað 14 A 

63022110 Þrykkt sængurlín úr baðmull, hvorki prjónað né heklað 14 A 

63022190 Annað þrykkt sængurlín úr baðmull, hvorki prjónað né heklað 14 A 

63022210 Þrykkt sængurlín úr tilbúnum trefjum, hvorki prjónað né heklað 16 A 

63022290 Annað þrykkt sængurlín úr tilbúnum trefjum, hvorki prjónað né heklað 16 A 

63022910 Þrykkt sængurlín úr silki eða silkiúrgangi,  hvorki prjónað né heklað 14 A 

63022920 Þrykkt sængurlín úr basttrefjum, hvorki prjónað né heklað 14 A 

63022990 Þrykkt sængurlín úr öðrum textílefnum, ót.a., hvorki prjónað né heklað 14 A 

63023110 Útsaumað sængurlín úr baðmull, hvorki prjónað, heklað né þrykkt 14 A 

63023191 Sængurlín úr baðmull, hvorki prjónað, heklað, þrykkt né útsaumað 14 A 

63023192 Rúmteppi úr handklæðabaðmull, hvorki prjónað, heklað, þrykkt né útsaumað 14 A 

63023199 Annað sængurlín úr baðmull, hvorki prjónað, heklað, þrykkt né útsaumað, ót.a. 14 A 

63023210 Útsaumað sængurlín úr tilbúnum trefjum, hvorki prjónað, heklað né þrykkt 16 A 

63023290 Annað sængurlín úr tilbúnum trefjum, hvorki prjónað, heklað, þrykkt né 

útsaumað 

16 A 

63023910 Sængurlín úr silki eða silkiúrgangi, hvorki prjónað, heklað né þrykkt, ót.a. 14 A 
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63023921 Útsaumað sængurlín úr basttrefjum, hvorki prjónað, heklað né þrykkt 14 A 

63023929 Annað sængurlín úr basttrefjum, hvorki prjónað, heklað, þrykkt né útsaumað 14 A 

63023991 Útsaumað sængurlín úr öðrum textílefnum, hvorki prjónað, heklað né þrykkt 14 A 

63023999 Sængurlín úr öðrum textílefnum hvorki prjónað, heklað, þrykkt né útsaumað, 

ót.a. 

14 A 

63024010 Borðlín, handunnið, prjónað eða heklað 14 A 

63024090 Borðlín, vélunnið, prjónað eða heklað 14 A 

63025110 Borðlín úr baðmull, útsaumað, hvorki prjónað né heklað 14 A 

63025190 Borðlín úr baðmull, þó ekki útsaumað, prjónað eða heklað 14 A 

63025310 Borðlín úr tilbúnum trefjum, útsaumað, hvorki prjónað né heklað 14 A 

63025390 Borðlín úr tilbúnum trefjum, þó ekki útsaumað, prjónað eða heklað 16 A 

63025911 Borðlín úr hör, útsaumað, hvorki prjónað né heklað 14 A 

63025919 Borðlín úr hör, ekki útsaumað, prjónað eða heklað 14 A 

63025990 Borðlín úr öðrum textílefnum, prjónað eða heklað 14 A 

63026010 Baðhandklæði úr baðmullarfrottédúk 14 A 

63026090 Annað baðlín og eldhúslín úr baðmullarfrottédúk 14 A 

63029100 Baðlín og eldhúslín úr baðmull, ót.a. 14 A 

63029300 Baðlín og eldhúslín úr tilbúnum trefjum, ót.a. 16 A 

63029910 Baðlín og eldhúslín úr hör, ót.a. 14 A 

63029990 Baðlín og eldhúslín úr öðrum textílefnum, ót.a. 14 A 

63031210 Gluggatjöld og innanhústjöld; svuntur úr syntetískum trefjum, prjónað 16 A 

63031220 Gluggatjöld og innanhústjöld; svuntur úr syntetískum trefjum, heklað 16 A 

63031931 Gluggatjöld og innanhústjöld; svuntur úr baðmull, prjónað 14 A 

63031932 Gluggatjöld og innanhústjöld; svuntur úr baðmull, heklað 14 A 

63031991 Gluggatjöld og innanhústjöld; svuntur úr öðrum textílefnum, prjónað 14 A 

63031992 Gluggatjöld og innanhústjöld; svuntur úr öðrum textílefnum, heklað 14 A 

63039100 Gluggatjöld og innanhústjöld; svuntur úr baðmull, hvorki prjónað né heklað 14 A 

63039200 Gluggatjöld og innanhústjöld; svuntur úr syntetískum trefjum, hvorki prjónað né 

heklað 

16 A 

63039900 Gluggatjöld og innanhústjöld; svuntur úr öðrum textílefnum, hvorki prjónað né 

heklað 

14 A 

63041121 Rúmteppi, handprjónuð 14 A 

63041129 Rúmteppi, vélprjónuð 14 A 

63041131 Rúmteppi, handhekluð 14 A 

63041139 Rúmteppi, vélhekluð 14 A 

63041910 Rúmteppi úr silki eða silkiúrgangi, hvorki prjónuð né hekluð 14 A 

63041921 Útsaumuð rúmteppi úr baðmull eða basttrefjum, hvorki prjónuð né hekluð 14 A 

63041929 Rúmteppi úr baðmull eða basttrefjum, ekki útsaumuð, hvorki prjónuð né hekluð 14 A 

63041931 Rúmteppi úr tilbúnum trefjum, útsaumuð, hvorki prjónuð né hekluð 16 A 

63041939 Rúmteppi úr tilbúnum trefjum, ekki útsaumuð, hvorki prjónuð né hekluð 16 A 
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63041991 Rúmteppi úr öðrum textíltrefjum, útsaumuð, ót.a., hvorki prjónuð né hekluð 14 A 

63041999 Rúmteppi úr öðrum textíltrefjum, ekki útsaumuð, ót.a., hvorki prjónuð né 

hekluð 

14 A 

63049121 Vörur í vistarverur manna, ót.a., handprjónaðar 14 A 

63049129 Vörur í vistarverur manna, ót.a., vélprjónaðar 14 A 

63049131 Vörur í vistarverur manna, ót.a., handheklaðar 14 A 

63049139 Vörur í vistarverur manna, ót.a., vélheklaðar 14 A 

63049210 Vörur í vistarverur manna úr baðmull, útsaumaðar, ót.a., hvorki heklaðar né 
prjónaðar 

14 A 

63049290 Vörur í vistarverur manna úr baðmull, ekki útsaumaðar, ót.a., hvorki prjónaðar 

né heklaðar 

14 A 

63049310 Vörur í vistarverur manna úr syntetískum trefjum, útsaumaðar, hvorki prjónaðar 

né heklaðar 

16 A 

63049390 Vörur í vistarverur manna úr syntetískum trefjum, ekki útsaumaðar, ót.a., hvorki 

prjónaðar né heklaðar 

16 A 

63049910 Vörur í vistarverur manna úr silki eða silkiúrgangi, hvorki prjónaðar né heklaðar 14 A 

63049921 Vörur í vistarverur manna, útsaumaðar, úr basttrefjum, hvorki prjónaðar né 

heklaðar 

14 A 

63049929 Vörur í vistarverur manna úr basttrefjum, ekki útsaumaðar, hvorki prjónaðar né 

heklaðar 

14 A 

63049990 Vörur í vistarverur manna úr öðrum textíltrefjum, ót.a., hvorki prjónaðar né 
heklaðar 

14 A 

63051000 Sekkir og pokar til umbúða um vörur, úr jútu o.þ.h. 10 A 

63052000 Sekkir og pokar til umbúða um vörur, úr baðmull 16 A 

63053200 Aðlaganlegar meðalstórar magnumbúðir úr tilbúnum textílefnum  16 A 

63053300 Sekkir og pokar úr pólyetylen- eða pólyprópylenræmum eða þess háttar 16 A 

63053900 Sekkir og pokar til umbúða um vörur, úr tilbúnum textíltrefjum, ót.a. 16 A 

63059000 Sekkir og pokar til umbúða um vörur, úr öðrum textílefnum, ót.a. 14 A 

63061200 Yfirbreiðslur, skyggni og sóltjöld úr syntetískum trefjum 16 A 

63061910 Yfirbreiðslur, skyggni og sóltjöld úr basttrefjum 14 A 

63061920 Yfirbreiðslur, skyggni og sóltjöld úr baðmull 14 A 

63061990 Yfirbreiðslur, skyggni og sóltjöld úr öðrum textílefnum, ót.a. 14 A 

63062200 Tjöld úr syntetískum trefjum 16 A 

63062910 Tjöld úr baðmull 14 A 

63062990 Tjöld úr öðrum textílefnum 14 A 

63063010 Segl úr syntetískum trefjum 16 A 

63063090 Segl úr öðrum textílefnum 14 A 

63064010 Loftdýnur úr baðmull 14 A 

63064020 Loftdýnur úr syntetískum trefjum 16 A 

63064090 Loftdýnur úr öðrum textílefnum 14 A 

63069010 Viðlegubúnaður úr baðmull (þó ekki tjöld) 14 A 

63069020 Viðlegubúnaður úr basttrefjum (þó ekki tjöld) 14 A 
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63069030 Viðlegubúnaður úr tilbúnum trefjum (þó ekki tjöld) 16 A 

63069090 Viðlegubúnaður úr öðrum textílefnum, ót.a. (þó ekki tjöld) 14 A 

63071000 Gólfklútar, uppþvottaklútar, afþurrkunarklútar og áþekkir hreinsiklútar 14 A 

63072000 Björgunarvesti og björgunarbelti 14 A 

63079000 Fullgerðar vörur (þ.m.t. fatasnið), ót.a. 14 A 

63080000 Samstæður sem í er ofinn dúkur og garn, til að búa til úr gólfmottur o.þ.h., 

umbúið til smásölu 

14 A 

63090000 Notaður fatnaður og aðrar notaðar vörur 14 A 

63101000 Notaðar og nýjar tuskur, úr sér genginn úrgangur úr seglgarni, snæri, reipi 

o.þ.h., flokkað 

14 A 

63109000 Notaðar og nýjar tuskur, úr sér genginn úrgangur úr seglgarni, snæri, reipi 

o.þ.h., óflokkað 

14 A 

64011010 Vatnsþéttur skófatnaður með táhlíf úr málmi, með yfirhluta úr gúmmíi 24 A 

64011090 Vatnsþéttur skófatnaður með táhlíf úr málmi, með yfirhluta úr plasti 24 A 

64019210 Vatnsþéttur skófatnaður ökklahár en hylur ekki hné, með yfirhluta úr gúmmíi 24 A 

64019290 Vatnsþéttur skófatnaður ökklahár en hylur ekki hné, með yfirhluta úr plasti 24 A 

64019900 Vatnsþéttur skófatnaður (hylur ekki ökkla) 24 A 

64021200 Skíðaskór og gönguskíðaskór úr gúmmíi eða plasti 10 A 

64021900 Íþróttaskór, ót.a., úr gúmmíi eða plasti 24 A 

64022000 Skófatnaður með reimar sem festar eru við sólann með tappa, úr gúmmíi eða 

plasti 

24 A 

64029100 Skófatnaður, ót.a., ökklahár, úr gúmmíi eða plasti 24 A 

64029910 Skófatnaður, ót.a., með yfirhluta úr gúmmíi, hylur ekki ökkla, úr gúmmíi eða 
plasti 

24 A 

64029921   24 A 

64029929 Skófatnaður, ót.a., með yfirhluta úr plasti, hylur ekki ökkla, úr gúmmíi eða 

plasti 

24 A 

64031200 Skíðaskór o.þ.h. með sóla úr gúmmíi, plasti, leðri, með yfirhluta úr leðri 24 A 

64031900 Íþróttaskór, með sóla úr gúmmíi, plasti, leðri, með yfirhluta úr leðri 15 A 

64032000 Sandalar, með sólum úr leðri og með leðurband (yfir rist, um stórutá) 24 A 

64034000 Skófatnaður, með táhlíf úr málmi, með yfirhluta úr leðri 24 A 

64035111 Skófatnaður með ytri sóla úr leðri, ökklahár, en hylur ekki hluta kálfans, með 

lengd innsóla innan við 24 cm 

10 A 

64035119 Skófatnaður með ytri sóla úr leðri, ökklahár, en hylur ekki hluta kálfans 10 A 

64035191 Skófatnaður með ytri sóla úr leðri, ökklahár, með lengd innsóla innan við 24 cm 10 A 

64035199 Skófatnaður með sóla og yfirhluta úr leðri, ökklahár 10 A 

64035900 Skófatnaður með sóla og yfirhluta úr leðri, hylur ekki ökkla 10 A 

64039111 Skófatnaður, ökklahár, en hylur ekki hluta kálfans, með lengd innsóla innan við 

24 cm 

10 A 

64039119 Skófatnaður, ökklahár, en hylur ekki hluta kálfans 10 A 

64039191 Skófatnaður, ökklahár, með lengd innsóla innan við 24 cm 10 A 

64039199 Skófatnaður með sóla úr gúmmíi og yfirhluta úr leðri, ökklahár 10 A 
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64039900 Skófatnaður með sóla úr gúmmíi og yfirhluta úr leðri, hylur ekki ökkla 10 A 

64041100 Íþróttaskór, með sóla úr gúmmíi eða plasti og yfirhluta úr textílefni 24 A 

64041900 Annar skófatnaður, með sóla úr gúmmíi eða plasti og yfirhluta úr textílefni 24 A 

64042000 Skófatnaður með yfirhluta úr leðri eða samsettu leðri og með yfirhluta úr 

textílefni 

24 A 

64051010 Skófatnaður, ót.a., með yfirhluta úr leðri eða samsettu leðri og ytri sóla úr 

gúmmíi, plasti, leðri eða samsettu leðri 

24 A 

64051090 Skófatnaður, ót.a., með yfirhluta úr leðri eða samsettu leðri og ytri sóla úr 
öðrum efnum 

24 A 

64052000 Skófatnaður, ót.a., með yfirhluta úr textílefni 22 A 

64059010 Skófatnaður, ót.a., ytri sóla úr gúmmíi, plasti, leðri eða samsettu leðri 15 A 

64059090 Skófatnaður, ót.a., með ytri sóla úr öðrum efnum 15 A 

64061000 Yfirhlutar og hlutar til þeirra (þó ekki stífur) 15 A 

64062010 Ytri sólar og hælar úr gúmmíi 15 A 

64062020 Ytri sólar og hælar úr plasti 15 A 

64069010 Viðarhlutar til skófatnaðar (þó ekki yfirhlutar, ytri sólar og hælar) 15 A 

64069090 Hlutar til skófatnaðar, ekki úr viði (þó ekki yfirhlutar, ytri sólar og hælar) 15 A 

65010000 Hattakollar, hattabolir og hettir (hoods) úr flóka; skífur og hólkar úr flóka 22 A 

65020000 Hattaefni, fléttað eða gert úr ræmum úr hvers kyns efni 20 A 

65040000 Hattar og annar höfuðfatnaður, fléttað eða gert úr ræmum úr hvers kyns efni 20 A 

65050010 Hárnet úr hvers konar efni 10 A 

65050020 Hattar og annar höfuðfatnaður, heklað 20 A 

65050091 Hattar og annar höfuðfatnaður úr flóka 22 A 

65050099 Hattar og annar höfuðfatnaður, heklað eða gert úr textíldúk, sem metravara  20 A 

65061000 Öryggishöfuðhlífar 10 A 

65069100 Hattar og annar höfuðfatnaður úr gúmmíi og plasti 10 A 

65069910 Hattar og annar höfuðfatnaður úr leðri 10 A 

65069920 Hattar og annar höfuðfatnaður úr loðskinni 10 A 

65069990 Hattar og annar höfuðfatnaður úr öðrum efnum, ót.a. 24 A 

65070000 Svitagjarðir, fóður, hlífar, hattaform o.þ.h. fyrir höfuðfatnað 24 A 

66011000 Garðhlífar eða áþekkar regnhlífar 14 A 

66019100 Regnhlífar og sólhlífar með innfellanlegu skafti 10 A 

66019900 Regnhlífar og sólhlífar, ót.a. 10 A 

66020000 Göngustafir, setustafir, svipur, keyri og þess háttar 10 A 

66032000 Regnhlífagrindur, þ.m.t. grindur á skafti (stöfum) 14 A 

66039000 Hlutar, leggingar og fylgihlutir vara í nr. 66.01 eða 66.02 14 A 

67010000 Hamir af fuglum með tilheyrandi fjöðrum eða dún, fjaðrir o.þ.h. 20 A 

67021000 Gerviblóm, gervilauf og gerviávextir og hlutar af þeim úr plasti 20 A 

67029010 Gerviblóm o.þ.h. og vörur úr þeim, úr fjöðrum 20 A 

67029020 Gerviblóm o.þ.h. og vörur úr þeim, úr silki eða silkiúrgangi 24 A 



145 

 

67029030 Gerviblóm o.þ.h. og vörur úr þeim, úr tilbúnum trefjum 24 A 

67029090 Gerviblóm o.þ.h. og vörur úr þeim, úr öðrum efnum, ót.a. 20 A 

67030000 Mannshár, greitt o.þ.h.; dýrahár og syntetísk efni til hárkollugerðar 20 A 

67041100 Fullgerðar hárkollur úr syntetískum textílefnum 25 A 

67041900 Gerviskegg, gerviaugnabrúnir og gerviaugnahár o.þ.h. úr syntetískum trefjum 25 A 

67042000 Hárkollur, gerviskegg, gerviaugnabrúnir o.þ.h. og vörur, ót.a. úr mannshári 15 A 

67049000 Hárkollur, gerviskegg, gerviaugnabrúnir o.þ.h. og vörur, ót.a., úr mannshári 25 A 

68010000 Götuhellur, kantsteinn og hellusteinn, úr náttúrlegum steintegundum (þó ekki úr 
flögusteini) 

12 A 

68021010 Flísar o.þ.h. úr marmara, með minna en 7 cm hliðum; gervilitaðar agnir, duft 24 A 

68021090 Aðrar flísar o.þ.h., með minna en 7 cm hliðum; gervilitaðar agnir, duft 20 A 

68022110 Steinar til höggmyndagerðar eða bygginga úr marmara, höggnir til eða sagaðir 

með flötu eða jöfnu yfirborði 

10 A 

68022120 Steinar til höggmyndagerðar eða bygginga úr travertíni, höggnir til eða sagaðir 

með flötu eða jöfnu yfirborði 

24 A 

68022190 Steinar til höggmyndagerðar eða bygginga úr travertíni eða mjólkursteini 

(alabastri), höggnir til eða sagaðir með flötu eða jöfnu yfirborði 

24 A 

68022300 Steinar til höggmyndagerðar eða bygginga úr graníti, höggnir til eða sagaðir 
með flötu eða jöfnu yfirborði 

10 A 

68022910 Aðrir kalkbornir steinar og vörur úr þeim, aðeins höggnir til eða sagaðir, með 

flötu eða jöfnu yfirborði 

24 A 

68022990 Aðrir steinar til höggmyndagerðar eða bygginga og vörur úr þeim, aðeins 

höggnir til eða sagaðir, með flötu eða jöfnu yfirborði 

15 A 

68029110 Útskurður úr marmara, travertíni og mjólkursteini (alabastri) 24 A 

68029190 Unnir steinar til bygginga, ót.a., úr marmara, travertíni og mjólkursteini 10 A 

68029210 Útskurður úr kalkbornum steinum 24 A 

68029290 Unnir steinar til bygginga, ót.a., úr kalkbornum steini 10 A 

68029311 Legsteinar úr náttúrlegu graníti 24 A 

68029319 Útskurður úr graníti 24 A 

68029390 Unnir steinar til bygginga, ót.a., úr graníti 10 A 

68029910 Útskurður úr öðrum steini, ót.a. 24 A 

68029990 Unnir steinar til bygginga og vörur úr þeim, ót.a. 24 A 

68030010 Unninn flögusteinn og vörur úr flögusteini 20 A 

68030090 Unninn flögusteinn og vörur úr mótuðum flögusteini 20 A 

68041000 Kvarnarsteinar og hverfisteinar til að mala, steyta eða stappa með 8 A 

68042100 Kvarnarsteinar o.þ.h. úr mótuðum tilbúnum eða náttúrlegum demanti 8 A 

68042210 Hverfisteinar úr öðrum mótuðum slípiefnum eða leir 8 A 

68042290 Kvarnarsteinar o.þ.h. úr öðrum mótuðum slípiefnum eða leir 8 A 

68042310 Hverfisteinar úr náttúrlegum steintegundum 8 A 

68042390 Kvarnarsteinar, hverfisteinar o.þ.h. úr náttúrlegum steintegundum 8 A 

68043010 Olíubrýni 8 A 

68043090 Aðrir handskerpisteinar eða handfægisteinar 8 A 
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68051000 Tilbúið slípiduft eða slípikorn á undirlagi úr textílefni 8 A 

68052000 Tilbúið slípiduft eða slípikorn á undirlagi úr pappír eða pappa 8 A 

68053000 Tilbúið slípiduft eða slípikorn á undirlagi úr öðru efni 8 A 

68061000 Gjallull, steinull og áþekk ull úr jarðefnum í lausu, þynnum eða rúllum 10,5 A 

68062000 Flagað vermikúlít, þaninn leir, frauðað gjall og áþekk þanin jarðefni 10,5 A 

68069000 Hljóð- eða hitaeinangrunarplötur o.þ.h., ót.a., úr jarðefnum, þó ekki í nr. 68.11 

og 68.12 í 69. kafla 

10 A 

68071000 Vörur úr asfalti eða áþekku efni í rúllum 12 A 

68079000 Vörur úr asfalti eða áþekku efni, ót.a. 12 A 

68080000 Þiljur, plötur úr jurtatrefjum, strái o.þ.h., mótað með bindiefni úr steinaríkinu 10,5 A 

68091100 Þiljur úr gipsefni o.þ.h., óskreyttar, með pappír eða pappa á yfirborði eða 

styrktar með pappír eða pappa 

28 A 

68091900 Þiljur úr gipsefni o.þ.h., óskreyttar, með efni ót.a. á yfirborði eða styrktar með 
öðru efni 

25 A 

68099000 Vörur úr gifsefni eða blöndu að meginstofni úr gifsefni, ót.a. 25 A 

68101100 Byggingarblokkir og byggingarsteinar úr sementi, steinsteypu eða gervisteini 10,5 A 

68101910 Flísar, hellusteinn og áþekkar vörur Úr gervisteini 10,5 A 

68101990 Flísar, hellusteinn og áþekkar vörur Úr sementi eða steinsteypu 10,5 A 

68109110 Styrkt steinsteypa og forspenntar steinsteypuleiðslur, -pípur, -stangir, -plötur, -

staflar og áþekkar vörur   

10,5 A 

68109190 Aðrir forsmíðaðir mannvirkishlutar í byggingar eða fyrir byggingarstarfsemi 10,5 A 

68109910 Járnbrautarbitar úr steinsteypu 8 A 

68109990 Vörur úr sementi, steinsteypu eða gervisteini, ót.a. 10,5 A 

68114010 Báraðar plötur sem innihalda asbest 5 A 

68114020 Blöð, plötur, flísar og áþekkar vörur sem innihalda asbest 10,5 A 

68114030 Leiðslur, pípur og leiðsluhlutar eða pípuhlutar sem innihalda asbest 8 A 

68114090 Aðrar vörur sem innihalda asbest 8,4 A 

68118100 Báraðar plötur sem innihalda ekki asbest 5 A 

68118200 Blöð, plötur, flísar og áþekkar vörur sem innihalda ekki asbest 10,5 A 

68118910 Leiðslur, pípur og leiðsluhlutar eða pípuhlutar sem innihalda ekki asbest 8 A 

68118990 Aðrar vörur sem innihalda ekki asbest 8,4 A 

68128000 Vörur úr krósídólíti og blöndum úr því 10,5 A 

68129100 Fatnaður, fatahlutar, skófatnaður og höfuðfatnaður úr krósídólíti og blöndum úr 

því 

10,5 A 

68129200 Pappír, spjöld og filt úr krósídólíti og blöndum af því 10,5 A 

68129300 Pressaðar þéttingar úr asbesttrefjum, í blöðum eða rúllum, þó ekki pappír og 

fatnaður 

10,5 A 

68129900 Annað asbest og vörur úr blöndum af því  10 A 

68132010 Bremsuborðar og bremsupúðar sem innihalda asbest 10 A 

68132090 Núningsþolið efni og vörur úr því sem innihalda asbest 12 A 

68138100 Bremsuborðar og bremsupúðar sem innihalda ekki asbest 10 A 
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68138900 Núningsþolið efni og vörur úr því sem innihalda ekki asbest 12 A 

68141000 Gljásteinsplötur, -þynnur og -ræmur, mótaður eða endurunninn gljásteinn, 

einnig á uppistöðu 

10,5 A 

68149000 Unninn gljásteinn og vörur úr gljásteini, ót.a. 10,5 A 

68151000 Vörur úr grafíti eða öðru kolefni, ekki fyrir rafmagn 15 A 

68152000 Vörur úr mó 15 A 

68159100 Vörur sem í er magnesít, dólómít eða krómít 15 A 

68159920 Kolefnistrefjar  17,5 A 

68159931 Kolefnistrefjadúkur 17,5 A 

68159932   17,5 A 

68159939 Vörur úr karbontrefjum, ót.a. 17,5 A 

68159990 Vörur úr steini eða öðrum jarðefnum, ót.a. 17,5 A 

69010000 Múrsteinn, blokkir o.þ.h. og leirvörur úr kísilsalla 8 A 

69021000 Eldfastur múrsteinn o.þ.h., sem inniheldur miðað við þyngd meira en 50% af 

frumefnunum Mg, Ca eða Cr, sýnt sem MgO, CaO eða Cr2O3 

8 A 

69022000 Eldfastur múrsteinn o.þ.h., sem inniheldur miðað við þyngd meira en 50% af 

frumefnunum Al2O3,  SiO2 eða blöndu af því o.þ.h. 

8 A 

69029000 Eldfastur múrsteinn o.þ.h., ót.a. 8 A 

69031000 Eldfastar leirvörur, ót.a., sem innihalda miðað við þyngd meira en 50% af 

graníti eða öðru kolefni o.þ.h. 

8 A 

69032000 Eldfastar leirvörur, ót.a., sem innihalda miðað við þyngd meira en 50% af  

áloxíði (Al2O3) eða blöndu eða sambandi úr áloxíði og kísil (SiO2) 

8 A 

69039000 Eldfastar leirvörur, ót.a. 8 A 

69041000 Steinn til bygginga 15 A 

69049000 Leirsteinn á gólf, uppistöðu- eða undirlagsflísar og þess háttar 24,5 A 

69051000 Þakflísar úr leirsteini 24,5 A 

69059000 Reykháfsrör, reykháfshlífar, reykháfsfóðringar o.þ.h. og aðrar leirvörur til 

mannvirkjagerðar 

24,5 A 

69060000 Leirpípur, leirleiðslur, leirrennur og hlutar til þeirra 15 A 

69071000 Flísar, teningar og áþekkar vörur, með minna en 7 cm hliðum, einnig 
ferningslaga, o.þ.h., leirvörur án glerungs 

24,5 A 

69079000 Flísar, tengingar og áþekkar vörur, ót.a., leirvörur án glerungs 12 A 

69081000 Flísar, teningar og áþekkar vörur, með minna en 7 cm hliðum, einnig 
ferningslaga, o.þ.h., leirvörur með glerungi 

12 A 

69089000 Flísar, tengingar og áþekkar vörur, ót.a., leirvörur með glerungi 12 A 

69091100 Leirvörur fyrir rannsóknarstofur, eða til kemískra eða annarra tæknilegra nota, 

úr postulíni 

8 A 

69091200 Leirvörur með hörku sem mælist 9 eða meira á Mohs-mælikvarða 8 A 

69091900 Leirvörur fyrir rannsóknarstofur eða til efnafræðilegra eða annarra tæknilegra 

nota, ót.a. 

8 A 

69099000 Leirtrog, leirker o.þ.h. til notkunar í landbúnaði, leirpottar o.þ.h. 21 A 

69101000 Vaskar, handlaugar og áþekk hreinlætistæki úr leir, úr postulíni 10 A 

69109000 Vaskar, handlaugar og áþekk hreinlætistæki úr leir, ót.a. 10 A 
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69111010 Borðbúnaður úr postulíni 12 A 

69111020 Eldbúnaður úr postulíni 15 A 

69119000 Búsáhöld, ót.a., og baðbúnaður úr postulíni 24,5 A 

69120010 Borðbúnaður úr leir 15 A 

69120090 Eldhúsbúnaður og önnur búsáhöld eða baðbúnaður úr leir, ót.a. 15 A 

69131000 Styttur og aðrir skrautmunir úr postulíni 15 A 

69139000 Styttur og aðrir skrautmunir úr leir, ót.a. 15 A 

69141000 Vörur úr postulíni, ót.a. 24,5 A 

69149000 Leirvörur, ót.a. 10 A 

70010000 Frákast (cullet) og annar úrgangur og rusl, úr gleri; glermassi 12 A 

70021000 Gler í kúlum, þó ekki örkúlur í nr. 7018 12 A 

70022010 Forunnar glerstangir til að draga ljóstrefjar  6 A 

70022090 Aðrar glerstangir 12 A 

70023110 Pípur úr glæddu kvartsi, fyrir ölduleiðara, til notkunar í ljóstrefjar 5 A 

70023190 Pípur úr glæddu kvartsi eða öðrum glæddum kísil, ót.a. 14 A 

70023200 Pípur úr öðru gleri með línulegum þanstuðli ekki yfir 5x10-6 á Kelvin miðað við 

hita á bilinu 0-300 °C 

12 A 

70023900 Pípur úr gleri, ót.a. 12 A 

70031200 Steypt gler í skífum, vírlaust, gegnumlitað o.þ.h. með íseygu eða speglandi lagi 15 A 

70031900 Steypt gler í skífum, vírlaust, ót.a. 17,5 A 

70032000 Steypt gler í vírskífum 15 A 

70033000 Steypt gler, prófílar 15 A 

70042000 Dregið gler, í skífum, gegnumlitað o.þ.h. með íseygu eða speglandi lagi 17,5 A 

70049000 Dregið gler í skífum, ót.a. 17,5 A 

70051000 Flotgler o.þ.h., í skífum, vírlaust, með íseygu eða speglandi lagi 15 A 

70052100 Flotgler o.þ.h., í skífum, vírlaus, massinn gegnumlitaður o.þ.h. 15 A 

70052900 Flotgler o.þ.h., í skífum, vírlaus, ót.a. 15 A 

70053000 Flotgler o.þ.h., í skífum, vírgler 17,5 A 

70060000 Gler úr nr. 70.03, 70.04 eða 70.05, beygt, unnið á köntum o.þ.h. en ekki 
innrammað o.þ.h. 

15 A 

70071110 Hert öryggisgler til ísetningar í loftför, geimför eða skip 2 A 

70071190 Hert öryggisgler til ísetningar í ökutæki 10 A 

70071900 Annað hert öryggisgler, ót.a. 14 A 

70072110 Lagskipað öryggisgler til ísetningar í loftför, geimför eða skip 2 A 

70072190 Lagskipað öryggisgler til ísetningar í ökutæki 20 A 

70072900 Annað lagskipað öryggisgler, ót.a. 14 A 

70080010 Innsiglað eða lofttæmt einangrunargler 14 A 

70080090 Annað marglaga einangrunargler 14 A 

70091000 Baksýnisspeglar í ökutæki 10 A 
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70099100 Glerspeglar, án ramma 21 A 

70099200 Glerspeglar, innrammaðir 12 A 

70101000 Lyfjahylki úr gleri til flutnings eða pökkunar 14 A 

70102000 Tappar, lok og annar lokunarbúnaður úr gleri 14 A 

70109010 Körfukútar, flöskur, pelar o.þ.h. úr gleri, sem taka meira en 1 lítra 14 A 

70109020 Körfukútar, flöskur, pelar o.þ.h. úr gleri, sem taka meira en 0,33 lítra en ekki 

meira en 1 lítra 

14 A 

70109030 Körfukútar, flöskur, pelar o.þ.h. úr gleri, sem taka meira en 0,15 lítra en ekki 
meira en 0,33 lítra 

14 A 

70109090 Körfukútar, flöskur, pelar o.þ.h. úr gleri, sem taka ekki meira en 0,15 lítra 14 A 

70111000 Glerhylki (þ.m.t. kúlur og pípur), fyrir rafmagnsljós 21 A 

70112010 Glerhylki fyrir myndlampa (kinescope) og glerhlutar til þeirra  10 A 

70112090 Tappar, lok og annar lokunarbúnaður úr gleri 10 A 

70119010 Glerhylki fyrir rafmagnslampa (þó ekki í nr. 70112000) 8 A 

70119090 Glerhylki (þ.m.t. kúlur og pípur), ót.a. 21 A 

70131000 Glervörur notaðar sem borðbúnaður o.þ.h. úr glerpostulíni 24,5 A 

70132200 Drykkjarglös með fæti úr blýkristal 24,5 A 

70132800 Drykkjarglös með fæti, þó ekki úr glerpostulíni og úr blýkristal 8 A 

70133300 Önnur drykkjarglös, þó ekki úr blýkristal, önnur en úr glerpostulíni 24,5 A 

70133700 Önnur drykkjarglös, þó ekki úr glerpostulíni og úr blýkristal 8 A 

70134100 Glervörur notaðar sem borðbúnaður o.þ.h. úr blýkristal 24,5 A 

70134200 Glervörur notaðar sem borðbúnaður o.þ.h. úr gleri með lágum línulegum 
þanstuðli 

10 A 

70134900 Aðrar glervörur notaðar sem borðbúnaður o.þ.h. 10 A 

70139100 Glervörur, ót.a., úr blýkristal (þó ekki í nr. 70.10 eða 70.18) 10 A 

70139900 Glervörur, ót.a., (þó ekki í nr. 70.10 eða 70.18) 10 A 

70140010 Optískar vörur úr gleri til optískra tækja, ekki optískt unnið 10 A 

70140090 Endurkastsbúnaður (þó ekki vörur í nr. 7015), ekki optískt unnið 17,5 A 

70151010 Gler í gleraugu með ljósnæmu gleri (photochromic) til sjónréttingar, ekki optískt 

unnið 

21 A 

70151090 Annað gler í gleraugu til sjónréttingar, ekki optískt unnið 17,5 A 

70159010 Klukkugler eða úrgler, kúpt eða beygð, ekki optískt unnið 17,5 A 

70159020 Gler í gleraugu með ljósnæmu gleri (photochromic) ekki til sjónréttingar, ekki 

optískt unnið 

18 A 

70159090 Annað gler, kúpt eða beygð, ekki optískt unnið, ót.a. 12 A 

70161000 Glerteningar og annar smávarningur úr gleri, einnig á undirlagi, í mosaík eða 

þess háttar skreytingar 

22 A 

70169010 Blýgreypt gler o.þ.h. 24 A 

70169090 Gangstéttargler í blokkum o.þ.h. til bygginga; frauðgler í blokkum o.þ.h. 18 A 

70171000 Glervörur fyrir rannsóknarstofur og til hjúkrunar og lækninga o.þ.h. úr glæddu 

kvartsi eða glæddum kísil, ót.a. 

0 A 
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70172000 Glervörur fyrir rannsóknarstofur o.þ.h. úr öðru gleri með línulegum þanstuðli 
o.þ.h. ekki yfir 5x10-6 á Kelvin 

8 A 

70179000 Glervörur fyrir rannsóknarstofur og til hjúkrunar og lækninga o.þ.h., ót.a. 8 A 

70181000 Glerperlur, eftirlíkingar af perlum, eðalsteinum eða hálfeðalsteinum 10 A 

70182000 Örkúlur úr gleri, ekki yfir 1 mm í þvermál 20 A 

70189000 Gerviaugu, styttur og aðrir skrautmunir úr lampaunnu gleri 20 A 

70191100 Saxaðir glerþræðir, ekki meira en 50 mm að lengd 12 A 

70191200 Glervafningar 12 A 

70191900 Vöndlar, garn og aðrir saxaðir þræðir úr gleri 10 A 

70193100 Mottur úr glertrefjum 5 A 

70193200 Þunnar skífur (voiles) úr glertrefjum 14 A 

70193900 Vefir, mottur, dýnur, plötur og áþekkar óofnar vörur úr glertrefjum 10,5 A 

70194000 Ofinn dúkur úr glervafningum 12 A 

70195100 Annar ofinn dúkur úr glertrefjum, ekki meira en 30 cm á breidd 12 A 

70195200 Annar ofinn dúkur úr glertrefjum, meira en 30 cm á breidd, að þyngd minna en 
250 g/m2, úr einþráða garni ekki meira en 136 tex 

12 A 

70195900 Ofinn dúkur úr glertrefjum, ót.a. 12 A 

70199010   7 A 

70199021   7 A 

70199029   7 A 

70199090 Glertrefjar (þ.m.t. glerull) og vörur úr þeim, ót.a. 7 A 

70200011 Leiðnigler, til tækninota 10,5 A 

70200012 Glerhlíf til einangrunar, til tækninota 10,5 A 

70200019 Aðrar vörur úr gleri, til tækninota 10,5 A 

70200091 Glerhylki í hitaflöskur og aðra hitageyma 21 A 

70200099 Aðrar vörur úr gleri, ekki til tækninota 15 A 

71011011 Tahítiperlur, náttúrlegar, óflokkaðar 21 A 

71011019 Aðrar perlur, náttúrlegar, óflokkaðar 21 A 

71011091 Tahítiperlur, náttúrlegar 21 A 

71011099 Aðrar perlur, náttúrlegar 21 A 

71012110 Perlur, ræktaðar, óunnar, óflokkaðar 21 A 

71012190 Perlur, ræktaðar, óunnar, flokkaðar 21 A 

71012210 Perlur, ræktaðar, unnar, óflokkaðar 21 A 

71012290 Perlur, ræktaðar, unnar, flokkaðar 21 A 

71021000 Demantar, óflokkaðir, einnig unnir 3 A 

71022100 Demantar til iðnaðar, óunnir eða aðeins sagaðir, klofnir eða brotnir 0 A 

71022900 Demantar til iðnaðar, ót.a., ekki uppsettir eða inngreyptir 0 A 

71023100 Demantar ekki til iðnaðar, óunnir eða aðeins sagaðir, klofnir eða brotnir 3 A 

71023900 Demantar ekki til iðnaðar, ót.a., ekki uppsettir eða inngreyptir 8 A 
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71031000 Eðalsteinar (þó ekki demantar) eða hálfeðalsteinar, óunnir eða aðeins sagaðir 
eða grófformaðir 

3 A 

71039100 Rúbín, safír og smaragður, frekar unnir en sagaðir eða grófformaðir 8 A 

71039910 Jaði, frekar unnið en sagað eða grófformað 8 A 

71039990 Aðrir eðalsteinar eða hálfeðalsteinar, ót.a., frekar unnið 8 A 

71041000 Þrýstirafkvarts, einnig unnir eða flokkaðir 6 A 

71042010 Demantar, óunnir eða flokkaðir 0 A 

71042090 Syntetískir eða endurgerðir eðalsteinar eða hálfeðalsteinar, óunnir eða aðeins 
sagaðir eða grófformaðir 

0 A 

71049011 Demantar, frekar unnir, til tækninota 6 A 

71049012   6 A 

71049019 Syntetískir eða endurgerðir eðalsteinar eða hálfeðalsteinar, frekar unnir, til 

tækninota 

6 A 

71049091 Demantar, frekar unnir, ekki til tækninota 8 A 

71049099 Syntetískir eða endurgerðir eðalsteinar eða hálfeðalsteinar, frekar unnir, ekki til 
tækninota 

8 A 

71051010 Dust eða duft náttúrlegra demanta 0 A 

71051020 Dust eða duft syntetískra demanta 0 A 

71059000 Dust og duft eðalsteina eða hálfeðalsteina, ót.a. 0 A 

71061011 Silfur, duft, ekki flagað, meðalþvermál minna en 3 míkron 0 A 

71061019 Silfur, duft, ekki flagað, meðalþvermál ekki minna en 3 míkron 0 A 

71061021 Silfur, duft, flagað, meðalþvermál minna en 10 míkron 0 A 

71061029 Annað silfurduft 0 A 

71069110 Óunnið silfur, með 99,99% hreinleika eða meira 0 A 

71069190 Annað óunnið silfur 0 A 

71069210 Hálfunnið silfur, með 99,99% hreinleika eða meira 0 A 

71069290 Annað hálfunnið silfur 0 A 

71070000 Ódýr málmur klæddur silfri, hálfunninn 10,5 A 

71081100 Gullduft, ekki til myntsláttu 0 A 

71081200 Gull á óunnu formi, ekki til myntsláttu 0 A 

71081300 Gull á öðru hálfunnu formi, ekki til myntsláttu 0 A 

71082000 Gull til myntsláttu 0 A 

71090000 Ódýr málmur eða silfur, klætt gulli, hálfunnið 10,5 A 

71101100 Platína, óunnin eða í duftformi 0 A 

71101910 Platína í plötum eða blöðum 0 A 

71101990 Platína í hálfunnu formi, þó ekki í plötum eða blöðum 3 A 

71102100 Palladíum, óunnið eða í duftformi 0 A 

71102910 Palladíum í plötum eða blöðum 0 A 

71102990 Platína í hálfunnu formi, þó ekki í plötum eða blöðum 3 A 

71103100 Rodíum, óunnið eða í duftformi 0 A 
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71103910 Rodíum í plötum eða blöðum 0 A 

71103990 Rodíum í hálfunnu formi, þó ekki í plötum eða blöðum 3 A 

71104100 Irídíum, osmíum og rúteníum, óunnið eða í duftformi 0 A 

71104910 Irídíum, osmíum og rúteníum í plötum og blöðum 0 A 

71104990 Irídíum, osmíum og rúteníum í öðru hálfunnu formi, ót.a. 3 A 

71110000 Ódýr málmur, silfur eða gull, klætt platínu, hálfunnið 3 A 

71123010 Aska úr silfri, að undanskildu uppsópi sem inniheldur aðra góðmálma 8 A 

71123090 Önnur aska sem inniheldur góðmálm eða góðmálmssambönd 6 A 

71129110 Annar úrgangur eða rusl sem inniheldur gull eða gullsambönd til endurheimtu 

gulls 

0 A 

71129120 Úrgangur eða rusl sem inniheldur gull eða gullsambönd, ót.a. 6 A 

71129210 Úrgangur og rusl úr platínu, að undanskildu uppsópi sem inniheldur aðra 

góðmálma 

0 A 

71129220 Annar úrgangur og rusl sem inniheldur platínu eða platínusambönd til 

endurheimtu platínu 

6 A 

71129910 Úrgangur og rusl sem inniheldur silfur eða silfursambönd 8 A 

71129920 Úrgangur og rusl sem inniheldur aðra góðmálma 6 A 

71129990 Úrgangur og rusl af góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi 0 A 

71131110 Skartgripir og hlutar til þeirra, úr silfri, þakið uppsettum eða inngreyptum 

demöntum 

20 A 

71131190 Skartgripir og hlutar til þeirra, úr silfri, ót.a. 20 A 

71131911 Skartgripir og hlutar til þeirra, úr gulli, þakið uppsettum demöntum 20 A 

71131919 Skartgripir og hlutar til þeirra, úr gulli, ót.a. 20 A 

71131921 Skartgripir og hlutar til þeirra, úr platínu, þakið uppsettum demöntum 35 A 

71131929 Skartgripir og hlutar til þeirra, úr platínu, ót.a. 35 A 

71131991 Skartgripir og hlutar til þeirra, úr góðmálmi, þakið uppsettum demöntum 35 A 

71131999 Skartgripir og hlutar til þeirra, úr góðmálmi, ót.a. 35 A 

71132010 Skartgripir og hlutar til þeirra, úr ódýrum málmi klæddum góðmálmi, þakið 

demöntum 

35 D 

71132090 Skartgripir og hlutar til þeirra, úr ódýrum málmi klæddum góðmálmi, ót.a. 35 A 

71141100 Silfursmíðavörur og hlutar til þeirra 35 A 

71141900 Gullsmíðavörur og hlutar til þeirra, úr öðrum góðmálmi 35 A 

71142000 Gull- eða silfursmíðavörur og hlutar til þeirra, úr ódýrum málmi klæddum 

góðmálmi 

35 A 

71151000 Hvatar í formi vírdúks eða grindar, úr platínu 3 A 

71159010 Aðrar vörur úr góðmálmi til tækninota eða notkunar á rannsóknarstofum 3 A 

71159090 Aðrar vörur úr góðmálmi, ekki til tækninota eða notkunar á rannsóknarstofum 35 A 

71161000 Vörur úr náttúrlegum eða ræktuðum perlum 35 A 

71162000 Vörur sem í eru eðalsteinar eða hálfeðalsteinar 35 A 

71171100 Ermahnappar og flibbahnappar úr ódýrum málmi 35 A 

71171900 Glysvarningur úr ódýrum málmi, ót.a. 17 A 
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71179000 Glysvarningur, ót.a. 35 D 

71181000 Mynt (þó ekki gullmynt), ekki gjaldgeng 0 A 

71189000 Mynt, ót.a. 0 A 

72011000 Óblendið hrájárn sem inniheldur 0,5% eða minna miðað við þyngd af fosfór í 

frumgerðum 

1 A 

72012000 Óblendið hrájárn sem inniheldur meira en 0,5% af fosfór í frumgerðum miðað 

við þyngd 

1 A 

72015000 Hrájárnsblendi; spegiljárn 1 A 

72021100 Manganjárn, sem inniheldur meira en 2% af kolefni miðað við þyngd 2 A 

72021900 Manganjárn, ót.a. 2 A 

72022100 Kísiljárn, sem inniheldur meira en 55% af kísil miðað við þyngd 2 A 

72022900 Kísiljárn, ót.a. 2 A 

72023000 Mangankísiljárn 2 A 

72024100 Krómjárn, sem inniheldur meira en 4% af kolefni miðað við þyngd 2 A 

72024900 Krómjárn, ót.a. 2 A 

72025000 Krómkísiljárn 2 A 

72026000 Nikkiljárn 2 A 

72027000 Mólybdenjárn 2 A 

72028010 Tungstenjárn 2 A 

72028020 Tungstenkísiljárn 2 A 

72029100 Títanjárn og títankísiljárn 2 A 

72029210 Vanadíumjárn, sem inniheldur meira en 75% af vanadíum miðað við þyngd  9 A 

72029290 Vanadíumjárn, sem inniheldur ekki meira en 75% af vanadíum miðað við þyngd 9 A 

72029300 Níobíumjárn 2 A 

72029911 Varanlegar segulflögur úr neódýmjárnbóri til ræmumótunar  2 A 

72029912 Segulduft úr neódýmjárnbóri 2 A 

72029919 Neódýmjárnbórblendi, ót.a. 2 A 

72029991 Annað járnblendi, sem í er meira en 10% af sjaldgæfum jarðefnum 2 A 

72029999 Annað járnblendi 2 A 

72031000 Járnvörur fengnar með beinni vinnslu járngrýtis 2 A 

72039000 Frauðkenndar járnvörur eða járn sem er minnst 99,94% að hreinleika miðað við 

þyngd 

2 A 

72041000 Úrgangur og rusl úr steypujárni 2 A 

72042100 Úrgangur og rusl úr ryðfríu stáli 0 A 

72042900 Úrgangur og rusl úr stálblendi, öðru en ryðfríu stáli 0 A 

72043000 Úrgangur og rusl úr tinuðu járni eða stáli 2 A 

72044100 Úrgangur og rusl úr járni eða stáli, úrgangs steypuhleifar frá vélvinnslu málma, 
ót.a. 

2 A 

72044900 Úrgangur og rusl úr járni eða stáli, ót.a. 0 A 

72045000 Endurbræðsla úrgangs steypuhleifa, úr járni eða stáli 0 A 
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72051000 Völur úr hrájárni, spegiljárni, járni eða stáli 2 A 

72052100 Duft úr stálblendi 2 A 

72052900 Duft úr járni eða stáli, þó ekki blendi 2 A 

72061000 Steypuhleifar, járn eða óblendið stál, að hreinleika minna en 99,94% járns 2 A 

72069000 Frumgerðir, járn eða óblendið stál, ót.a., að hreinleika minna en 99,94% járns 2 A 

72071100 Hálfunnar vörur úr járni eða óblendnu stáli, rétthyrndar eða ferningar, sem 

innihalda minna en 0,25% af kolefni miðað við þyngd, að breidd minna en 

tvisvar sinnum þykktin 

2 A 

72071200 Hálfunnar vörur úr járni eða óblendnu stáli, rétthyrndar, sem innihalda minna en 

0,25% af kolefni 

2 A 

72071900 Hálfunnar vörur úr járni eða óblendnu stáli, sem í er minna en 0,25% af kolefni, 

ót.a. 

2 A 

72072000 Hálfunnar vörur úr járni eða óblendnu stáli, sem í er 0,25% eða meira af kolefni 2 A 

72081000 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, 600 mm að breidd eða meira, 

heitvalsaðar, með upphleyptu mynstri 

5 A 

72082500 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, í vafningum, heitvalsaðar, 600 
mm að breidd eða meira, hreinsaðar í sýrubaði, 4,75 mm eða meira að þykkt 

5 A 

72082610 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, í vafningum, heitvalsaðar, 600 
mm að breidd eða meira, hreinsaðar í sýrubaði, 3 mm eða meira að þykkt en 

minna en 4,75 mm, flotmörk yfir 355 N/mm2 

5 A 

72082690 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, í vafningum, heitvalsaðar, 600 
mm að breidd eða meira, hreinsaðar í sýrubaði, 3 mm eða meira að þykkt en 

minna en 4,75 mm 

5 A 

72082710 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, í vafningum, heitvalsaðar, 600 
mm að breidd eða meira, hreinsaðar í sýrubaði, minna en 1,5 mm að þykkt 

5 A 

72082790 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, í vafningum, heitvalsaðar, 600 
mm að breidd eða meira, hreinsaðar í sýrubaði, minna en 3 mm að þykkt 

5 A 

72083600 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, í vafningum, heitvalsaðar, 600 

mm að breidd eða meira, meira en 10 mm að þykkt 

6 A 

72083700 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, í vafningum, heitvalsaðar, 600 

mm að breidd eða meira, 4,75 mm eða meira að þykkt en minna en 10 mm 

5 A 

72083810 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, í vafningum, heitvalsaðar, 600 
mm að breidd eða meira, 3 mm eða meira að þykkt en minna en 4,75 mm, 

flotmörk yfir 355 N/mm2 

5 A 

72083890 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, í vafningum, heitvalsaðar, 600 

mm að breidd eða meira, 3 mm eða meira að þykkt en minna en 4,75 mm 

5 A 

72083910 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, í vafningum, heitvalsaðar, 600 
mm að breidd eða meira, minna en 1,5 mm að þykkt 

3 A 

72083990 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, í vafningum, heitvalsaðar, 600 

mm að breidd eða meira, minna en 3mm að þykkt 

3 A 

72084000 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, ekki í vafningum, heitvalsaðar, 

600 mm að breidd eða meira, með upphleyptu mynstri 

6 A 

72085110 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, ekki í vafningum, heitvalsaðar, 

600 mm að breidd eða meira, meira en 50 mm að þykkt 

6 A 

72085120 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, ekki í vafningum, heitvalsaðar, 
600 mm að breidd eða meira, meira en 20 mm að þykkt 

6 A 

72085190 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, ekki í vafningum, heitvalsaðar, 

600 mm að breidd eða meira, meira en 10 mm að þykkt 

6 A 

72085200 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, ekki í vafningum, heitvalsaðar, 

600 mm að breidd eða meira, 4,75 mm eða meira að þykkt en minna en 10 mm 

6 A 



155 

 

72085310 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, ekki í vafningum, heitvalsaðar, 
600 mm að breidd eða meira, 3 mm eða meira að þykkt en minna en 4,75 mm, 

flotmörk yfir 355 N/mm2 

6 A 

72085390 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, ekki í vafningum, heitvalsaðar, 

600 mm að breidd eða meira, 3 mm eða meira að þykkt en minna en 4,75 mm 

6 A 

72085410 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, ekki í vafningum, heitvalsaðar, 
600 mm að breidd eða meira, minna en 1,5 mm að þykkt 

6 A 

72085490 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, ekki í vafningum, heitvalsaðar, 

600 mm að breidd eða meira, minna en 3 mm að þykkt 

6 A 

72089000 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, ekki frekar unnar en heitvalsaðar, 

ót.a. 

6 A 

72091510 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, ekki í vafningum, kaldvalsaðar, 

600 mm að breidd eða meira, 3 mm eða meira að þykkt, flotmörk yfir 355 

N/mm2 

6 A 

72091590 Aðrar flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, ekki í vafningum, 

kaldvalsaðar, 600 mm að breidd eða meira, 3mm að þykkt eða meira 

6 A 

72091610 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, ekki í vafningum, kaldvalsaðar, 

600 mm að breidd eða meira, 1 mm eða meira að þykkt en ekki meira en 3 mm, 

flotmörk yfir 275 N/mm2 

6 A 

72091690 Aðrar flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, ekki í vafningum, 

kaldvalsaðar, 600 mm að breidd eða meira, 1 mm að þykkt eða meira en ekki 

meira en 3 mm 

6 A 

72091710 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, ekki í vafningum, kaldvalsaðar, 

600 mm að breidd eða meira, 0,5 mm eða meira að þykkt en ekki meira en 1 

mm, flotmörk yfir 275 N/mm2 

3 A 

72091790 Aðrar flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, ekki í vafningum, 

kaldvalsaðar, 600 mm að breidd eða meira, 0,5 mm að þykkt eða meira en ekki 
meira en 1 mm 

3 A 

72091810 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, ekki í vafningum, kaldvalsaðar, 

600 mm að breidd eða meira, minna en 0,3 mm að þykkt 

6 A 

72091890 Aðrar flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, ekki í vafningum, 

kaldvalsaðar, 600 mm að breidd eða meira, minna en 0,5 mm að þykkt 

6 A 

72092500 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, ekki í vafningum, kaldvalsaðar, 
600 mm að breidd eða meira, 3 mm að þykkt eða meira 

6 A 

72092600 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, ekki í vafningum, kaldvalsaðar, 
600 mm að breidd eða meira, 1 mm eða meira að þykkt en ekki meira en 3 mm  

6 A 

72092700 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, ekki í vafningum, kaldvalsaðar, 

600 mm að breidd eða meira, 0,5 mm eða meira að þykkt en ekki meira en 1 
mm 

6 A 

72092800 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, ekki í vafningum, kaldvalsaðar, 

600 mm að breidd eða meira, minna en 0,5 mm að þykkt 

6 A 

72099000 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, kaldvalsaðar, 600 mm að breidd 

eða meira, ót.a. 

6 A 

72101100 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, plettaðar eða húðaðar með tini, 

600 mm að breidd eða meira, 0,5 mm að þykkt að meira 

10 A 

72101200 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, plettaðar eða húðaðar með tini, 
600 mm að breidd eða meira, minna en 0,5 mm að þykkt 

5 A 

72102000 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, plettaðar eða húðaðar með blýi, 

600 mm að breidd eða meira, þ.m.t. blendiplett (terne-plate) 

4 A 

72103000 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, rafplettaðar eða rafhúðaðar með 

sinki, 600 mm að breidd eða meira 

8 A 

72104100 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, plettaðar eða húðaðar með sinki, 

báraðar, 600 mm að breidd eða meira, ót.a. 

8 A 
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72104900 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, plettaðar eða húðaðar með sinki, 
600 mm að breidd eða meira, ót.a. 

4 A 

72105000 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, plettaðar eða húðaðar með 
krómoxíði eða með krómi og krómoxíði, 600 mm að breidd eða meira 

8 A 

72106100 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, plettaðar eða húðaðar með ál-

sink-blendi, 600 mm að breidd eða meira 

8 A 

72106900 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, plettaðar eða húðaðar með áli, 

600 mm að breidd eða meira, ót.a. 

8 A 

72107000 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, málaðar, lakkaðar eða húðaðar 

með plasti, 600 mm að breidd eða meira 

4 A 

72109000 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, klæddar, plettaðar eða húðaðar, 
600 mm að breidd eða meira, ót.a. 

8 A 

72111300 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, heitvalsaðar, valsaðar á fjórum 

hliðum, meira en 150 mm að breidd en ekki meira en 600 mm, 4 mm að þykkt 
eða meira 

6 A 

72111400 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, heitvalsaðar, minna en 600 mm að 
breidd, 4,75 mm að þykkt eða meira, ót.a. 

6 A 

72111900 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, heitvalsaðar, minna en 600 mm að 

breidd, ót.a. 

6 A 

72112300 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, kaldvalsaðar, minna en 600 mm 

að breidd, sem innihalda minna en 0,25% af kolefni 

6 A 

72112900 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, kaldvalsaðar, minna en 600 mm 
að breidd, sem innihalda 0,25% af kolefni eða meira 

6 A 

72119000 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, minna en 600 mm að breidd, 
hvorki klæddar, plettaðar né húðaðar, ót.a. 

6 A 

72121000 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, minna en 600 mm að breidd, 

plettaðar eða húðaðar með tini 

5 A 

72122000 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, minna en 600 mm að breidd, 

rafplettaðar eða rafhúðaðar með sinki 

8 A 

72123000 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, minna en 600 mm að breidd, að 

öðru leyti plettaðar eða húðaðar með sinki 

8 A 

72124000 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, minna en 600 mm að breidd, 
málaðar, lakkaðar eða húðaðar með plasti 

4 A 

72125000 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, minna en 600 mm að breidd, 

plettaðar eða húðaðar, ót.a. 

8 A 

72126000 Flatvalsaðar vörur úr járni eða óblendnu stáli, minna en 600 mm að breidd, 

klæddar 

8 A 

72131000 Teinar og stengur úr járni eða óblönduðu stáli, heitvalsað, í óreglulega undnum 

vafningum, með dældum, gárum o.þ.h. sem hafa orðið til við völsunina 

3 A 

72132000 Teinar og stengur úr járni eða óblönduðu stáli, heitvalsað, í óreglulega undnum 
vafningum, úr frískurðarstáli 

3 A 

72139100 Teinar og stengur úr járni eða óblönduðu stáli, heitvalsað, í óreglulega undnum 

vafningum, með hringlaga þverskurði, minna en 14 mm í þvermál  

5 A 

72139900 Teinar og stengur úr járni eða óblönduðu stáli, heitvalsað, í óreglulega undnum 

vafningum, með hringlaga þverskurði, ót.a. 

5 A 

72141000 Teinar og stengur úr járni eða óblendnu stáli, þrýstimótað  7 A 

72142000 Teinar og stengur úr járni eða óblendnu stáli, heitvalsað, heitdregið eða 

heitþrykkt, með dældum, gárum o.þ.h. sem orðið hafa til við völsunina, eða 
undið eftir völsun, ót.a. 

3 A 

72143000 Teinar og stengur úr járni eða óblendnu stáli, heitvalsað, heitdregið eða 

heitþrykkt úr frískurðarstáli, ót.a. 

7 A 
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72149100 Teinar og stengur úr járni eða óblendnu stáli, heitvalsað, heitdregið eða 
heitþrykkt með rétthyrndum þverskurði 

3 A 

72149900 Teinar og stengur úr járni eða óblendnu stáli, heitvalsað, heitdregið eða 
heitþrykkt, ót.a. 

3 A 

72151000 Teinar og stengur úr járni eða óblönduðu stáli, ekki frekar unnið en kaldmótað 

eða kaldfágað úr frískurðarstáli 

7 A 

72155000 Teinar og stengur úr járni eða óblönduðu stáli, ekki frekar unnið en kaldmótað 

eða kaldfágað 

7 A 

72159000 Teinar og stengur úr járni eða óblönduðu stáli, ót.a. 3 A 

72161010 H prófílar úr járni eða óblönduðu stáli, ekki frekar unnir en heitvalsaðir, 

heitdregnir eða þrykktir, minna en 80 mm að hæð 

3 A 

72161020 I prófílar úr járni eða óblönduðu stáli, ekki frekar unnir en heitvalsaðir, 

heitdregnir eða þrykktir, minna en 80 mm að hæð 

3 A 

72161090 U prófílar úr járni eða óblönduðu stáli, ekki frekar unnir en heitvalsaðir, 

heitdregnir eða þrykktir, minna en 80 mm að hæð 

3 A 

72162100 L prófílar úr járni eða óblönduðu stáli, ekki frekar unnir en heitvalsaðir, 
heitdregnir eða þrykktir, minna en 80 mm að hæð 

6 A 

72162200 T prófílar úr járni eða óblönduðu stáli, ekki frekar unnir en heitvalsaðir, 

heitdregnir eða þrykktir, minna en 80 mm að hæð 

6 A 

72163100 U prófílar úr járni eða óblönduðu stáli, ekki frekar unnir en heitvalsaðir, 

heitdregnir eða heitþrykktir, 80 mm að hæð eða meira 

6 A 

72163210 I prófílar úr járni eða óblönduðu stáli, ekki frekar unnir en heitvalsaðir, 

heitdregnir eða heitþrykktir, 200 mm að hæð eða meira 

6 A 

72163290 I prófílar úr járni eða óblönduðu stáli, ekki frekar unnir en heitvalsaðir, 

heitdregnir eða heitþrykktir, 80 mm að hæð eða meira en minna en 200 mm 

6 A 

72163311 H prófílar úr járni eða óblönduðu stáli, ekki frekar unnir en heitvalsaðir, 

heitdregnir eða heitþrykktir, 800 mm að hæð eða meira 

6 A 

72163319 H prófílar úr járni eða óblönduðu stáli, ekki frekar unnir en heitvalsaðir, 

heitdregnir eða heitþrykktir, 200 mm að hæð eða meira en minna en 800 mm 

6 A 

72163390 Aðrir H prófílar úr járni eða óblönduðu stáli, ekki frekar unnir en heitvalsaðir, 

heitdregnir eða heitþrykktir, 80 mm að hæð eða meira 

6 A 

72164010 L prófílar úr járni eða óblönduðu stáli, ekki frekar unnir en heitvalsaðir, 
heitdregnir eða heitþrykktir, 80 mm að hæð eða meira 

3 A 

72164020 T prófílar úr járni eða óblönduðu stáli, ekki frekar unnir en heitvalsaðir, 

heitdregnir eða heitþrykktir, 80 mm að hæð eða meira 

3 A 

72165010 Z prófílar úr járni eða óblönduðu stáli, ekki frekar unnir en 

heitvalsaðir,heitdregnir eða heitþrykktir 

6 A 

72165020 Heitvalsað flatstál (bulb flat steel) 3 A 

72165090 Prófílar úr járni eða óblönduðu stáli, ekki frekar unnið en heitvalsað, heitdregið 

eða heitþrykkt, ót.a. 

3 A 

72166100 Prófílar úr járni eða óblönduðu stáli, ekki frekar unnið en kaldvalsað, úr 

flatvölsuðum vörum 

3 A 

72166900 Prófílar úr járni eða óblönduðu stáli, ekki frekar unnið en kaldvalsaðir eða 

kaldfágaðir, ót.a. 

3 A 

72169100 Prófílar úr járni eða óblönduðu stáli, kaldformaðir úr flatvölsuðum vörum 3 A 

72169900 Prófílar úr járni eða óblönduðu stáli, ót.a. 3 A 

72171000 Vír úr járni eða óblendnu stáli, ekki plettaður eða húðaður 8 A 

72172000 Vír, járn eða óblendið stál, plettað eða húðað með sinki 8 A 

72173010 Vír, járn eða óblendið stál, plettað eða húðað með kopar 8 A 
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72173090 Vír, járn eða óblendið stál, plettað eða húðað með öðrum ódýrum málmi, ót.a. 8 A 

72179000 Vír, járn eða óblendið stál, ót.a. 8 A 

72181000 Ryðfrítt stál í hleifum eða öðrum frumgerðum 2 A 

72189100 Hálfunnar vörur úr ryðfríu stáli, með rétthyrndum þverskurði 2 A 

72189900 Aðrar hálfunnar vörur úr ryðfríu stáli 2 A 

72191100 Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, heitvalsaðar, í vafningum, 600 mm eða meira 

að breidd, meira en 10 mm að þykkt 

4 A 

72191200 Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, heitvalsaðar, í vafningum, 600 mm eða meira 
að breidd, 4,75 mm eða meira að þykkt en ekki yfir 10 mm 

4 A 

72191312 3 mm eða meira að þykkt en minna en 4,75 mm, ekki hreinsað í sýrubaði, sem 

inniheldur meira en 5,5% miðað við þyngd af mangani úr járnkrómmanganstáli, 

í vafningum 

4 A 

72191319 3 mm eða meira að þykkt en minna en 4,75 mm, ekki hreinsað í sýrubaði, þó 
ekki úr ryðfríu stáli, í vafningum 

4 A 

72191322 3 mm eða meira að þykkt en minna en 4,75 mm, hreinsað í sýrubaði, sem 

inniheldur meira en 5,5% miðað við þyngd af mangani úr járnkrómmanganstáli, 
í vafningum 

4 A 

72191329 3 mm eða meira að þykkt en minna en 4,75 mm, hreinsað í sýrubaði, þó ekki 

ryðfrítt stál, í vafningum 

4 A 

72191412 Minna en 3 mm að þykkt, ekki hreinsað í sýrubaði, sem inniheldur meira en 

5,5% miðað við þyngd af mangani úr járnkrómmanganstáli, í vafningum 

4 A 

72191419 Minna en 3 mm að þykkt, ekki hreinsað í sýrubaði, þó ekki úr ryðfríu stáli, í 

vafningum 

4 A 

72191422 Minna en 3 mm að þykkt, hreinsað í sýrubaði, sem inniheldur meira en 5,5% 
miðað við þyngd af mangani úr járnkrómmanganstáli, í vafningum 

4 A 

72191429 Minna en 3 mm að þykkt, hreinsað í sýrubaði, þó ekki úr ryðfríu stáli, í 
vafningum 

4 A 

72192100 Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, heitvalsaðar, ekki í vafningum, 600 mm eða 

meira að breidd, meira en 10 mm að þykkt 

10 A 

72192200 Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, heitvalsaðar, ekki í vafningum, 600 mm eða 

meira að breidd, 4,75 mm eða meira að þykkt en ekki yfir 10 mm 

10 A 

72192300 Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, heitvalsaðar, ekki í vafningum, 600 mm eða 
meira að breidd, 3 mm eða meira að þykkt en ekki yfir 4,75 mm 

10 A 

72192410 Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, heitvalsaðar, ekki í vafningum, 600 mm eða 
meira að breidd, 1 mm eða meira að þykkt en ekki yfir 3 mm 

10 A 

72192420 Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, heitvalsaðar, ekki í vafningum, 600 mm eða 

meira að breidd, 0,5mm eða meira að þykkt en ekki yfir 1 mm 

10 A 

72192430 Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, heitvalsaðar, ekki í vafningum, 600 mm eða 

meira að breidd, minna en 0,5 mm að þykkt 

10 A 

72193100 Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, kaldvalsaðar, 600 mm eða meira að breidd, 

4,75mm eða meira að þykkt 

10 A 

72193200 Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, kaldvalsaðar, 600 mm eða meira að breidd, 3 
mm eða meira að þykkt en ekki yfir 4,75 mm 

10 A 

72193310 Ryðfrítt stál, meira en 1 mm að þykkt en ekki meira en 3 mm, sem inniheldur 

meira en 5,5% miðað við þyngd af mangani úr járnkrómmanganstáli, ekki frekar 
unnið en kaldvalsað 

10 A 

72193390 Annað ryðfrítt stál, meira en 1 mm að þykkt en ekki meira en 3 mm, ekki frekar 

unnið en kaldvalsað 

10 A 

72193400 Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, kaldvalsaðar, 600 mm eða meira að breidd, 

0,5mm eða meira að þykkt en ekki meira en 1 mm 

10 A 



159 

 

72193500 Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, kaldvalsaðar, 600 mm eða meira að breidd, 
minna en 0,5mm að þykkt 

10 A 

72199000 Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, 600 mm eða meira að breidd, ót.a. 10 A 

72201100 Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, heitvalsaðar, 600 mm eða meira að breidd, 

meira en 4,75 mm að þykkt 

10 A 

72201200 Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, heitvalsaðar, 600 mm eða meira að breidd, 
minna en 4,75 mm að þykkt 

10 A 

72202020 Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, minna en 600 mm að breidd, 0,35 mm að 
þykkt eða minna 

10 A 

72202030 Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, minna en 600 mm að breidd, meira en 0,35 

mm að þykkt en ekki meira en 3 mm 

10 A 

72202040 Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, minna en 600 mm að breidd, 3 mm að þykkt 

eða meira 

10 A 

72209000 Flatvalsaðar vörur úr ryðfríu stáli, minna en 600 mm að breidd, ót.a. 10 A 

72210000 Teinar og stengur úr ryðfríu stáli, heitvalsað, í óreglulega undnum vafningum  10 A 

72221100 Teinar og stengur úr ryðfríu stáli, ekki frekar unnið en heitvalsað, heitdregið eða 
heitþrykkt, með hringlaga þverskurði 

10 A 

72221900 Teinar og stengur úr ryðfríu stáli, ekki frekar unnið en heitvalsað, heitdregið eða 

heitþrykkt, ót.a. 

10 A 

72222000 Teinar og stengur, ekki frekar unnið en kaldmótað eða kaldunnið 10 A 

72223000 Teinar og stengur úr ryðfríu stáli, ót.a. 10 A 

72224000 Prófílar úr ryðfríu stáli 10 A 

72230000 Vír úr ryðfríu stáli 10 A 

72241000 Hleifar og aðrar frumgerðir úr stálblendi, þó ekki ryðfríu stáli 2 A 

72249010 Blokkir eða stykki, gróflega formuð með smíði, 10 tonn eða meira, stálblendi, 

þó ekki ryðfrítt stál 

2 A 

72249090 Hálfunnar vörur úr stálblendi, þó ekki ryðfríu stáli, ót.a. 2 A 

72251100 Flatvalsaðar vörur úr kísilrafstáli, 600 mm að breidd eða meira, með réttaðri 
áferð (grain-oriented) 

3 A 

72251900 Flatvalsaðar vörur úr kísilrafstáli, 600 mm að breidd eða meira, ót.a. 6 A 

72253000 Flatvalsaðar vörur, stálblendi, þó ekki ryðfrítt stál, í vafningum, ekki frekar 
unnið en heitvalsað, 600 mm að breidd eða meira, ót.a. 

3 A 

72254000 Flatvalsaðar vörur, stálblendi, þó ekki ryðfrítt stál, ekki í vafningum, ekki frekar 

unnið en heitvalsað, 600 mm að breidd eða meira, ót.a. 

3 A 

72255000 Flatvalsaðar vörur, stálblendi, þó ekki ryðfrítt stál, ekki frekar unnið en 

kaldvalsað, 600 mm að breidd eða meira, ót.a. 

3 A 

72259100 Flatvalsaðar vörur, stálblendi, þó ekki ryðfrítt stál, 600 mm að breidd eða meira, 

rafhúðað með sinki 

7 A 

72259200 Flatvalsaðar vörur, stálblendi, þó ekki ryðfrítt stál, 600 mm að breidd eða meira, 
rafhúðað með sinki á annan hátt 

7 A 

72259910 Flatvalsaðar vörur úr háhraðastáli, 600 mm að breidd eða meira 3 A 

72259990 Flatvalsaðar vörur úr öðru stálblendi, 600 mm að breidd eða meira 7 A 

72261100 Flatvalsaðar vörur úr kísilrafstáli, með réttaðri áferð, minna en 600 mm að 

breidd 

3 A 

72261900 Flatvalsaðar vörur úr kísilrafstáli, minna en 600 mm að breidd, ót.a. 3 A 

72262000 Flatvalsaðar vörur úr háhraðastáli, minna en 600 mm að breidd 3 A 



160 

 

72269100 Flatvalsaðar vörur, stálblendi, þó ekki ryðfrítt stál, ekki frekar unnið en 
heitvalsað, minna en 600 mm að breidd, ót.a. 

3 A 

72269200 Flatvalsaðar vörur, stálblendi, þó ekki ryðfrítt stál, ekki frekar unnið en 
kaldvalsað, minna en 600 mm að breidd, ót.a. 

3 A 

72269910 Aðrar flatvalsaðar vörur úr öðru stálblendi, rafplettaðar eða rafhúðaðar með 

sinki 

7 A 

72269920 Aðrar flatvalsaðar vörur úr öðru stálblendi, rafplettaðar eða rafhúðaðar með 

sinki á annan hátt 

7 A 

72269990 Aðrar flatvalsaðar vörur úr öðru stálblendi, minna en 600 mm að breidd 7 A 

72271000 Teinar og stengur úr háhraðastáli, heitvalsað, í óreglulega undnum vafningum 3 A 

72272000 Teinar og stengur úr mangankísilstáli, heitvalsað, í óreglulega undnum 
vafningum 

6 A 

72279000 Teinar og stengur, stálblendi, þó ekki ryðfrítt stál, heitvalsað, í óreglulega 
undnum vafningum, ót.a. 

3 A 

72281000 Teinar og stengur úr háhraðastáli, ót.a. 3 A 

72282000 Teinar og stengur úr mangankísilstáli, ót.a.  6 A 

72283000 Teinar og stengur, stálblendi, þó ekki ryðfrítt stál, ekki frekar unnið en 

heitvalsað, heitdregið eða þrykkt, ót.a. 

3 A 

72284000 Teinar og stengur, stálblendi, þó ekki ryðfrítt stál, ekki frekar unnið en hamrað 3 A 

72285000 Teinar og stengur, stálblendi, þó ekki ryðfrítt stál, ekki frekar unnið en 

kaldvalsað eða kaldfágað 

3 A 

72286000 Teinar og stengur, stálblendi, þó ekki ryðfrítt stál, ót.a. 3 A 

72287010 Prófílstál úr tilteknum blokkum (caterpillar block), stálblendi, þó ekki ryðfrítt 

stál 

6 A 

72287090 Prófílar, stálblendi, þó ekki ryðfrítt stál, ót.a. 6 A 

72288000 Teinar og stengur, holir borteinar, stálblendi eða óblendið stál 7 A 

72292000 Vír úr mangankísilstáli 7 A 

72299010 Vír úr háhraðastáli 3 A 

72299090 Annar vír úr öðru stálblendi, þó ekki úr mangankísilstáli og háhraðastáli 7 A 

73011000 Þilstál úr járni eða stáli, einnig borað, gatað eða úr samsettum einingum 7 A 

73012000 Soðnir prófílar úr járni eða stáli 7 A 

73021000 Teinar úr járni eða stáli 6 A 

73023000 Skiptiblöð, tengispor, trjónustengur og önnur skiptistykki úr járni eða stáli 8 A 

73024000 Tengispangir og undirstöðuplötur úr járni eða stáli 7 A 

73029010 Brautarbitar (krosstengi) 6 A 

73029090 Brautarbyggingarefni fyrir járnbrautir eða sporbrautir úr járni eða stáli, ót.a. 7 A 

73030010 Leiðslur og holir prófílar úr steypujárni, með hringlaga þverskurði, 500 mm eða 

meira að innra þvermáli 

4 A 

73030090 Leiðslur, pípur og holir prófílar, úr steypujárni, ót.a. 4 A 

73041110 Línupípur til nota í olíu- eða gasleiðslur úr ryðfríu stáli, yfir 215,9 mm að ytra 
þvermáli en ekki yfir 406,4 mm 

5 A 

73041120 Línupípur til nota í olíu- eða gasleiðslur úr ryðfríu stáli, yfir 114,3 mm að ytra 

þvermáli en ekki yfir 215,9 mm 

5 A 

73041130 Línupípur til nota í olíu- eða gasleiðslur úr ryðfríu stáli, ekki yfir 114,3 mm að 

ytra þvermáli 

5 A 
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73041190 Línupípur til nota í olíu- eða gasleiðslur úr ryðfríu stáli, 406,4 mm eða þar yfir 
að ytra þvermáli 

5 A 

73041910 Línupípur til nota í olíu- eða gasleiðslur, 215,9 mm eða þar yfir að ytra þvermáli 
en ekki yfir 406,4 mm, þó ekki úr ryðfríu stáli 

5 A 

73041920 Línupípur til nota í olíu- eða gasleiðslur, yfir 114,3 mm að ytra þvermáli en ekki 

yfir 215,9 mm, þó ekki úr ryðfríu stáli 

5 A 

73041930 Línupípur til nota í olíu- eða gasleiðslur, ekki yfir 114,3 mm að ytra þvermáli, 

þó ekki úr ryðfríu stáli 

5 A 

73041990 Línupípur til nota í olíu-eða gasleiðslur, 406,4 mm eða þar yfir að ytra þvermáli, 

þó ekki úr ryðfríu stáli 

5 A 

73042210 Borpípur úr ryðfríu stáli, ekki yfir 168,3 mm að ytra þvermáli 4 A 

73042290 Borpípur úr ryðfríu stáli, 168,3 mm eða þar yfir að ytra þvermáli 4 A 

73042310 Borpípur, þó ekki úr ryðfríu stáli, ekki yfir 168,3 mm að ytra þvermáli 4 A 

73042390 Borpípur, þó ekki úr ryðfríu stáli, 168,3 mm eða þar yfir að ytra þvermáli 4 A 

73042400 Aðrar pípur notaðar við borun eftir olíu eða gasi, úr ryðfríu stáli 4 A 

73042900 Fóðurrör og leiðslur úr járni eða stáli notað við borun eftir olíu eða gasi 4 A 

73043110 Kælileiðslur og kælipípur úr járni eða óblönduðu stáli, saumlaus, með hringlaga 

þverskurði, kalddregið eða kaldvalsað 

4 A 

73043120 Fóðurrör og borpípur til jarðborana úr járni eða óblönduðu stáli, saumlaus, með 

hringlaga þverskurði, kalddregið eða kaldvalsað 

8 A 

73043190 Leiðslur, pípur úr járni eða óblönduðu stáli, saumlaus, með hringlaga 
þverskurði, kalddregið eða kaldvalsað, ót.a. 

4 A 

73043910 Kælileiðslur og kælipípur úr járni eða óblönduðu stáli, saumlaus, með hringlaga 

þverskurði, hvorki kalddregið né kaldvalsað 

4 A 

73043920 Fóðurrör og borpípur til jarðborana úr járni eða óblönduðu stáli, saumlaus, með 

hringlaga þverskurði, hvorki kalddregið né kaldvalsað 

5 A 

73043990 Leiðslur, pípur úr járni eða óblönduðu stáli, saumlaus, með hringlaga 

þverskurði, hvorki kalddregið né kaldvalsað, ót.a. 

4 A 

73044110 Kælileiðslur og kælipípur úr ryðfríu stáli, saumlaus, með hringlaga þverskurði, 
kalddregið eða kaldvalsað 

10 A 

73044190 Leiðslur, pípur, úr ryðfríu stáli, saumlaus, með hringlaga þverskurði, kalddregið 
eða kaldvalsað, ót.a. 

10 A 

73044910 Kælileiðslur og kælipípur, úr ryðfríu stáli, saumlaus, með hringlaga þverskurði, 

hvorki kalddregið né kaldvalsað 

10 A 

73044990 Leiðslur, pípur úr ryðfríu stáli, saumlaus, með hringlaga þverskurði, hvorki 

kalddregið né kaldvalsað 

10 A 

73045110 Kælileiðslur og kælipípur, stálblendi, þó ekki ryðfrítt stál, saumlaus, með 
hringlaga þverskurði, kalddregið eða kaldvalsað 

4 A 

73045120 Fóðurrör og borpípur til jarðborana, stálblendi, þó ekki ryðfrítt stál, saumlaus, 
með hringlaga þverskurði, kalddregið eða kaldvalsað 

4 A 

73045190 Leiðslur/pípur, stálblendi, þó ekki ryðfrítt stál, saumlaus, með hringlaga 

þverskurði, kalddregið eða kaldvalsað, ót.a. 

4 A 

73045910 Kælileiðslur og kælipípur, stálblendi, þó ekki ryðfrítt stál, saumlaus, með 

hringlaga þverskurði, hvorki kalddregið né kaldvalsað, ót.a. 

4 A 

73045920 Fóðurrör og borpípur til jarðborana, stálblendi, þó ekki ryðfrítt stál, saumlaus, 

með hringlaga þverskurði, hvorki kalddregið né kaldvalsað, ót.a. 

4 A 

73045990 Leiðslur/pípur, stálblendi, þó ekki ryðfrítt stál, saumlaus, með hringlaga 
þverskurði, hvorki kalddregið né kaldvalsað, ót.a. 

4 A 

73049000 Leiðslur, pípur og holir prófílar, úr járni eða stáli, saumlaust, ót.a. 4 A 
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73051100 Línupípur, úr járni eða stáli, rafsoðnar á lengdina, með hringlaga þverskurði, 
yfir 406,4 mm að ytra þvermáli 

7 A 

73051200 Línupípur, úr járni eða stáli, soðnar á lengdina, með hringlaga þverskurði, yfir 
406,4 mm að ytra þvermáli 

3 A 

73051900 Línupípur, úr járni eða stáli, með hringlaga þverskurði, soðnar, yfir 406,4 mm 

að ytra þvermáli, ót.a. 

7 A 

73052000 Fóðurrör, úr járni eða stáli, með hringlaga þverskurði, soðnar, yfir 406,4 mm að 

ytra þvermáli, notuð við borun eftir olíu eða gasi, ót.a. 

7 A 

73053100 Leiðslur og pípur, úr járni eða stáli, soðnar á lengdina, yfir 406,4 mm að ytra 

þvermáli 

6 A 

73053900 Leiðslur og pípur, úr járni eða stáli, hnoðaðar eða settar saman með áþekkum 
hætti, yfir 406,4 mm að ytra þvermáli 

6 A 

73059000 Leiðslur og pípur, úr járni eða stáli, hnoðaðar eða settar saman með áþekkum 

hætti, yfir 406,4 mm að ytra þvermáli, ót.a. 

6 A 

73061100 Soðnar línupípur notað í olíu- eða gasleiðslur, úr ryðfríu stáli 7 A 

73061900 Soðnar línupípur notað í olíu- eða gasleiðslur, þó ekki úr ryðfríu stáli 7 A 

73062100 Fóðurrör og leiðslur, soðin, notað við borun eftir olíu eða gasi, úr ryðfríu stáli 3 A 

73062900 Fóðurrör og leiðslur notað við borun eftir olíu eða gasi, soðin, þó ekki úr ryðfríu 

stáli 

3 A 

73063011 Aðrar leiðslur og pípur, soðnar, með hringlaga þverskurði, úr járni eða óblendnu 

stáli, ekki yfir 10 mm að ytra þvermáli, með veggþykkt 0,7 mm eða minn 

3 A 

73063019 Aðrar leiðslur og pípur, soðnar, með hringlaga þverskurði, úr járni eða óblendnu 

stáli, ekki yfir 10 mm að ytra þvermáli, með meiri veggþykkt en 0,7 mm 

3 A 

73063090 Aðrar leiðslur og pípur, soðnar, með hringlaga þverskurði, úr járni eða óblendnu 
stáli, yfir 10 mm að ytra þvermáli 

3 A 

73064000 Leiðslur, pípur og holsnið, úr ryðfríu stáli, soðið, með hringlaga þverskurði, 
ót.a. 

6 A 

73065000 Leiðslur, pípur og holsnið, úr stálblendi, (þó ekki úr ryðfríu stáli), soðið, með 

hringlaga þverskurði, ót.a. 

3 A 

73066100 Aðrar soðnar leiðslur o.þ.h., með hringlaga þverskurði, úr járni eða óblendnu 

stáli, með fernings- eða rétthyrningslaga þverskurði 

3 A 

73066900 Aðrar soðnar leiðslur o.þ.h., með öðrum ekki hringlaga þverskurði 3 A 

73069000 Leiðslur, pípur og holir prófílar, úr járni eða stáli, soðið, ót.a. 6 A 

73071100 Leiðslu- eða píputengi úr ómótanlegu steypujárni 5 A 

73071900 Leiðslu- eða píputengi, steypt, úr járni eða stáli, ót.a. 8 A 

73072100 Flansar, úr ryðfríu stáli 8,4 A 

73072200 Snittuð hné, beygjur og múffur, úr ryðfríu stáli 8,4 A 

73072300 Suðutengi, úr ryðfríu stáli 8,4 A 

73072900 Leiðslu- eða píputengi úr ryðfríu stáli, ót.a. 8,4 A 

73079100 Flansar, úr járni eða stáli, ót.a. 7 A 

73079200 Snittuð hné, beygjur og múffur, úr járni eða stáli, ót.a.  4 A 

73079300 Suðutengi úr járni eða stáli, ót.a.  7 A 

73079900 Leiðslu- eða píputengi úr járni eða stáli, ót.a. 4 A 

73081000 Brýr og brúarhlutar, úr járni eða stáli 8 A 

73082000 Turnar og möstur, úr járni eða stáli 8,4 A 
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73083000 Hurðir, gluggar og karmar til þeirra og þröskuldar í dyr, úr járni eða stáli 10 A 

73084000 Búnaður í vinnupalla, tálma, stoðvirki eða námagöng, úr járni eða stáli 8,4 A 

73089000 Mannvirki og hlutar til mannvirkja ót.a., plötur, stengur o.þ.h., tilsniðið til 
notkunar í mannvirki, úr járni eða stáli 

4 A 

73090000 Geymar, tankar, ker og áþekk ílát, með meira en 300 l rúmtaki, úr járni eða stáli 10,5 A 

73101000 Tankar, ámur, föt, dósir og áþekk ílát, úr járni eða stáli, með 50 l rúmtaki eða 

meira en þó undir 300 l rúmtaki 

10,5 A 

73102100 Dósir, úr járni eða stáli, með undir 50 l rúmtaki, sem loka á með lóðun eða 
þrykkingu (crimping), ót.a. 

17,5 A 

73102900 Dósir, úr járni eða stáli, með undir 50 l rúmtaki, ót.a. 17,5 A 

73110010 Ílát undir samanþjappað eða fljótandi gas, úr járni eða stáli, smásöluumbúðir 17,5 A 

73110090 Ílát undir samanþjappað eða fljótandi gas, úr járni eða stáli, ekki 

smásöluumbúðir 

8 A 

73121000 Margþættur vír, reipi og kaplar, úr járni eða stáli, ekki rafmagnseinangrað 4 A 

73129000 Vírfléttur, stroffur og þess háttar, úr járni eða stáli, ekki rafmagnseinangrað 4 A 

73130000 Gaddavír, snúin bönd, einfaldur flatur vír eða snúinn tvöfaldur vír til girðinga, 

úr járni eða stáli  

7 A 

73141200 Ofin endalaus bönd til vélbúnaðar, úr ryðfríu stáli, ót.a. 12 A 

73141400 Annar ofinn dúkur, úr ryðfríum stálvír, ót.a. 12 A 

73141900 Annar ofinn dúkur úr járn- eða stálvír 7 A 

73142000 Grindur, netefni og girðingarefni, úr járni eða stáli, soðið á samskeytum, með 

þvermál 3 mm eða meira, með möskvum 100 cm2 eða stærri 

7 A 

73143100 Grindur, netefni og girðingarefni, úr járni eða stáli, soðið á samskeytum, húðað 
með sinki 

7 A 

73143900 Grindur, netefni og girðingarefni, úr járni eða stáli, soðið á samskeytum, ót.a. 7 A 

73144100 Aðrar grindur, netefni og girðingarefni, plettað eða húðað með sinki 8 A 

73144200 Aðrar grindur, netefni og girðingarefni, húðað með plasti 8 A 

73144900 Aðrar grindur, netefni og girðingarefni 8 A 

73145000 Möskvateygður málmur, úr járni eða stáli 8 A 

73151110 Rúllukeðjur, úr járni eða stáli, fyrir reiðhjól 12 A 

73151120 Rúllukeðjur, úr járni eða stáli, fyrir bifhjól 12 A 

73151190 Rúllukeðjur, úr járni eða stáli, ót.a. 12 A 

73151200 Liðhlekkjakeðjur, úr járni eða stáli, ót.a. 12 A 

73151900 Hlutar til liðhlekkjakeðja, úr járni eða stáli 12 A 

73152000 Hjólbarðakeðjur, úr járni eða stáli 12 A 

73158100 Keðjur með stokkahlekkjum, úr járni eða stáli 12 A 

73158200 Keðjur með suðuhlekkjum, úr járni eða stáli, ót.a. 12 A 

73158900 Keðjur, úr járni eða stáli, ót.a. 12 A 

73159000 Hlutar til keðja, úr járni eða stáli, ót.a. 10 A 

73160000 Akkeri, drekar og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli 10 A 

73170000 Naglar, heftur og áþekkar vörur, úr járni eða stáli, þó ekki vörur í nr. 8305 og 

vörur með koparhaus 

10 A 
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73181100 Skrúfboltar (franskar skrúfur), úr járni eða stáli 10 A 

73181200 Skrúfur úr tré, járni eða stáli ót.a. 10 A 

73181300 Skrúfkrókar og augaskrúfur, úr járni eða stáli 10 A 

73181400 Skurðskrúfur, úr járni eða stáli 10 A 

73181510   8 A 

73181590 Skrúfur og boltar ót.a., einnig með tilheyrandi róm og skinnum, úr járni eða stáli 8 A 

73181600 Rær, úr járni eða stáli, ót.a. 8 A 

73181900 Snittaðar vörur, úr járni eða stáli, ót.a. 5 A 

73182100 Spenniskífur og lásskinnur, úr járni eða stáli 10 A 

73182200 Skinnur, úr járni eða stáli, ót.a. 10 A 

73182300 Hnoð, úr járni eða stáli 10 A 

73182400 Fleinar og splitti, úr járni eða stáli 10 A 

73182900 Ósnittaðar vörur, úr járni eða stáli, ót.a. 10 A 

73194010 Öryggisnælur úr járni eða stáli 10 A 

73194090 Prjónar, úr járni eða stáli, ót.a. 10 A 

73199000 Vörur til handavinnu, úr járni eða stáli, áþekkar saumnálum eða prjónum 10 A 

73201010 Blaðfjaðrir og blöð í þær, úr járni eða stáli, til járnbrautarvagna 6 A 

73201020 Blaðfjaðrir og blöð í þær, til vélknúinna ökutækja 10 A 

73201090 Blaðfjaðrir og blöð í þær, úr járni eða stáli, þó ekki til járnbrautarvagna 10 A 

73202010 Gormafjaðrir, úr járni eða stáli, til járnbrautarvagna 6 A 

73202090 Gormafjaðrir, úr járni eða stáli, þó ekki til járnbrautarvagna 10 A 

73209010 Aðrar fjaðrir, úr járni eða stáli, ót.a., til járnbrautarvagna 6 A 

73209090 Aðrar fjaðrir, úr járni eða stáli, ót.a., þó ekki til járnbrautarvagna 12 A 

73211100 Eldunarbúnaður og diskahitarar, fyrir gas eða bæði gas og annað eldsneyti, úr 
járni eða stáli 

15 A 

73211210 Eldavélar, fyrir steinolíu, úr járni eða stáli 21 A 

73211290 Eldunarbúnaður og diskahitarar, fyrir fljótandi eldsneyti, úr járni eða stáli, ót.a. 21 A 

73211900 Annar eldunarbúnaður og diskahitarar, þ.m.t. fyrir fast eldsneyti 21 A 

73218100 Heimilistæki til heimilisnota eða til ferðalaga, úr járni eða stáli, ót.a., fyrir gas 
eða fyrir bæði gas og annað eldsneyti 

23 A 

73218200 Heimilistæki til heimilisnota eða til ferðalaga, úr járni eða stáli, ót.a., fyrir 

fljótandi eldsneyti 

21 A 

73218900 Annar búnaður til heimilisnota, ekki fyrir rafmagn, þ.m.t. fyrir fast eldsneyti 21 A 

73219000 Hlutar til búnaðar í nr. 73.21 12 A 

73221100 Ofnar og hlutar til þeirra, úr steypujárni 21 A 

73221900 Ofnar og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli, þó ekki steypujárni 21 A 

73229000 Lofthitarar og lofthitadreifarar, úr járni eða stáli, og hlutar sem eru augsýnilega 
fyrir þá, ót.a. 

20 A 

73231000 Járn- eða stálull,  þ.m.t. pottahreinsarar, fægileppar, -hanskar og þess háttar, úr 

járni eða stáli 

14 A 
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73239100 Borðbúnaður, eldhúsbúnaður eða önnur búsáhöld og hlutar til þeirra, úr 
steypujárni, ekki gljábrennt, ót.a.  

20 A 

73239200 Borðbúnaður, eldhúsbúnaður eða önnur búsáhöld og hlutar til þeirra, úr 
steypujárni, gljábrennt, ót.a. 

20 A 

73239300 Borðbúnaður, eldhúsbúnaður eða önnur búsáhöld og hlutar til þeirra, úr ryðfríu 

stáli, ót.a. 

12 A 

73239410 Handlaugar úr járni eða stáli, gljábrenndar 20 A 

73239420 Skaftpottar eða eldföst mót (casseroles) úr járni eða stáli, gljábrennt 20 A 

73239490 Borðbúnaður, eldhúsbúnaður og önnur búsáhöld og hlutar til þeirra, úr járni eða 

stáli, ót.a. 

20 A 

73239900 Borðbúnaður, eldhúsbúnaður og önnur búsáhöld og hlutar til þeirra, úr járni eða 
stáli, ót.a. 

20 A 

73241000 Vaskar og handlaugar, úr ryðfríu stáli 18 A 

73242100 Baðker, úr steypustáli, einnig emaléruð 10 A 

73242900 Baðker, úr járni eða stáli, ót.a. 30 A 

73249000 Hreinlætisvörur og hlutar til þeirra, úr járni eða stáli, ót.a., t.d. skábekken, 
skolskálar (douche cans) 

25 A 

73251010 Steyptar vörur úr ómótanlegu steypujárni, ót.a., til tækninota 7 D 

73251090 Steyptar vörur úr ómótanlegu steypujárni, ót.a., ekki til tækninota 20 A 

73259100 Mölunarkúlur og áþekkar vörur, úr járni eða stáli, steyptar, í myllur 10,5 A 

73259910 Steyptar vörur, úr járni eða stáli, ót.a., til tækninota 10,5 A 

73259990 Steyptar vörur, úr járni eða stáli, ót.a., ekki til tækninota 20 A 

73261100 Mölunarkúlur og áþekkar vörur, úr járni eða stáli, hamraðar eða þrykktar, en 
ekki frekar unnar 

10,5 A 

73261910 Hamraðar eða þrykktar vörur, úr járni eða stáli, en ekki frekar unnar, ót.a., til 

tækninota 

10,5 A 

73261990 Hamraðar eða þrykktar vörur úr járni eða stáli, en ekki frekar unnar, ót.a., ekki 

til tækninota 

20 A 

73262010 Vörur úr járnvír eða stálvír, ót.a., til tækninota 10 A 

73262090 Vörur úr járnvír eða stálvír, ót.a., ekki til tækninota 18 A 

73269010 Vörur úr járni eða stáli, ót.a., til tækninota 10,5 A 

73269090 Vörur úr járni eða stáli, ót.a., ekki til tækninota 8 A 

74010000 Koparsteinn; koparsement (felldur kopar) 2 A 

74020000 Óhreinsaður kopar; koparforskaut til rafhreinsunar 2 A 

74031111 Koparbakskaut, sem í er meira en 99,9935% kopar miðað við þyngd, óunnin 2 A 

74031119 Önnur koparbakskaut, óunnin 2 A 

74031190 Koparbakskaut og -bakskautshlutar, óunnin 2 A 

74031200 Vírstengur úr kopar, óunnar 2 A 

74031300 Drumbar úr kopar, óunnir 2 A 

74031900 Vörur úr hreinsuðum kopar, óunnar, ót.a. 2 A 

74032100 Koparsinkblendi, óunnið 1 A 

74032200 Kopartinblendi, óunnið 1 A 

74032900 Koparblendi, óunnið (þó ekki forblendi í nr. 74.05) 1 A 
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74040000 Úrgangur og rusl, úr kopar eða koparblendi 1,5 A 

74050000 Koparforblendi 4 A 

74061010 Duft, úr hreinsuðum kopar, ekki flögugert 3 A 

74061020 Duft, úr koparnikkilblendi eða koparnikkilsinkblendi, ekki flögugert 6 A 

74061030 Duft, úr koparsinkblendi, ekki flögugert 6 A 

74061040 Duft, úr kopartinblendi, ekki flögugert 6 A 

74061090 Duft, úr koparblendi, ót.a., ekki flögugert 6 A 

74062010 Duft, úr hreinsuðum kopar, flögugert og flögur 4 A 

74062020 Duft, úr koparnikkilblendi eða koparnikkilsinkblendi, flögugert og flögur 6 A 

74062090 Duft, úr koparblendi, ót.a., flögugert og flögur 6 A 

74071010 Teinar, stengur og prófílar úr króm- og sirkonkopar  4 A 

74071090 Aðrir teinar, stengur og prófílar úr öðrum hreinsuðum kopar 4 A 

74072111   7 A 

74072119   7 A 

74072190 Teinar, stengur og prófílar úr koparsinkblendi 7 A 

74072900 Teinar, stengur og prófílar úr koparblendi, ót.a. 7 A 

74081100 Vír úr hreinsuðum kopar, meira en 6 mm að þvermáli 4 A 

74081900 Vír úr hreinsuðum kopar, 6 mm að þvermáli eða minna 4 A 

74082100 Vír úr koparsinkblendi 7 A 

74082210   8 A 

74082290 Vír úr koparnikkilblendi eða koparnikkilsinkblendi 8 A 

74082900 Vír úr koparblendi, ót.a. 7 A 

74091110 Plötur, blöð og ræmur úr hreinsuðum kopar, í vafningum, yfir 0,15 mm að 

þykkt, með ekki meira en 10 ppm af súrefni 

4 A 

74091190 Plötur, blöð og ræmur úr hreinsuðum kopar, í vafningum, yfir 0,15 mm að þykkt 4 A 

74091900 Plötur, blöð og ræmur úr hreinsuðum kopar, ekki í vafningum, yfir 0,15 mm að 

þykkt 

4 A 

74092100 Plötur, blöð og ræmur úr koparsinkblendi, í vafningum, yfir 0,15 mm að þykkt 7 A 

74092900 Plötur, blöð og ræmur úr koparsinkblendi, ekki í vafningum, yfir 0,15 mm að 

þykkt 

7 A 

74093100 Plötur, blöð og ræmur úr kopartinblendi, í vafningum, yfir 0,15 mm að þykkt 7 A 

74093900 Plötur, blöð og ræmur úr kopartinblendi, ekki í vafningum, yfir 0,15 mm að 
þykkt 

7 A 

74094000 Plötur, blöð og ræmur úr koparnikkilblendi eða koparnikkilsinkblendi, yfir 0,15 

mm að þykkt 

7 A 

74099000 Plötur, blöð og ræmur úr koparblendi, yfir 0,15 mm að þykkt, ót.a. 7 A 

74101100 Þynnur úr hreinsuðum kopar, án undirlags 4 A 

74101210 Þynnur úr koparnikkil- eða koparnikkilsinkblendi, án undirlags 7 A 

74101290 Þynnur úr koparblendi, ót.a., án undirlags 7 A 

74102110 Þynnur úr hreinsuðum kopar (festar á pappír, pappa, plast eða áþekk 

undirlagsefni) ekki yfir 0,15 mm að þykkt (án nokkurs undirlags), nothæfar til 

framleiðslu á prentrásaplötum (printed circuit board) 

4 A 
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74102190 Þynnur úr hreinsuðum kopar, með undirlagi 4 A 

74102210 Þynnur úr koparnikkil- eða koparnikkilsinkblendi, með undirlagi 7 A 

74102290 Þynnur úr koparblendi, ót.a., með undirlagi 7 A 

74111011 Leiðslur úr hreinsuðum kopar, með skrúfgangi eða vængjaróm (with screw 

thread or wing) ekki yfir 5 mm að ytra þvermáli 

4 A 

74111019 Aðrar leiðslur úr hreinsuðum kopar, ekki yfir 5 mm að ytra þvermáli 4 A 

74111020 Leiðslur og pípur úr hreinsuðum kopar, yfir 70 mm að ytra þvermáli 4 A 

74111090 Leiðslur og pípur úr hreinsuðum kopar, 25 mm að ytra þvermáli eða meira 4 A 

74112110 Spírallaga leiðslur (circumvolution tubes) úr koparsinkblendi 7 A 

74112190 Leiðslur og pípur úr koparsinkblendi (látún), þó ekki spírallaga (circumvolution) 7 A 

74112200 Pípur og leiðslur úr koparnikkilblendi eða koparnikkilsinkblendi 7 A 

74112900 Pípur og leiðslur úr koparblendi, ót.a. 7 A 

74121000 Leiðsluhlutar eða pípuhlutar úr hreinsuðum kopar 4 A 

74122010 Leiðsluhlutar eða pípuhlutar úr koparnikkilblendi eða koparnikkilsinkblendi 7 A 

74122090 Leiðsluhlutar eða pípuhlutar úr koparblendi, ót.a. 7 A 

74130000 Margþættur vír, kaplar, vírfléttur og þess háttar, úr kopar, ekki 

rafmagnseinangrað 

5 A 

74151000 Naglar, stifti, teiknibólur, heftur og áþekkar vörur, úr kopar eða úr járni eða stáli 

með koparhaus 

8 A 

74152100 Skinnur, úr kopar, þ.m.t. spenniskífur 10 A 

74152900 Vörur úr kopar, ósnittaðar, ót.a., áþekkar vörum í nr. 7415.10 og 21 10 A 

74153310 Koparskrúfur, í við 8 A 

74153390 Skrúfur, boltar og rær úr kopar, þó ekki skrúfur í við 8 A 

74153900 Vörur úr kopar, snittaðar, ót.a., áþekkar skrúfum, boltum og róm 10 A 

74181010 Pottahreinsarar og hreinsi- eða fægileppar, -hanskar og þess háttar, úr kopar 18 A 

74181020 Eldunar- og hitunartæki til heimilisnota, ekki fyrir rafmagn, og hlutar til þeirra, 

úr kopar 

20 A 

74181090 Borðbúnaður og eldhúsbúnaður og hlutar til þeirra o.þ.h., úr kopar 18 A 

74182000 Hreinlætisvörur og hlutar til þeirra, úr kopar 18 A 

74191000 Keðjur og hlutar til þeirra, úr kopar 14 A 

74199110 Steyptar, mótaðar, hamraðar eða þrykktar vörur úr kopar, en ekki frekar unnar, 

til tækninota 

10 B 

74199190 Steyptar, mótaðar, hamraðar eða þrykktar vörur úr kopar, en ekki frekar unnar, 

ekki til tækninota 

20 A 

74199920 Koparfjaðrir 10 A 

74199930 Dúkur (einnig endalaus bönd), úr koparvír 7 A 

74199940 Grindur og netefni, úr koparvír, möskvateygður málmur úr kopar 8 A 

74199950 Eldunar- og hitunartæki til heimilisnota, ekki fyrir rafmagn, og hlutar til þeirra, 

úr kopar 

20 A 

74199991 Aðrar vörur úr kopar, til tækninota 10 D 

74199999 Aðrar vörur úr kopar, ekki til tækninota 20 A 

75011000 Nikkilsteinn 3 A 
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75012010 Millistigsvörur frá vinnslu nikkils með vatnsmálmvinnslutækni 
(hydrometallurgical processing) 

3 A 

75012090 Nikkiloxíðfrauð og aðrar millistigsvörur frá nikkilvinnslu 3 A 

75021010 Nikkill, sem í er meira en 99,99% af nikkil og kopar, og kopar er minna en 

0,005% miðað við þyngd, óunninn, án blendis 

3 A 

75021090 Óunninn nikkill, án blendis 3 A 

75022000 Óunnið nikkilblendi 3 A 

75030000 Nikkilúrgangur og nikkilrusl 1,5 A 

75040010 Nikkilduft og nikkilflögur, án blendis 4 A 

75040020 Duft og flögur úr nikkilblendi 4 A 

75051100 Teinar, stengur og prófílar úr nikkli, án blendis 6 A 

75051200 Teinar, stengur og prófílar úr nikkilblendi 6 A 

75052100 Nikkilvír, án blendis 6 A 

75052200 Vír úr nikkilblendi 6 A 

75061000 Plötur, blöð, ræmur og þynnur, úr nikkli, án blendis 6 A 

75062000 Plötur, blöð, ræmur og þynnur úr nikkilblendi 6 A 

75071100 Leiðslur og pípur úr nikkli, án blendis 6 A 

75071200 Leiðslur og pípur úr nikkilblendi 6 A 

75072000 Leiðsluhlutar eða pípuhlutar úr nikkli 6 A 

75081010 Dúkur úr nikkilvír 6 A 

75081080 Grindur og netefni, úr nikkilvír, til tækninota 6 A 

75081090 Grindur og netefni, úr nikkilvír, ekki til tækninota 6 A 

75089010 Rafhúðuð forskaut úr nikkli (electroplating anodes of Ni) 4 A 

75089080 Aðrar vörur úr nikkli, ót.a., til tækninota 6 A 

75089090 Aðrar vörur úr nikkli, ót.a., ekki til tækninota 6 A 

76011010 Sem í er 99,95% eða meira af áli eða óunnu áli miðað við þyngd, án blendis 5 A 

76011090 Óunnið ál, án blendis, ót.a. 5 A 

76012000 Óunnið álblendi 7 A 

76020000 Álúrgangur og álrusl 1,5 A 

76031000 Álduft, ekki flögugert 6 A 

76032000 Álduft, flögugert; einnig flögur 7 A 

76041010 Teinar og stengur, úr áli, án blendis 5 A 

76041090 Teinar, stengur og prófílar, úr áli, án blendis 5 A 

76042100 Holir prófílar, úr álblendi 5 A 

76042910 Teinar og stengur úr álblendi 5 A 

76042990 Teinar, stengur og aðrir prófílar úr álblendi 5 A 

76051100 Álvír, án blendis, meira en 7 mm að þvermáli 8 A 

76051900 Álvír, án blendis, 7 mm að þvermáli eða minna 8 A 

76052100 Vír úr álblendi, meira en 7 mm að þvermáli 8 A 
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76052900 Vír úr álblendi, 7 mm að þvermáli eða minna 8 A 

76061121 Rétthyrndar plötur, blöð og ræmur, samsett úr áli, án blendis, og plasti, 0,3 mm 

að þykkt eða meira en þó minna en 0,36 mm 

6 A 

76061129 Aðrar rétthyrndar plötur, blöð og ræmur, samsett úr áli, án blendis, og plasti, 0,3 

mm að þykkt eða meira en þó minna en 0,36 mm 

6 A 

76061191 Rétthyrndar plötur, blöð og ræmur, samsett úr áli, án blendis, og plasti, ót.a. 6 A 

76061199 Aðrar rétthyrndar plötur, blöð og ræmur, samsett úr áli, án blendis, og plasti, 

ót.a. 

6 A 

76061220 Plötur, blöð og ræmur úr álblendi, rétthyrndar eða ferningslaga, meira en 0,2 

mm en minna en 0,28 mm að þykkt 

6 A 

76061230 Plötur, blöð og ræmur úr álblendi, rétthyrndar eða ferningslaga, 0,2 mm til og 
með 0,35 mm að þykkt 

6 A 

76061251 Rétthyrndar plötur, blöð og ræmur, samsett úr álblendi, og plasti, 0,35 mm að 
þykkt eða meira en þó ekki meira en 4 mm 

6 A 

76061259 Aðrar rétthyrndar plötur, blöð og ræmur úr álblendi, 0,35 mm að þykkt eða 

meira en þó ekki meira en 4 mm 

6 A 

76061290 Rétthyrndar plötur, blöð og ræmur úr álblendi, meira en 4 mm á þykkt 6 A 

76069100 Plötur, blöð og ræmur úr áli, án blendis, meira en 0,2 mm á þykkt, ót.a. 6 A 

76069200 Plötur, blöð og ræmur úr álblendi, meira en 0,2 mm á þykkt, ót.a. 10 A 

76071110 Álþynnur, án undirlags, valsaðar en ekki frekar unnar, ekki meira en 0,007 mm 

á þykkt 

6 A 

76071120 Álþynnur (einnig áprentaðar eða festar á pappír, pappa, plast eða áþekk 

undirlagsefni) meira en 0,007 mm en minna en 0,01 mm á þykkt 

6 A 

76071190 Álþynnur, án undirlags, valsaðar en ekki frekar unnar, 0,2 mm á þykkt eða 
minna en þó meira en 0,007 mm 

6 D 

76071900 Álþynnur, án undirlags og ekki meira en 0,2 mm á þykkt, ót.a. 6 D 

76072000 Álþynnur, með undirlagi, ekki meira en 0,2 mm á þykkt, án nokkurs undirlags 6 D 

76081000 Álleiðslur og álpípur, án blendis 8 A 

76082010 Leiðslur og pípur úr álblendi, ekki yfir 10 cm að ytra þvermáli 8 A 

76082091 Leiðslur og pípur úr álblendi, yfir 10 cm að ytra þvermáli og ekki með yfir 25 

mm veggjaþykkt 

8 A 

76082099 Aðrar leiðslur og pípur úr álblendi 8 A 

76090000 Álleiðsluhlutar eða álpípuhlutar  8 A 

76101000 Hurðir, gluggar og karmar til þeirra og þröskuldar í dyr, úr áli 25 A 

76109000 Álmannvirki og hlutar til mannvirkja, ót.a., álplötur, álstengur og þess háttar, 

tilsniðið til notkunar í mannvirki 

6 A 

76110000 Álker og áþekk ílát með meira en 300 l rúmtaki, þó ekki undir samanþjappað 

eða fljótandi gas 

12 A 

76121000 Fellanleg pípulaga ílát úr áli 12 A 

76129010 Afrífanlegir álflipar og hlutar af þeim (Alumn tear tab ends and bodies thereof) 30 A 

76129090 Álílát með undir 300 l rúmtaki, en ekki með vélrænum búnaði eða 
hitunarbúnaði, ót.a. 

12 A 

76130010 Álílát undir samanþjappað eða fljótandi gas, smásöluumbúðir 12 A 

76130090 Álílát undir samanþjappað eða fljótandi gas, ekki smásöluumbúðir 6 A 

76141000 Margþættur vír, kaplar o.þ.h., úr áli, með stálkjarna, ekki rafmagnseinangrað 6 A 
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76149000 Margþættur vír, kaplar o.þ.h., úr áli, ekki rafmagnseinangruð, ót.a.  6 A 

76151010 Pottahreinsarar og hreinsi- eða fægileppar, -hanskar og þess háttar, úr áli 18 A 

76151090 Borðbúnaður, eldhúsbúnaður eða önnur búsáhöld og hlutar til þeirra, úr áli, ót.a. 15 A 

76152000 Hreinlætisvörur og hlutar til þeirra úr áli  18 A 

76161000 Naglar, stifti, heftur, boltar, rær og áþekkar vörur úr áli 10 A 

76169100 Dúkur, grindur, netefni og girðingarefni, úr álvír 10 A 

76169910 Aðrar vörur úr áli, ót.a., til tækninota 10 A 

76169990 Aðrar vörur úr áli, ót.a., ekki til tækninota 15 A 

78011000 Hreinsað blý, óunnið 3 A 

78019100 Blý, óunnið, sem inniheldur antímon sem annað meginfrumefni miðað við 
þyngd 

3 A 

78019900 Óunnið blý, ót.a. 3 A 

78020000 Blýúrgangur og blýrusl 1,5 A 

78041100 Blýblöð, blýræmur og blýþynnur undir 0,2 mm að þykkt (án undirlags) 6 A 

78041900 Blýplötur, blýblöð, blýræmur og blýþynnur, ót.a. 6 A 

78042000 Blýduft og blýflögur 6 A 

78060010 Blýteinar, blýstengur, blýprófílar og blývír 6 A 

78060090 Aðrar vörur úr blýi 6 A 

79011110 Óunnið sink, án blendis, sem í er 99,995% eða meira af sinki miðað við þyngd 3 A 

79011190 Óunnið sink, án blendis, sem í er 99,99% eða meira en þó minna en 99,995% af 
sinki miðað við þyngd   

3 A 

79011200 Óunnið sink, án blendis, sem í er minna en 99,99% af sinki miðað við þyngd 3 A 

79012000 Óunnið sinkblendi 3 A 

79020000 Sinkúrgangur og rusl 1,5 A 

79031000 Sinkdust 6 A 

79039000 Sinkduft og sinkflögur 6 A 

79040000 Sinkteinar, sinkstengur, sinkprófílar og sinkvír 6 A 

79050000 Sinkplötur, sinkblöð, sinkræmur og sinkþynnur 6 A 

79070020 Leiðslur, pípur og leiðsluhlutar eða pípuhlutar úr sinki 6 A 

79070030 Hylki utan um virk efni í rafhlöðum (cellpacking blanks (zink biscuits)) 6 A 

79070090 Aðrar vörur úr sinki, ót.a., ekki til iðnaðarnota 6 A 

80011000 Tin, án blendis, óunnið 3 A 

80012010 Babbitt-málmur, óunninn 3 A 

80012021 Lóðmálmur (solder), sem í er minna en 0,1% af blýi miðað við þyngd 3 A 

80012029 Annar lóðmálmur 3 A 

80012090 Óunnið tinblendi, ót.a. 3 A 

80020000 Tinúrgangur og tinrusl 1,5 A 

80030000 Tinteinar, tinstengur, tinprófílar og tinvír 8 A 

80070020 Tinplötur, tinblöð og tinræmur, meira en 0,2 mm að þykkt 8 A 
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80070030 Tinþynnur, ekki meira en 0,2 mm að þykkt, tinduft og tinflögur 8 A 

80070040 Leiðslur, pípur og leiðsluhlutar eða pípuhlutar úr tini 8 A 

80070090 Aðrar vörur úr tini, ót.a., ekki til tækninota 8 A 

81011000 Duft úr wolfram (tungsten) 6 A 

81019400 Óunnið wolfram, þ.m.t. teinar og stengur sem fengið er aðeins með glæðingu 3 A 

81019600 Vír úr wolfram 8 A 

81019700 Úrgangur og rusl úr wolfram 3 A 

81019910 Óunnir teinar, stengur og prófílar úr wolfram, þ.m.t. úrgangur og rusl 5 A 

81019990 Aðrar vörur úr wolfram 8 A 

81021000 Molybden-duft 6 A 

81029400 Óunnið molybden, þ.m.t. teinar og stengur fengið aðeins með glæðingu 3 A 

81029500 Teinar, stengur, prófílar, plötur, blöð, ræmur og þynnur úr molybden 8 A 

81029600 Molybdenvír 8 A 

81029700 Molybdenúrgangur og -rusl 3 A 

81029900 Vörur úr molybden, ót.a. 8 A 

81032011 Tantalduft, eðlismassi í lausu minni en 2,2g/cm3 6 A 

81032019 Tantalduft, eðlismassi í lausu 2,2g/cm3 eða meiri 6 A 

81032090 Óunnið tantal, þ.m.t. teinar og stengur 6 A 

81033000 Tantalúrgangur og -rusl 6 A 

81039011 Tantalvír, undir 0,5 mm í þvermál 8 A 

81039019 Annar tantalvír 8 A 

81039090 Unnið tantal og vörur úr því 8 A 

81041100 Óunnið magnesíum sem í er a.m.k. 99,8% magnesíum 6 A 

81041900 Óunnið magnesíum, ót.a. 6 A 

81042000 Magnesíumúrgangur og -rusl 1,5 A 

81043000 Magnesíumsvarf, magnesíumspænir og magnesíumkorn, flokkað eftir stærð, og 

magnesíumduft 

8 A 

81049010 Unnið magnesíum 8 A 

81049020 Vörur úr magnesíum 8,4 A 

81052010 Millistigsframleiðsla frá vinnslu kóbalts með vatnsmálmvinnslutækni (wet-

processing metallurgy) 

4 A 

81052090 Óunnið kóbalt; millistigsframleiðsla; duft 4 A 

81053000 Kóbaltúrgangur og -rusl 4 A 

81059000 Unnið kóbalt og vörur úr því 8 A 

81060010 Óunnið bísmút; úrgangur og rusl; duft 3 A 

81060090 Unnið bísmút og vörur úr því 8 A 

81072000 Óunnið kadmíum; duft 3 A 

81073000 Kadmíumúrgangur og -rusl 3 A 

81079000 Unnið kadmíum og vörur úr því 8 A 
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81082021 Títansvampur (titanium sponge) 3 A 

81082029 Annað óunnið títan 3 A 

81082030 Títanduft 3 A 

81083000 Títanúrgangur og -rusl 3 A 

81089010 Títanteinar, títanstangir og títanprófílar  8 A 

81089020 Títanvír 8 A 

81089031 Títanplötur, títanblöð, títanræmur og títanþynnur, 0,8 mm að þykkt eða minna 8 A 

81089032 Títanplötur, títanblöð, títanræmur og títanþynnur, meira en 0,8 mm að þykkt 8 A 

81089040 Leiðslur eða pípur úr títani 8 A 

81089090 Unnið títan og vörur úr því, ót.a. 8 A 

81092000 Óunnið sirkon; duft 3 A 

81093000 Sirkonúrgangur og -rusl 3 A 

81099000 Unnið sirkon og vörur úr því 8 A 

81101010 Óunnið antímon 3 A 

81101020 Antímonduft 3 A 

81102000 Antímonúrgangur og -rusl 3 A 

81109000 Unnið antímon og vörur úr því 8 A 

81110010 Óunnið mangan; úrgangur og rusl; duft 3 A 

81110090 Óunnið mangan og vörur úr því 8 A 

81121200 Óunnið beryllíum; duft 3 A 

81121300 Beryllíumúrgangur og -rusl 3 A 

81121900 Unnið beryllíum og vörur úr því 8 A 

81122100 Óunnið króm; duft 3 A 

81122200 Krómúrgangur og -rusl 3 A 

81122900 Óunnið króm og vörur úr því, ót.a. 3 A 

81125100 Óunnið tallíum; duft 3 A 

81125200 Tallíumúrgangur og -rusl 3 A 

81125900 Óunnið tallíum og vörur úr því, ót.a. 8 A 

81129210 Germaníum; óunnið, úrgangur og -rusl 3 A 

81129220 Vanadíum; óunnið, úrgangur og -rusl 3 A 

81129230 Indíum; óunnið, úrgangur og rusl, duft 3 A 

81129240 Níóbíum; óunnið, úrgangur og rusl, duft 3 A 

81129290 Ódýr málmur og vörur úr honum, óunninn 3 A 

81129910 Germaníum og vörur úr því 3 A 

81129920 Vanadíum og vörur úr því 3 A 

81129930 Unnið indíum og vörur úr því 8 A 

81129940 Unnið níóbíum og vörur úr því 8 A 

81129990 Unnir ódýrir málmar og vörur úr þeim 8 A 
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81130010 Korn og duft úr keramíkmelmi 8,4 A 

81130090 Annað keramíkmelmi og vörur úr því, þ.m.t. úrgangur og rusl 8,4 A 

82011000 Spaðar og skóflur 8 A 

82013000 Hakar, stingir, hlújárn og hrífur 8 A 

82014000 Axir, bjúgaxir og áþekk höggverkfæri 8 A 

82015000 Bjúgklippur og áþekkar annarrar handar lim- og garðklippur 8 A 

82016000 Limgerðisklippur, beggja handa brumklippur og áþekkar beggja handa klippur 8 A 

82019010 Gafflar 8 A 

82019090 Ljáir, sigðir og önnur beggja handa verkfæri til notkunar við landbúnað, 

garðyrkju o.þ.h. 

8 A 

82021000 Handsagir 8,4 A 

82022000 Blöð í bandsagir 8 A 

82023100 Kringlótt sagarblöð, með sagarflöt úr stáli 8 A 

82023910   8 A 

82023990 Kringlótt sagarblöð, með sagarflöt úr öðru efni 8 A 

82024000 Keðjusagarblöð 8 A 

82029110 Bein sagarblöð fyrir málm, til notkunar í vélsagir 8 A 

82029190 Bein sagarblöð fyrir málm, ót.a. 8 A 

82029910 Önnur sagarblöð, til notkunar í vélsagir, ót.a. 8,4 A 

82029990 Önnur sagarblöð, ót.a. 10,5 A 

82031000 Þjalir, raspar og áþekk verkfæri 10,5 A 

82032000 Tengur (þ.m.t. klippitengur), griptengur, spennitengur og áþekk verkfæri 10,5 A 

82033000 Málmklippur, blikksmiðaklippur (tinmen's snips) og aðrar málm- og vírklippur 10,5 A 

82034000 Pípuskerar, boltaskerar, gattengur og áþekk verkfæri 10,5 A 

82041100 Skiptilyklar fyrir handafl, ekki með stillanlegu gripi (non-adjustable jaws) 10,5 A 

82041200 Skiptilyklar fyrir handafl, með stillanlegu gripi 10 A 

82042000 Toppar, þ.m.t. framlengingarsköft fyrir skröll og snarskrúfur (ratchet handles 
extensions and spinners) 

10 A 

82051000 Verkfæri til að bora, snitta eða skrúfuskera 10 A 

82052000 Hamrar og sleggjur 10 A 

82053000 Heflar, sporjárn, íbjúg sporjárn og áþekk bitjárn til trésmíða 10,5 A 

82054000 Skrúfjárn 10,5 A 

82055100 Krullujárn, tappatogarar, hnetubrjótar og önnur heimilisverkfæri 10,5 A 

82055900 Verkfæri fyrir múrara, úrsmiði, námumenn og handverkfæri, ót.a. 10 A 

82056000 Logsuðutæki (blow torches) 10 A 

82057000 Skrúfstykki, þvingur og þess háttar 10,5 A 

82059000 Samstæður vara úr tveimur eða fleiri af undanfarandi undirliðum 10,5 A 

82060000 Verkfæri í tveimur eða fleiri af nr. 82.02–82.05, umbúin í vörusamstæður til 

smásölu 

10,5 A 

82071300 Verkfæri til að bora í berg eða jarðveg, með slitfleti úr keramíkmelmi 8 A 
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82071910 Verkfæri til að bora í berg eða jarðveg, með slitfleti úr demant/cBN 8 A 

82071990 Verkfæri til að bora í berg eða jarðveg, með slitfleti úr öðrum efnum, ót.a. 8 A 

82072010 Mót til að draga eða þrykkja málm, með slitfleti úr demant/cBN 8 A 

82072090 Mót til að draga eða þrykkja málm, með slitfleti úr öðrum efnum, ót.a. 8 A 

82073000 Verkfæri til að pressa, stansa eða höggva 8 A 

82074000 Verkfæri til að snitta 8 A 

82075010 Verkfæri til að bora, ót.a., með slitfleti úr demant/cBN 8 A 

82075090 Verkfæri til að bora, með slitfleti úr öðrum efnum, ót.a. 8 A 

82076010 Verkfæri til að snara úr eða rýma, með slitfleti úr demant/cBN 8 A 

82076090 Verkfæri til að snara úr eða rýma, með slitfleti úr öðrum efnum, ót.a. 8 A 

82077010 Verkfæri til að fræsa, með slitfleti úr náttúrlegum eða tilbúnum demant eða cBN 8 A 

82077090 Önnur verkfæri til að fræsa 8 A 

82078010 Verkfæri til að renna, með slitfleti úr náttúrlegum eða tilbúnum demant eða cBN 8 A 

82078090 Önnur verkfæri til að renna 8 A 

82079010 Skiptiverkfæri, ót.a., með slitfleti úr demant/cBN 8 A 

82079090 Skiptiverkfæri, ót.a., með slitfleti úr öðrum efnum 8 A 

82081011 Hnífar og skurðarblöð úr glæddum málmkarbíðum, plettuð eða húðuð, til 
vinnslu á málmi, í vélar eða vélræn tæki 

8 A 

82081019 Aðrir hnífar og skurðarblöð úr glæddum málmkarbíðum, til vinnslu á málmi, í 

vélar eða vélræn tæki 

8 A 

82081090 Hnífar og blöð, í vélar eða vélræn tæki, til vinnslu á málmi 8 A 

82082000 Hnífar og blöð, í vélar eða vélræn tæki, til vinnslu á viði 8 A 

82083000 Hnífar og blöð, til eldhúsáhalda eða véla sem notaðar eru í matvælaiðnaði 8 A 

82084000 Hnífar og blöð, til landbúnaðarvéla, garðyrkjuvéla eða skógarhöggsvéla 8 A 

82089000 Hnífar og blöð, til leður-, pappírs- og tóbaksvinnsluvéla og fyrir aðrar 
atvinnugreinar 

8 A 

82090010 Plötur í verkfæri, óáfest, úr keramíkmelmi 8 A 

82090021   8 A 

82090029 Stafir í verkfæri, óáfestir, úr keramíkmelmi 8 A 

82090030 Oddar í verkfæri, óáfestir, úr keramíkmelmi 8 A 

82090090 Aðrir hlutar í verkfæri, óáfestir, úr keramíkmelmi 8 A 

82100000 Handknúin vélræn tæki, 10 kg að þyngd eða minna, til að nota við tilbúning á 
matvælum 

18 A 

82111000 Hnífasamstæður 18 A 

82119100 Borðhnífar með föstu blaði 18 A 

82119200 Kjöthnífar, veiðihnífar og aðrir hnífar með föstu blaði 12 A 

82119300 Vasahnífar, pennahnífar og aðrir hnífar með niðurfellanlegu blaði (folding 
blades) 

18 A 

82119400 Blöð í hnífa í nr. 8211.10–8211.94 14 A 

82119500 Handföng úr ódýrum málmi 12 A 
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82121000 Rakhnífar, þ.m.t. rakhnífar með vörðu og óvörðu blaði (safety razors og open 
blade type) 

12 A 

82122000 Rakvélablöð (þ.m.t. efni í rakblöð í ræmum) 14 A 

82129000 Hlutar rakvéla sem eru ekki fyrir rafmagn 12 A 

82130000 Skæri, skraddaraskæri og áþekk skæri, og blöð til þeirra 12 A 

82141000 Pappírshnífar, bréfahnífar, sköfur, blýantsyddarar og blöð til þeirra 12 A 

82142000 Áhöld til hand- eða fótsnyrtingar, einnig í samstæðum (þ.m.t. naglaþjalir) 18 A 

82149000 Eldhússaxarar, -axir, hakkarar og önnur eggjárn 18 A 

82151000 Borðbúnaðarsamstæður með a.m.k. einum hlut sem húðaður er góðmálmi 18 A 

82152000 Borðbúnaðarsamstæður, ekki með hlutum sem húðaðir eru góðmálmi 18 A 

82159100 Borðbúnaður, ekki í samstæðum, húðaður góðmálmi 18 A 

82159900 Borðbúnaður, ekki í samstæðum, ekki húðaður góðmálmi 18 A 

83011000 Hengilásar úr ódýrum málmi 14 A 

83012010 Miðstýrðar hurðarlæsingar (central control door lock) til vélknúinna ökutækja 10 A 

83012090 Aðrar læsingar til vélknúinna ökutækja 10 A 

83013000 Læsingar til húsgagna, úr ódýrum málmi 14 A 

83014000 Læsingar úr ódýrum málmi, ót.a. 14 A 

83015000 Hespur og rammar með hespum, með læsingum, úr ódýrum málmi 14 A 

83016000 Hlutar til lása, einnig hlutar til hespa og ramma með hespum, úr ódýrum málmi, 

ót.a. 

12 A 

83017000 Lyklar, einnig lykilefni (blanks for keys) til stakra lykla, úr ódýrum málmi 10 A 

83021000 Lamir úr ódýrum málmi 10 A 

83022000 Hjól úr ódýrum málmi 12 A 

83023000 Festingar, áfellur og áþekkar vörur úr ódýrum málmi, ót.a., til vélknúinna 

ökutækja 

10 A 

83024100 Festingar, áfellur og áþekkar vörur úr ódýrum málmi, ót.a., til bygginga 14 A 

83024200 Festingar, áfellur og áþekkar vörur úr ódýrum málmi, ót.a., til húsgagna 12 A 

83024900 Festingar, áfellur og áþekkar vörur úr ódýrum málmi, ót.a. 12 A 

83025000 Hengi, snagar, hilluhné og áþekkar festingar, úr ódýrum málmi, ót.a. 14 A 

83026000 Dyralokur, sjálfvirkar, úr ódýrum málmi 12 A 

83030000 Peningaskápar, læsingar (safe deposit lockers), geymsluhólf og þess háttar, úr 

ódýrum málmi 

14 A 

83040000 Skjalakassar og áþekkur skrifstofu- eða skrifborðsbúnaður, úr ódýrum málmi 10,5 A 

83051000 Smávarningur fyrir lausblaðabindi eða spjaldskrár, úr ódýrum málmi 10,5 A 

83052000 Heftur í lengjum, úr ódýrum málmi 10,5 A 

83059000 Bréfahorn, bréfaklemmur, pappírsklemmur og áþekkar skrifstofuvörur, úr 

ódýrum málmi 

10,5 A 

83061000 Bjöllur, bomböld (gongs) og þess háttar, úr ódýrum málmi 8 A 

83062100 Myndastyttur og aðrir skrautmunir, húðað góðmálmi 8 A 

83062910 Cloisonne-myndastyttur og aðrir skrautmunir 8 A 

83062990 Aðrar myndastyttur og aðrir skrautmunir úr ódýrum málmi, ót.a. 8 A 
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83063000 Rammar fyrir ljósmyndir, málverk eða þess háttar og speglar, úr ódýrum málmi 8 A 

83071000 Sveigjanlegar pípur, með eða án tengja, úr járni eða stáli 8,4 A 

83079000 Sveigjanlegar pípur, með eða án tengja, úr ódýrum málmi, ót.a. 8,4 A 

83081000 Krókar, lykkjur og hringir, úr ódýrum málmi. 10,5 A 

83082000 Holhnoð eða klaufhnoð, úr ódýrum málmi 10,5 A 

83089000 Spennur, sylgjur og þess háttar, perlur og paljettur, úr ódýrum málmi 10,5 A 

83091000 Krónutappar, úr ódýrum málmi 18 A 

83099000 Tappar, lok, hettur og aðrir hlutar til pökkunar, úr ódýrum málmi, ót.a. 12 A 

83100000 Bókstafir, tölustafir, merkispjöld og áþekkar vörur, úr ódýrum málmi 18 A 

83111000 Rafskaut, húðuð, úr ódýrum málmi, til rafbogasuðu 8 A 

83112000 Kjarnavír úr ódýrum málmi, til rafbogasuðu 8 A 

83113000 Húðaður eða kjarnavír, úr ódýrum málmi, til lóðunar, brösunar eða logsuðu 8 A 

83119000 Húðaðar leiðslur og áþekkar vörur, úr ódýrum málmi eða málmkarbíði, ót.a. til 

lóðunar eða brösunar 

8 A 

84011000 Kjarnakljúfar 2 A 

84012000 Vélbúnaður og tæki til sundurgreiningar á samsætum og hlutar til þeirra 1 A 

84013010 Eldsneyti (hylki), ógeislað 2 A 

84013090 Hlutar ógeislaðs eldsneytis 1 A 

84014010 Hlutar ógeislaðrar stoðgrindar kjarnakljúfa (non-irradiated associated assembly 

of nuclear reactors) 

1 A 

84014020 Innviðir kjarnakljúfa (reactor internals of nuclear reactors) 1 A 

84014090 Hlutar kjarnakljúfa 1 A 

84021110 Vatnspípukatlar, fyrir rafmagn, sem framleiða 900 t/klst. af gufu eða meira 3 A 

84021190 Aðrir vatnspípukatlar sem framleiða meira en 45 t/klst. af gufu 14 A 

84021200 Vatnspípukatlar sem framleiða 45 t/klst. af gufu eða minna 5 A 

84021900 Katlar til framleiðslu á gufu, ót.a., þ.m.t. blendingskatlar 5 A 

84022000 Háhitavatnskatlar 16 A 

84029000 Hlutar til katla til framleiðslu á vatnsgufu eða annarri gufu, ót.a. 2 A 

84031010 Katlar til miðstöðvarhitunar, til heimilisnota 10 A 

84031090 Katlar til miðstöðvarhitunar, ót.a. 10 A 

84039000 Hlutar til katla til miðstöðvarhitunar, ót.a. 6 A 

84041010 Aukavélakostur til nota með framleiðslukötlum í nr. 84.02 7 A 

84041020 Aukavélakostur til nota með framleiðslukötlum í nr. 84.03 10 A 

84042000 Þéttar fyrir gufuvélar eða aðrar aflvélar 14 A 

84049010 Hlutar til aukavélakostar í nr. 84041020 10 A 

84049090 Hlutar til aukavélakostar/þétta í nr. 84041010, 84042000 7 A 

84051000 Tæki til framleiðslu á gasi eða vatnsgasi, tæki til framleiðslu á acetylengasi og 

áþekk tæki til gasframleiðslu 

14 A 

84059000 Hlutar til tækja til framleiðslu á gasi eða vatnsgasi, tækja til framleiðslu á 
acetylengasi og áþekkra tækja til gasframleiðslu 

8 A 
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84061000 Vatnsgufu- og gufuaflshverflar til að knýja skip 5 A 

84068110 Aðrir vatnsgufu- og gufuaflshverflar, með afköst meira en 40 MW en ekki meira 

en 100 MW 

5 A 

84068120 Aðrir vatnsgufu- og gufuaflshverflar, með afköst meira en 100 MW en ekki 

meira en 350 MW 

5 A 

84068130 Aðrir vatnsgufu- og gufuaflshverflar, með afköst meira en 350 MW 6 A 

84068200 Aðrir vatnsgufu- og gufuaflshverflar, með afköst ekki meira en 40 MW 5 A 

84069000 Hlutar til vatnsgufu- og gufuaflshverfla 2 A 

84071010 Flugvélahreyflar, stimpil- eða hverfibrunahreyflar með neistakveikju, með 

afköst ekki meira en 298 kW 

2 A 

84071020 Flugvélahreyflar, stimpil- eða hverfibrunahreyflar með neistakveikju, með 

afköst meira en 298 kW 

2 A 

84072100 Utanborðshreyflar í skip, stimpil- eða hverfibrunahreyflar með neistakveikju 8 A 

84072900 Aðrar skipsvélar, ót.a., stimpil- eða hverfibrunahreyflar með neistakveikju 8 A 

84073100 Stimpilhreyflar með neistakveikju til ökutækja í 87. kafla, með meira en 50 cm3 

sprengirými 

10 A 

84073200 Stimpilhreyflar með neistakveikju til ökutækja í 87. kafla, með meira en 50 cm3 

sprengirými til og með 250 cm3 

10 A 

84073300 Stimpilhreyflar með neistakveikju til ökutækja í 87. kafla, með meira en 250 

cm3 sprengirými til og með 1000 cm3 

10 A 

84073410 Stimpilhreyflar með neistakveikju til ökutækja í 87. kafla, með meira en 1000 
cm3 sprengirými til og með 3000 cm3 

10 A 

84073420 Stimpilhreyflar með neistakveikju til ökutækja í 87. kafla, með meira en 3000 

cm3 sprengirými 

10 A 

84079010 Hreyflar sem ganga fyrir lífgasi 12 A 

84079090 Aðrir hreyflar, með neistakveikju, ót.a. 18 A 

84081000 Skipsvélar, dísil- 5 A 

84082010 Dísilhreyflar, með afköst 132,39 kW eða meira, til ökutækja í 87. kafla 9 A 

84082090 Dísilhreyflar, með afköst minna en 132,39 kW, til ökutækja í 87. kafla 25 A 

84089010 Dísilhreyflar til eimreiða 6 A 

84089091 Dísilhreyflar, ót.a. með afköst 14 kW eða minna 5 A 

84089092 Dísilhreyflar, ót.a., með afköst meira en 14 kW en minna en 132,39 kW 8,4 A 

84089093 Dísilhreyflar, ót.a., með afköst 132,39 kW eða meira 5 A 

84091000 Hlutar til flugvélahreyfla með neistakveikju 2 A 

84099110 Hlutar til skipsvéla með neistakveikju 6 A 

84099191 Hlutar til rafmagnsbúnaðar fyrir innsprautun eldsneytis (electric fuel injection 

devices) 

5 A 

84099199 Hlutar til annarra hreyfla með neistakveikju, ót.a. 5 A 

84099910 Hlutar til skipsvéla, dísil- eða hálfdísil- 5 A 

84099920 Hlutar til eimreiðarhreyfla, dísil- eða hálfdísil- 2 A 

84099991 Hlutar til dísil- eða hálfdísilhreyfla, með afköst 132,39 kW eða meira, ót.a. 2 A 

84099999 Hlutar til dísil- eða hálfdísilhreyfla, með afköst minna en 132,39 kW, ót.a. 8,4 A 

84101100 Vökvahverflar og vatnshjól fyrir 1000 kW afl eða minna 10 A 



178 

 

84101200 Vökvahverflar og vatnshjól fyrir meira en 1000 kW afl til og með 10.000 kW 10 A 

84101310 Vökvahverflar og vatnshjól af spyrnugerð, (blow-down type), fyrir meira en 

30.000 kW afl  

10 A 

84101320 Vökvahverflar og vatnshjól af gagnspyrnugerð (tubular type), fyrir meira en 

35.000 kW afl 

10 A 

84101330 Dælihverfill og dælihverfisvatnshjól (water pump type), fyrir meira en 200.000 
kW afl 

10 A 

84101390 Vökvahverflar og vatnshjól fyrir meira en 10.000 kW afl, ót.a. 10 A 

84109010 Gangráðar til vökvahverfla og vatnshjóla 6 A 

84109090 Hlutar, ót.a., til vökvahverfla og vatnshjóla 6 A 

84111110 Tvístreymishreyflar (turbofan), fyrir 25 kN þrýsting eða minni 1 A 

84111190 Aðrir þrýstihverflar, fyrir 25 kN þrýsting eða minni 1 A 

84111210 Tvístreymishreyflar, fyrir meiri en 25 kN þrýsting 1 A 

84111290 Aðrir þrýstihverflar, fyrir meiri en 25 kN þrýsting 1 A 

84112100 Skrúfuhverflar, fyrir 1100 kW afl eða minna 2 A 

84112210 Skrúfuhverflar, fyrir meira en 1100 kW afl til og með 2238 kW 2 A 

84112220 Skrúfuhverflar, fyrir meira en 2238 kW afl til og með 3730 kW 2 A 

84112230 Skrúfuhverflar, fyrir meira en 3730 kW afl 2 A 

84118100 Gashverflar, ót.a., fyrir 5000 kW afl eða minna 15 A 

84118200 Gashverflar, ót.a., fyrir meira en 5000 kW afl 3 A 

84119100 Hlutar til þrýstihverfla og skrúfuhverfla 1 A 

84119910 Hlutar til áshverfihreyfla (turboshaft engines) 5 A 

84119990 Hlutar til annarra gashverfla, ót.a. 5 A 

84121010 Þotuhreyflar, aðrir en þrýstihverflar, fyrir loftför eða geimför 3 A 

84121090 Þotuhreyflar, aðrir en þrýstihverflar, ót.a. 10 A 

84122100 Vökvaaflsvélar og -hreyflar, línuvirkir (strokkar) 12 A 

84122910 Vökvaaflshreyflar 10 A 

84122990 Vökvaaflsvélar, ót.a. 14 A 

84123100 Loftaflsvélar og -hreyflar, línuvirkir (strokkar) 14 A 

84123900 Loftaflsvélar og -hreyflar, ót.a. 14 A 

84128000 Vélar og hreyflar, ót.a. 10 A 

84129010 Hlutar til þotuhreyfla fyrir loftför og geimför 2 A 

84129090 Hlutar til véla og hreyfla í nr. 84.12 (þó ekki 8412.1010) 8 A 

84131100 Dælur fyrir eldsneyti eða smurefni, til nota á bensínstöðvum eða verkstæðum 10 A 

84131900 Dælur með eða hannaðar fyrir mælitæki, ót.a. 10 A 

84132000 Handdælur, ót.a., þó ekki dælur í nr. 8413.11 eða 8413.19 10 A 

84133021 Eldsneytisdælur í stimpilbrunahreyfla, með afköst 132,39 kW eða meira 3 A 

84133029 Aðrar eldsneytisdælur 3 A 

84133030 Smurolíudælur 3 A 

84133090 Dælur í stimpilbrunahreyfla fyrir eldsneyti, smurefni eða kælimiðla, ót.a. 3 A 
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84134000 Steypudælur 8 A 

84135010 Loftknúnar (pneumatic), tvívirkar dælur með viðlægri færslu (positive 

displacement) 

10 A 

84135020 Rafknúnar, tvívirkar dælur með viðlægri færslu 10 A 

84135031 Kólfdælur (plunger pump) 10 A 

84135039 Tvívirkar vökvadælur með viðlægri færslu (hydraulic reciprocating positive 

displacement pumps) 

10 A 

84135090 Aðrar tvívirkar dælur með viðlægri færslu, ót.a. 10 A 

84136021 Rafknúnar tannhjóladælur (electric gear rotary pump) 10 D 

84136022 Snúningsdælur fyrir olíu þar sem snúningshraði (input rotating speed) er meira 

en 2000 snún./mín, innafl meira en 190kW og hámarksflæði meira en 2*280 

L/mín. 

10 A 

84136029 Aðrar tannhjóladælur 10 A 

84136031 Rafknúnar spjaldasnúningsdælur (electric vane rotary pump) 10 A 

84136032 Vökvaknúnar spjaldasnúningsdælur (hydraulic vane rotary pump) 10 A 

84136039 Aðrar spjaldasnúningsdælur  10 A 

84136040 Snigildælur (screw rotary pump) 10 A 

84136050 Kólfdælur með geislalægum kólfi (radial plunger pump) 10 A 

84136060 Kólfdælur með áslægum kólfi (axial plunger pump) 10 A 

84136090 Aðrar snúningsdælur með viðlægri færslu, ót.a. 10 A 

84137010 Miðflóttaaflsdælur, með snúningshraða 10.000 snún./mín. eða meira 8 A 

84137091 Sökkvanlegar olíudælur og sökkvanlegar dælur 10 A 

84137099 Miðflóttaaflsdælur, ót.a. 8 A 

84138100 Dælur, ót.a. 8 A 

84138200 Vökvalyftur 8 A 

84139100 Hlutar til vökvadæla 5 A 

84139200 Hlutar til vökvalyftna 6 A 

84141000 Lofttæmidælur 8 A 

84142000 Hand- eða fótknúnar loftdælur 8 A 

84143011 Þjöppur til að nota í kæli- eða frystibúnað, með hreyfilafl 0,4 kW eða meira 8 A 

84143012 Þjöppur til að nota í kæli- eða frystibúnað, með hreyfilafl meira en 0,4 kW og 

allt að 5 kW 

10 A 

84143013 Þjöppur til að nota í loftjöfnunartæki, með hreyfilafl meira en 0,4 kW til og með 

5 kW 

10 A 

84143014 Þjöppur til að nota í loftjöfnunartæki, með hreyfilafl meira en 5 kW 10 A 

84143015 Þjöppur, knúnar með hreyfli, til nota í kæli- eða frystibúnað, með hreyfilafl 

meira en 5 kW 

10 A 

84143019 Þjöppur, knúnar með hreyfli, ót.a. 10 A 

84143090 Þjöppur, knúnar á annan hátt en með hreyfli (non-motor), ót.a. 9 A 

84144000 Loftþjöppur á undirvagni á hjólum til dráttar 8 A 

84145110 Loft- eða þakviftur, með innbyggðum rafhreyfli með 125 W úttaki eða minna 20 A 

84145120 Gluggaviftur, með innbyggðum rafhreyfli með 125 W úttaki eða minna 20 A 
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84145130 Viftur með rimahlíf að framan (repeating front louver fans), með innbyggðum 
rafhreyfli með 125 W úttaki eða minna 

12 A 

84145191 Borðviftur, með innbyggðum rafhreyfli með 125 W úttaki eða minna 10 A 

84145192 Gólfviftur, með innbyggðum rafhreyfli með 125 W úttaki eða minna 10 A 

84145193 Veggviftur, með innbyggðum rafhreyfli með 125 W úttaki eða minna 10 A 

84145199 Viftur, ót.a., með innbyggðum rafhreyfli með 125 W úttaki eða minna 10 A 

84145910 Aðrar loft- eða þakviftur, ót.a. 8 A 

84145920 Aðrar gluggaviftur, ót.a. 8 A 

84145930 Miðflóttaaflsloftræstitæki (centrifugal ventilators) 10 A 

84145990 Aðrar viftur, ót.a. 8 A 

84146010 Gufugleypar (range hoods)  10 A 

84146090 Aðrir háfar með 120 cm láréttri hlið að hámarki eða minni 10 A 

84148010 Stimplar fyrir gashverfla (free-piston generators for gas turbine) 8 A 

84148020 Koltvísýringsþjöppur (carbon dioxide compressors) 7 A 

84148030 Forþjöppur til hreyfla 7 A 

84148090 Loft- eða gasþjöppur eða háfar, ót.a. 7 A 

84149011 Loftinntök á frástreymislokaplötum (discharge valve plates) fyrir þjöppur 8 A 

84149019 Hlutar til þjappa í nr. 8414.3011–8414.3014 og 8414.3090 8 A 

84149020 Hlutar til tækja í nr. 8414.5110–8414.5190 og 8414.6000 12 A 

84149090 Hlutar til tækja í öðrum undirliðum 84.14, ót.a. 7 A 

84151010 Loftjöfnunartæki, fyrir glugga eða veggi, sjálfstæð 15 A 

84151021 Loftjöfnunartæki, fyrir glugga eða veggi, með kælingu allt að 4000 kkal/klst., 
skipt kerfi (split system) 

15 A 

84151022 Loftjöfnunartæki, fyrir glugga eða veggi, með kælingu yfir 4000 kkal/klst., skipt 

kerfi 

15 A 

84152000 Loftjöfnunartæki til einstaklingsnota í vélknúnum ökutækjum 20 A 

84158110 Loftjöfnunartæki, ót.a., með kælingu allt að 4000 kkal/klst. og loka til að snúa 
við kæli-/hitarásinni 

15 A 

84158120 Loftjöfnunartæki, ót.a., með kælingu yfir 4000 kkal/klst. og loka til að snúa við 

kæli-/hitarásinni 

20 A 

84158210 Loftjöfnunartæki, ót.a., með kælitæki, allt að 4000 kkal/klst. 15 A 

84158220 Loftjöfnunartæki, ót.a., með kælitæki, yfir 4000 kkal/klst. 20 A 

84158300 Loftjöfnuartæki, án innbyggðs kælitækis 10 A 

84159010 Hlutar til loftjöfnunartækja í nr. 8415.1000, 8415.8110 og 8415.8210 10 A 

84159090 Hlutar til loftjöfnunartækja í öðrum undirliðum 84.15 10 A 

84161000 Brennarar fyrir fljótandi eldsneyti 10 A 

84162011 Gasbrennarar fyrir jarðgas 10,5 A 

84162019 Aðrir gasbrennarar 10,5 A 

84162090 Brennarar, ót.a., þ.m.t. fjölvirkir brennarar 10,5 A 

84163000 Vélkyndarar 8,4 A 

84169000 Hlutar til búnaðar í nr. 84.16 6 A 
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84171000 Ofnar, ekki fyrir rafmagn, til hitameðferðar á málmgrýti, brennisteinskís eða 
málmi 

10 A 

84172000 Ofnar fyrir brauðgerðarhús, þ.m.t. ofnar til kexgerðar, ekki fyrir rafmagn 10 A 

84178010 Koxofnar (coke furnace) 10 A 

84178020 Brennsluofnar fyrir geislavirkan úrgang 5 A 

84178030 Hverfiofnar fyrir sement 10 A 

84178040 Kalksteinsofnar (limestone decomposition furnace) 10 A 

84178090 Ofnar fyrir iðnað og rannsóknarstofur, ekki fyrir rafmagn, ót.a. 10 A 

84179010 Hlutar til hverfiofna fyrir frauðjárn 7 A 

84179020 Hlutar til koxofna 7 A 

84179090 Hlutar til annars búnaðar í nr. 84.17 7 A 

84181010 Samvirkir kælar-frystar, með aðskildum ytri hurðum, yfir 500 l 10 A 

84181020 Samvirkir kælar-frystar, með aðskildum ytri hurðum, yfir 200 l  til og með 500 l 15 A 

84181030 Samvirkir kælar-frystar, með aðskildum ytri hurðum, allt að 200 l  15 A 

84182110 Kæliskápar, til heimilisnota, með þjöppu, yfir 150 l 10 A 

84182120 Kæliskápar, til heimilisnota, með þjöppu, yfir 50 l til og með 150 l 10 A 

84182130 Kæliskápar, til heimilisnota, með þjöppu, allt að 50 l 10 A 

84182910 Hálfleiðarakæliskápar (semiconductor-type refrigerators), til heimilisnota 30 A 

84182920 Ísogskæliskápar, til heimilisnota, fyrir rafmagn 15 A 

84182990 Kæliskápar, til heimilisnota, ót.a. 30 A 

84183010 Frystikistur, 800 l að rúmtaki eða minni, fyrir hitastig ≤-40°C 9 A 

84183021 Frystikistur, yfir 500 l að rúmtaki til og með 800 l, fyrir hitastig >-40℃ 23 A 

84183029 Frystikistur, 500 l að rúmtaki eða minni, fyrir hitastig >-40℃ 30 A 

84184010 Frystiskápar, 900 l að rúmtaki eða minni, fyrir hitastig ≤-40℃ 9 A 

84184021 Frystiskápar, yfir 500 l að rúmtaki til og með 900 l, fyrir hitastig >-40℃ 15 A 

84184029 Frystiskápar, 500 l að rúmtaki eða minni, fyrir hitastig >-40℃ 30 A 

84185000 Aðrar dragkistur, skápar, sýningarborð o.þ.h. með kæli- eða frystibúnaði 10 A 

84186120 Varmadælur til tækja með þjöppu, þó ekki loftjöfnunartækja í nr. 84.15 10 A 

84186190 Annar kælibúnaður með þjöppum/varmaskiptaþéttum (heat-exchange 
condenser), ót.a. 

15 A 

84186920 Önnur kælitæki (refrigerating units) 10 A 

84186990 Annar kæli- eða frystibúnaður, ót.a. 10 A 

84189100 Húsgögn hönnuð fyrir kæli- eða frystibúnað 18 A 

84189910 Hlutar til kælibúnaðar og varmadælna 10 A 

84189991 Hlutar til frystibúnaðar, fyrir hitastig ≤-40℃ 9,5 A 

84189992 Hlutar til kæli- eða frystibúnaðar fyrir hitastig >-40℃, undir 500 l að rúmtaki 10 A 

84189999 Hlutar til annars kæli- eða frystibúnaðar, ót.a. 10 A 

84191100 Gaskyntir hraðvatnshitarar 35 A 

84191910 Sólarvatnshitarar 35 A 
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84191990 Hrað- eða geymavatnshitarar, ekki fyrir rafmagn, ót.a. 35 A 

84192000 Dauðhreinsarar til læknisfræðilegra nota, skurðlækninga eða rannsóknarstofa 4 A 

84193100 Þurrkarar fyrir landbúnaðarafurðir 8 A 

84193200 Þurrkarar fyrir við, pappírsdeig, pappír eða pappa 9 A 

84193910 Þurrkarar fyrir forsteypta leirmuni (breeze pottery blanks dryers) 9 A 

84193990 Aðrir þurrkarar, ót.a. 9 A 

84194010 Strípunarturnar (stripping towers) 10 A 

84194020 Hreinsunarturnar (rectifying towers) 10 A 

84194090 Annar vélakostur til eimingar eða hreinsunar 10 A 

84195000 Varmaskiptar, ekki til heimilisnota, ekki fyrir rafmagn 10 A 

84196011 Tæki sem framleiða 15.000 m3 af súrefni/klst. eða meira (oxygen producers) 12 A 

84196019 Tæki sem framleiða minna en 15.000 m3 af súrefni/klst. 13 A 

84196090 Vélbúnaður til að þétta andrúmsloft eða aðrar lofttegundir, ót.a. 10 A 

84198100 Vélbúnaður til að laga heita drykki eða elda eða hita matvæli, ekki til 

heimilisnota 

10 A 

84198910 Vökvamótunarhylki (hydroformer vessels) 0 A 

84198990 Annar vélbúnaður, vélakostur og búnaður til vinnslu á efnum með hitabreytingu, 
ót.a. 

0 A 

84199010 Hlutar til vatnshitara 0 A 

84199090 Hlutar til annars vélbúnaðar, vélakosts og tækja í nr. 84.19 4 A 

84201000 Sléttipressur eða aðrar völsunarvélar, þó ekki fyrir málma eða gler 8,4 A 

84209100 Valsar fyrir sléttipressur eða völsunarvélar, þó ekki fyrir málma eða gler 8 A 

84209900 Hlutar til sléttipressa eða völsunarvéla, ót.a., þó ekki fyrir málma eða gler 8 A 

84211100 Rjómaskilvindur 8,4 A 

84211210 Tauþurrkarar, miðflóttaafls-, með 10 kg rúmtak eða minna 17,5 A 

84211290 Tauþurrkarar, miðflóttaafls-, með meira en 10 kg rúmtak 8 A 

84211910 Þurrkofnar (dehydrators) 10 A 

84211920 Þeytivindur, til að aðskilja föst efni og vökva (centrifuges for separating solid 

from liquid) 

10 A 

84211990 Aðrar miðflóttaaflsvindur, ót.a. 10 A 

84212110 Vélbúnaður til síunar eða hreinsunar á vatni, til heimilisnota 25 A 

84212191   5 A 

84212199 Vélbúnaður til síunar eða hreinsunar á vatni, ekki til heimilisnota 5 A 

84212200 Vélbúnaður til síunar eða hreinsunar á öðrum drykkjarvörum en vatni 12 A 

84212300 Olíu- eða bensínsíur fyrir brunahreyfla 10 A 

84212910 Pressusíur (press filters) 5 A 

84212990 Vél- og tækjabúnaður til síunar eða hreinsunar á vökva, ót.a. 5 A 

84213100 Loftinntakssíur fyrir brunahreyfla 10 A 

84213910 Vélbúnaður til síunar eða hreinsunar á lofttegundum, ót.a., til heimilisnota 15 A 
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84213921 Rafstöðusviðsbúnaður til ryksöfnunar (electrostatic dust collectors), til nota í 
iðnaði 

5 A 

84213922 Loftsíubúnaður til ryksöfnunar (baghoused dust collectors), til nota í iðnaði 5 A 

84213923 Loftskiljubúnaður til ryksöfnunar (cyclone dust collectors), til nota í iðnaði 5 A 

84213929 Annar búnaður til ryksöfnunar, til nota í iðnaði, ót.a. 5 A 

84213930 Vélbúnaður til síunar eða hreinsunar fyrir bifhjólahreyfla 5 A 

84213940 Búnaður fyrir brennisteinshreinsun útblásturs (flue gas desulfurization units) 5 A 

84213950 Afnítrunarbúnaður fyrir útblástur (flue gas denitrification units) 5 A 

84213990 Annar búnaður til ryksöfnunar, ót.a. 5 A 

84219110 Hlutar til miðflóttaaflstauþurrkara, 10 kg að rúmtaki eða minna 0 A 

84219190 Hlutar til annarra miðflóttaaflsvindna, ót.a. 0 A 

84219910 Hlutar til vélbúnaðar til síunar eða hreinsunar, til heimilisnota 10 A 

84219990 Hlutar til vélbúnaðar til síunar eða hreinsunar, ekki til heimilisnota 5 A 

84221100 Uppþvottavélar, til heimilisnota 10 A 

84221900 Uppþvottavélar, ót.a. 14 A 

84222000 Vélbúnaður til að hreinsa eða þurrka flöskur eða önnur ílát, ót.a. 10 A 

84223010 Vélbúnaður til að setja drykki eða fljótandi fæðu (liquid food) á flöskur eða 
dósir, ót.a. 

12 A 

84223021 Sementspökkunarvélar, sjálfvirkar 12 A 

84223029 Sementspökkunarvélar, ekki sjálfvirkar 12 A 

84223030 Aðrar pökkunarvélar, ót.a. 10 A 

84223090 Vélbúnaður til að fylla, loka eða innsigla flöskur, dósir eða öskjur, ót.a.; 
vélbúnaður til blöndunar kolsýru í drykkjarvörur 

10 A 

84224000 Vélbúnaður til pökkunar eða umbúða, ót.a. 10 A 

84229010 Hlutar til uppþvottavéla 10,5 A 

84229020 Hlutar til vélbúnaðar til að setja drykki eða fljótandi fæðu á flöskur eða dósir 8,5 A 

84229090 Hlutar til annarra véla í nr. 84.17, ót.a. 8,5 D 

84231000 Fólksvogir, þ.m.t. ungbarnavogir; vogir til heimilisnota 10,5 A 

84232010 Rafrænar beltavogir (electronic belt weighing machines) 10 A 

84232090 Aðrar vogir til sleitulausrar vigtunar á vörum á færibandi 10 A 

84233010 Vogir með skömmtunar- og pökkunarbúnaði (rationed packing scales) 10,5 A 

84233020 Vogir með skömmtunar- og flokkunarbúnaði (rationed sorting scales) 10,5 A 

84233030 Vogir með lograkvarða (proporating scales) 10,5 A 

84233090 Fastavogir (constant weight scales), ót.a., þ.m.t. skammtavogir 10,5 A 

84238110 „Account balances“ 10,5 A 

84238120 Fjaðurvogir (spring balances) 10,5 A 

84238190 Vogir sem að hámarki geta vigtað 30 kg, ót.a. 10,5 A 

84238210 Bílvogir (weighbridges) 10,5 A 

84238290 Vogir sem að hámarki geta vigtað meira en 30 kg til og með 5000 kg, ót.a. 10,5 A 

84238910 Bílvogir 10 A 
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84238920 Vogir á teinum (track scales) 10 A 

84238930 Hangandi vogir 10 A 

84238990 Vogir, ót.a. 10 A 

84239000 Vogarlóð alls konar; vogarhlutar 10 A 

84241000 Slökkvitæki, einnig hlaðin 8,4 A 

84242000 Úðabyssur og áþekk tæki 8,4 A 

84243000 Gufu- eða sandblástursvélar og áþekkar blástursvélar 8,4 A 

84248100 Vélræn tæki til sprautunar, dreifingar eða úðunar á vökvum eða dufti, til 
landbúnaðar eða garðyrkju 

8 A 

84248910 Aðrar vélar til sprautunar eða úðunar á vökvum eða dufti, ót.a., til heimilisnota 0 A 

84248991 „Marine cabinet washer“ (Þvottavélar sérhannaðar fyrir skip og báta) 0 A 

84248999 Aðrar vélar til sprautunar eða úðunar á vökvum eða dufti, ót.a., ekki til 

heimilisnota 

0 A 

84249010 Hlutar til slökkvitækja 0 A 

84249020 Hlutar til véla til sprautunar eða úðunar á vökvum eða dufti, til heimilisnota 0 A 

84249090 Hlutar til annars búnaðar í nr. 84.24 0 A 

84251100 Blakkalyftibúnaður og talíur, fyrir rafmagn, ekki til að lyfta ökutækjum 6 A 

84251900 Blakkalyftibúnaður og talíur, ót.a., ekki til að lyfta ökutækjum 5 A 

84253110 Námuvindur knúnar rafhreyfli; vindur sérstaklega hannaðar til nota neðanjarðar 10 A 

84253190 Aðrar vindur; koppvindur; knúnar rafhreyfli 5 A 

84253910 Aðrar námuvindur; vindur sérstaklega hannaðar til nota neðanjarðar 10 A 

84253990 Aðrar vindur; koppvindur; ekki knúnar rafhreyfli 5 A 

84254100 Innbyggðir tjakkar, til nota á bifreiðaverkstæðum 3 A 

84254210 Vökvaknúnir tjakkar, til að lyfta ökutækjum 3 A 

84254290 Vökvaknúnar vindur, til að lyfta ökutækjum 5 A 

84254910 Aðrir tjakkar, ót.a. 5 A 

84254990 Aðrar talíur eða vindur (hoists), ót.a. 10 A 

84261120 Brúnarkranar, alhliða (all-purpose) 8 A 

84261190 Brautarkranar í loft á fastri undirstöðu 8 A 

84261200 Hreyfanlegar lyftigrindur á hjólum með hjólbörðum og klofberar 6 A 

84261910 Kranar til að ferma skip 5 A 

84261921 Kranar með gripklóm til að afferma skip 5 A 

84261929 Aðrir kranar til að afferma skip 5 A 

84261930 Gálgakranar 10 A 

84261941 Rammabrýr til fermingar og affermingar (frame loading and unloading bridges) 10 A 

84261942 Brýr til fermingar og affermingar á gámum 10 A 

84261943 Kranabrýr til fermingar og affermingar (derrick loading and unloading bridges) 10 A 

84261949 Aðrar brýr til fermingar og affermingar 10 A 

84261990 Flutningakranar og brúarkranar, ót.a. 10 A 
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84262000 Turnkranar 10 A 

84263000 Bómukranar á súlufótum 6 A 

84264110 Sjálfknúnir kranar á hjólum með hjólbörðum 5 A 

84264190 Annar sjálfknúinn vélbúnaður með krana á hjólum með hjólbörðum, ót.a. 5 A 

84264910 Caterpillar-kranar 8 A 

84264990 Kranar, vinnuvagnar búnir krana, sjálfknúnir, ót.a. 13 A 

84269100 Kranar til festingar á ökutæki fyrir vegi 10 A 

84269900 Kranar og bómur, ót.a. 6 A 

84271010 Staflarar, á teinum, fyrir ganga á milli stæða (track alleyway stackers), knúnir 

rafhreyfli 

9 A 

84271020 Staflarar, ekki á teinum, fyrir ganga á milli stæða, knúnir rafhreyfli 9 A 

84271090 Aðrir sjálfknúnir vinnuvagnar, knúnir rafhreyfli 9 A 

84272010 Gaffallyftarar, fyrir gáma 9 A 

84272090 Sjálfknúnir vinnuvagnar, ót.a. 9 A 

84279000 Vagnar, með búnaði til lyftingar eða meðhöndlunar, vélarlausir 9 A 

84281010 Lyftur og skúffubönd, til mannflutninga 8 A 

84281090 Aðrar lyftur og skúffubönd 6 A 

84282000 Loftknúnar lyftur og færibrautir 5 A 

84283100 Sívinnslulyftur og -færibönd, fyrir vörur, til nota neðanjarðar 5 A 

84283200 Sívinnslulyftur og -færibönd, fyrir vörur, ót.a., af skóflugerð 5 A 

84283300 Sívinnslulyftur og -færibönd, fyrir vörur, ót.a., af beltagerð 5 A 

84283910 Sívinnslulyftur og -færibönd, fyrir vörur, ót.a., með keðjum (chain type) 5 A 

84283920 Sívinnslulyftur og -færibönd, fyrir vörur, ót.a., með keflum (roller type) 5 A 

84283990 Sívinnslulyftur og -færibönd, fyrir vörur, ót.a. 5 A 

84284000 Rennistigar og rennigangbrautir 5 A 

84286010 Togbrautir til farmflutninga í lofti (cargo aerial cableways) 8 A 

84286021 Togbrautir til farþegaflutninga í lofti, með einni samskeytalausri taug 
(monocable endless)  

8 A 

84286029 Togbrautir til farþegaflutninga í lofti, ót.a. 8 A 

84286090 Strengjabrautir; dráttarbúnaður fyrir teinabrautir, ót.a. 8 A 

84289010 Námuvagnaýtur, eimreiðar- eða vagnfærslur, vagnsturtur og áþekkur búnaður til 

að meðhöndla járnbrautarvagna 

10 A 

84289020 Vélknúinn bílastæðabúnaður (mechanical parking equipments) 5 A 

84289031   5 A 

84289039   5 A 

84289090 Annar vélbúnaður til lyftingar, meðhöndlunar, hleðslu eða losunar 5 A 

84291110 Jarðýtur, á beltum (tracked), með vélarafköst meira en 235,36 kW 7 A 

84291190 Jarðýtur, á beltum, með vélarafköst 235,36 kW eða minna 7 A 

84291910 Jarðýtur, ekki á beltum (non-tracked), með vélarafköst meira en 235,36 kW 7 A 

84291990 Jarðýtur, ekki á beltum, með vélarafköst 235,36 kW eða minna 7 A 
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84292010 Vegheflar og jöfnunarvélar, sjálfknúið, með vélarafköst meira en 235,36 kW 5 A 

84292090 Vegheflar og jöfnunarvélar, sjálfknúið, með vélarafköst 235,36 kW eða minna 5 A 

84293010 Skafarar, sjálfknúnir, með skóflurúmtak meira en 10 m3 3 A 

84293090 Skafarar, sjálfknúnir, með skóflurúmtak 10 m3 eða minna 5 A 

84294011 Titringsvaltarar, sjálfknúnir, að eigin þyngd 18 t eða meira 7 A 

84294019 Aðrir valtarar, sjálfknúnir 8 A 

84294090 Vélþjöppur og valtarar, sjálfknúnir, ót.a. 6 A 

84295100 Framenda ámokstursvélar 5 A 

84295211 Gröfur, sem koma á hjólbörðum, með yfirbyggingu sem snúist getur 360° 8 A 

84295212 Gröfur, sem koma á beltum (track-mounted), með yfirbyggingu sem snúist getur 
360° 

8 A 

84295219 Aðrar gröfur, með yfirbyggingu sem snúist getur 360°, ót.a. 8 A 

84295290 Aðrar skóflur og vélbúnaður, með yfirbyggingu sem snúist getur 360°, ót.a. 8 A 

84295900 Sjálfknúinn vélbúnaður til að grafa, ót.a. 8 A 

84301000 Fallhamrar og stauratogarar 10 A 

84302000 Snjóplógar og snjóblásarar, ekki sjálfknúnir 10 A 

84303100 Kola- eða bergskerar, sjálfknúnir 10 A 

84303900 Kola- eða bergskerar, ekki sjálfknúnir 6 A 

84304111 Vélbúnaður til að bora eftir olíu eða gasi, sjálfknúinn, með bordýpt 6000 m eða 

meira 

5 A 

84304119 Vélbúnaður til að bora eftir olíu eða gasi, sjálfknúinn, með bordýpt minna en 

6000 m 

5 A 

84304121 Annar vélbúnaður til borunar, ót.a., sjálfknúinn, með bordýpt 6000 m eða meira 5 A 

84304122 Vélbúnaður til borunar, sjálfknúinn, með bordýpt minna en 6000 m, á beltum 

(crawler type) 

5 A 

84304129 Annar vélbúnaður til borunar, sjálfknúinn, með bordýpt minna en 6000 m, ót.a.,  5 A 

84304190 Brunnavélar, sjálfknúnar 5 A 

84304900 Bor- eða brunnavélar, ót.a., ekki sjálfknúnar 5 A 

84305010 Annar búnaður til olíuframleiðslu, ót.a., sjálfknúinn 3 A 

84305020 Námuskóflur (mining shovels), sjálfknúnar 7 A 

84305031 Námuborar þar sem þvermál tannhjóla er 380 mm eða stærra 5 A 

84305039 Námuborar þar sem þvermál tannhjóla er minna en 380 mm 5 A 

84305090 Vélbúnaður til að færa, grafa eða vinna, sjálfknúinn, ót.a. 5 A 

84306100 Vélbúnaður til þjöppunar eða bindingar, ekki sjálfknúinn 6 A 

84306911 Borar til verkfræðivinnu, til að bora út hús (casing), með 3 m þvermál eða meira 6 A 

84306919 Borar til verkfræðivinnu, til að bora út hús, með minna en 3 m þvermál 6 A 

84306920 Skafarar 6 A 

84306990 Annar vélbúnaður til að færa, grafa eða vinna, ót.a., ekki sjálfknúinn 6 A 

84311000 Hlutar til vélbúnaðar í nr. 84.25 3 A 

84312000 Hlutar til gaffallyftara og annarra vinnuvagna með búnaði til lyftingar 6 A 
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84313100 Hlutar til lyftna, skúffubanda eða rennistiga 3 A 

84313900 Hlutar til vélbúnaðar til lyftingar, meðhöndlunar, hleðslu eða losunar, ót.a. 5 A 

84314100 Fötur, skóflur, gripskóflur og griptæki 6 A 

84314200 Ýtublöð 6 A 

84314310 Hlutar til vélbúnaðar til að bora eftir olíu eða gasi 4 A 

84314320 Hlutar til annars vélbúnaðar til að bora 4 A 

84314390 Hlutar til brunnvéla 5 A 

84314910 Hlutar til sjálfknúinna námuskóflna 5 A 

84314990 Hlutar, ót.a., til vélbúnaðar í nr. 84.25–84.30 5 A 

84321000 Plógar 5 A 

84322100 Diskaherfi 5 A 

84322900 Hreykivélar, arfatætarar og vélar til að skrapa og losa jarðveg: 4 A 

84323011 Kornsáningarvélar (grain seeders) 4 A 

84323019 Aðrar sáningarvélar 4 A 

84323021 Vélar til að planta hnýðum 4 A 

84323029 Aðrar plöntunarvélar 4 A 

84323031 Umplöntunarvélar fyrir hrísgrjónaplöntur (rice transplanter) 4 A 

84323039 Vélar til að sá, planta og umplanta 4 A 

84324000 Mykjudreifarar og áburðardreifarar 4 A 

84328010 Valtarar fyrir húsgarða eða íþróttavelli 7 A 

84328090 Annar vélbúnaður til vinnslu jarðvegs og ræktunar, ót.a. 4 A 

84329000 Hlutar til valtara og annars vélbúnaðar til vinnslu jarðvegs og ræktunar 4 A 

84331100 Sláttuvélar, vélknúnar, fyrir húsgarða, með láréttum sláttubúnaði 6 A 

84331900 Sláttuvélar, vélknúnar, fyrir húsgarða, ót.a. 6 A 

84332000 Sláttuvélar fyrir hey o.þ.h., þ.m.t. sláttugreiður á dráttarvélar 4 A 

84333000 Heysnúnings- og rakstrarvélar og aðrar heyvinnuvélar 5 A 

84334000 Strá- eða fóðurbaggavélar, þ.m.t. baggatínur: 5 A 

84335100 Sambyggðar uppskeruþreskivélar 8 A 

84335200 Þreskivélar, ót.a. 8 A 

84335300 Rótar- eða hnýðisuppskeruvélar 8 A 

84335910 Sykurreyrsuppskeruvélar 8 A 

84335920 Baðmullartínsluvélar 8 A 

84335990 Uppskeruvélar, ót.a. 8 A 

84336000 Vélar til að hreinsa, aðgreina eða flokka egg, ávexti eða aðrar 
landbúnaðarafurðir 

5 A 

84339010 Hlutar til sambyggðra uppskeruþreskivéla 5 A 

84339090 Hlutar til annarra véla í nr. 84.33 3 A 

84341000 Mjaltavélar 10 A 

84342000 Mjólkurbúsvélar 6 A 
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84349000 Hlutar til mjaltavéla og mjólkurbúsvéla 5 A 

84351000 Pressur, marningsvélar og áþekkur vélbúnaður til framleiðslu á víni, ávaxtamiði, 

ávaxtasafa o.þ.h. 

10 A 

84359000 Hlutar til vélbúnaðar í nr. 8435.1000 6 A 

84361000 Vélbúnaður til að laga dýrafóður 7 A 

84362100 Útungunarvélar og ungamæður 5 A 

84362900 Vélbúnaður til alifuglaræktar, ót.a. 10 A 

84368000 Vélbúnaður til landbúnaðar, garðyrkju, skógræktar eða býflugnaræktar, ót.a. 
þ.m.t. spírunartæki 

10 A 

84369100 Hlutar til vélbúnaðar til alifuglaræktar 6 A 

84369900 Hlutar til vélbúnaðar til landbúnaðar, garðyrkju, skógræktar eða býflugnaræktar, 

ót.a., þ.m.t. hlutar til spírunartækja 

6 A 

84371010 Vélbúnaður til að flokka korn eftir litum (litaflokkunarvélar) (optical color 
sorting machines for grains (color sorters)) 

10 A 

84371090 Vélbúnaður til að hreinsa, aðgreina eða flokka fræ, korn eða þurrkaða 

belgávexti, ót.a. 

10 A 

84378000 Vélbúnaður til nota í mölunariðnaði eða til vinnslu á korni eða þurrkuðum 

belgávöxtum, ót.a. þó ekki vélbúnaður fyrir býli 

10 A 

84379000 Hlutar til vélbúnaðar til að hreinsa, aðgreina o.þ.h. fræ eða korn, til notkunar í 

mölunariðnaði eða til vinnslu á korni, þó ekki vélbúnaður fyrir býli 

6 A 

84381000 Brauðgerðarvélar og vélbúnaður til framleiðslu á makkarónum, spaghetti eða 
áþekkum vörum 

7 A 

84382000 Vélbúnaður til framleiðslu á sætindum, kakaói eða súkkulaði 8 A 

84383000 Vélbúnaður til sykurvinnslu 10 A 

84384000 Ölgerðarvélar 7 A 

84385000 Vélbúnaður til vinnslu á kjöti eða alifuglum 7 A 

84386000 Vélbúnaður til vinnslu á ávöxtum, hnetum eða matjurtum 10 A 

84388000 Vélbúnaður til iðnaðarvinnslu eða iðnaðarframleiðslu á matvöru eða 
drykkjarvöru, þó ekki vélbúnaður til vinnslu eða aðvinnslu á feiti eða olíu úr 

jurtaríkinu 

8,5 A 

84389000 Hlutar til vélbúnaðar í nr. 84.38 5 A 

84391000 Vélbúnaður til framleiðslu á deigi úr trefjakenndum sellulósa 8,4 A 

84392000 Vélbúnaður til framleiðslu á pappír eða pappa 8,4 A 

84393000 Vélbúnaður til vinnslu á pappír eða pappa 8,4 A 

84399100 Hlutar til vélbúnaðar til framleiðslu á deigi úr trefjakenndum sellulósa 6 A 

84399900 Hlutar til vélbúnaðar til framleiðslu eða vinnslu á pappír eða pappa 6 A 

84401010 Bókbandssaumavélar (sewing bookbinders) 10 A 

84401020 Bókbandslímvélar (glueing bookbinders) 12 A 

84401090 Vélbúnaður til bókbands, ót.a. 12 A 

84409000 Hlutar til vélbúnaðar til bókbands, þ.m.t. bókasaumavélar 8 A 

84411000 Skurðarvélar fyrir pappírsdeig, pappír eða pappa hvers konar 12 A 

84412000 Vélar til framleiðslu á pokum, sekkjum eða umslögum úr pappír eða pappa 12 A 

84413010 Vélar til framleiðslu á dósum úr blöndu af pappír, plasti og áli (paper-plastic-
aluminium combination) 

13,5 A 
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84413090 Vélar til framleiðslu á kössum eða áþekkum ílátum úr pappír eða pappa, þó ekki 
með mótun, ót.a. 

13,5 A 

84414000 Vélar til að móta vöru úr pappírsdeigi, pappír eða pappa 12 A 

84418010 Vélar til framleiðslu á mjúkum umbúðum (soft packings) úr blöndu af pappír, 

plasti og áli 

12 A 

84418090 Vélbúnaður til vinnslu á pappírsdeigi, pappír eða pappa, ót.a. 12 A 

84419010 Hlutar til pappírsskurðarvéla 8 A 

84419090 Hlutar til annarra véla til framleiðslu á pappírsdeigi, pappír eða pappa 8,4 A 

84423010 Vélbúnaður til letursteypu (type founding) 9 A 

84423021 Búnaður til að færa úr tölvu yfir á plötu (computer-to-plate equipments) 9 A 

84423029 Annar vélbúnaður, tækjabúnaður og tæki til aðvinnslu eða framleiðslu á plötum, 

völsum eða öðrum prenthlutum 

9 A 

84423090 Annar tækjabúnaður til framleiðslu á prentblokkum o.þ.h., ót.a. 9 A 

84424000 Hlutar til vélbúnaðar, tækjabúnaðar og tækja til letursetningar eða letursteypu, 

til vinnslu eða framleiðslu á blokkum ót.a. 

7 A 

84425000 Prentgerðir (print type), -blokkir, plötur, valsar og aðrir prenthlutar, blokkir 

o.þ.h. 

7 A 

84431100 Offsetprentvélar, fyrir pappírsrúllur 10 A 

84431200 Offsetprentvélar, fyrir arkir, af skrifstofugerð (arkastærð 22x36 cm eða minni) 12 A 

84431311 Aðrar offsetprentvélar, fyrir arkir, fyrir einlita prentvélar 10 A 

84431312 Aðrar offsetprentvélar, fyrir arkir, fyrir tvílita prentvélar 10 A 

84431313 Aðrar offsetprentvélar, fyrir arkir, fyrir fjórlita prentvélar 10 A 

84431319 Offsetprentvélar, fyrir arkir 10 A 

84431390 Aðrar offsetprentvélar 10 A 

84431400 Hæðarprentvélar, fyrir pappírsrúllur 12 A 

84431500 Hæðarprentvélar, fyrir annað en pappírsrúllur 12 A 

84431600 Hverfiprentvélar 10 A 

84431700 Djúpprentvélar 18 A 

84431921 Valsaskjáprentvélar (cylinder screen press) 10 A 

84431922 Dígulprentvélar (Platen screen press) 10 A 

84431929 Aðrar skjáprentvélar (screen printing machinery) 10 A 

84431980 Aðrar prentvélar 8 A 

84433110 Prentarar, afritunarvélar o.þ.h., með tvö eða fleiri hlutverk, sem byggjast á 

rafstöðuhrifum (electrostatic photo type) 

10 A 

84433190 Prentarar, afritunarvélar o.þ.h., með tvö eða fleiri hlutverk, sem byggjast ekki á 
rafstöðuhrifum 

0 A 

84433211 Stylus-prentarar 0 A 

84433212 Leysiprentarar 0 A 

84433213 Bleksprautuprentarar 0 A 

84433214 Hitaprentarar 0 A 

84433219 Aðrir prentarar 0 A 

84433221 Bleksprautuprentvélar, sem tengjanlegar við gagnavinnsluvél eða net 8 A 
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84433222 Rafstöðuljósmyndaprentvélar (leysiprentvélar), tengjanlegar við 
gagnavinnsluvél eða net 

8 A 

84433229 Aðrar stafrænar prentvélar, tengjanlegar við gagnavinnsluvél eða net 8 A 

84433290 Aðrir prentarar eða myndsendar, tengjanlegir við net 0 A 

84433911 Rafstöðuljósritunarvélar, bein vinnsla (direct process) 0 A 

84433912 Rafstöðuljósritunarvélar, óbein vinnsla (indirect process) 10 A 

84433921 Rafstöðuljósritunarvélar, með innbyggðu optísku kerfi  0 A 

84433922 Rafstöðuljósritunarvélar fyrir snertiaðferð (of the contact type) 20 A 

84433923 Hitanæmar ljósritunarvélar 20 A 

84433924 Ljósritunarvélar sem byggja á þurrgufun af völdum hita (heat-sublimated) 20 A 

84433931 Bleksprautuprentvélar 8 A 

84433932 Rafstöðuljósmyndaprentvélar (leysiprentvélar) 8 A 

84433939 Aðrar stafrænar prentvélar 8 A 

84433990 Aðrir prentarar, afritunarvélar og myndsendar 0 A 

84439111 Samskeytarar fyrir vefprentvélar (splicers of web press) 12 A 

84439119 Hjálparvélar við stafræna prentun, ót.a. 12 A 

84439190 Hlutar og fylgihlutir til vélbúnaðar sem notaður er til prentunar 6 A 

84439910 Hjálparvélar við stafræna prentun 12 A 

84439921 Varmaprenthausar (thermal printer heads) 6 A 

84439929 Aðrir hlutar til vélbúnaðar sem notaður er til stafrænnar prentunar, ót.a. 6 A 

84439990 Aðrir hlutar og fylgihlutir til vélbúnaðar sem notaður er til prentunar og 

afritunarvéla o.þ.h. 

0 A 

84440010 Spunastútar (spinning jets) fyrir syntetískan þráð 10 A 

84440020 Spunastútar (spinning jets) fyrir syntetískar stutttrefjar 10 A 

84440030 Spunastútar (spinning jets) fyrir gervitrefjar 10 A 

84440040 Vélbúnaður til að bylgja (crimping) tilbúna þræði 10 A 

84440050 Vélbúnaður til að skera tilbúna þræði 10 A 

84440090 Vélar til að þrýsta út, draga út, hrýfa, eða skera tilbúin spunaefni, ót.a. 10 A 

84451111 Blásturskembivélar (blowing-carding machinery) 10 A 

84451112 Ballaplokkari (bale plucker) 10 A 

84451113 Kambar eða kembivél (card or carding machine) 10 A 

84451119 Aðrar kembivélar til að vinna baðmullartrefjar (cotton type fibres) 10 A 

84451120 Kembivélar til að vinna ullartrefjar 10 A 

84451190 Aðrar kembivélar, ót.a. 10 A 

84451210 Greiður fyrir baðmull (cotton comber) 10 A 

84451220 Greiður fyrir kambgarn (worsted comber) 10 A 

84451290 Aðrar vélgreiður 10 A 

84451310 Togvélar 10 A 

84451321 Rammar í snúðvélar fyrir baðmull (cotton roving frames) 10 A 
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84451322 Snúðvélar fyrir kambgarn 10 A 

84451329 Aðrar snúðvélar 10 A 

84451900 Vélar til að vinna spunatrefjar (textile preparing machines), ót.a. 10 A 

84452031 Spunavélar með þyrlum (rotor spinning machine) 10 A 

84452032 Sprautuspunavél (jet spinner) 10 A 

84452039 Aðrar spunavélar án snældu (open-end spinner) 10 A 

84452041 Hringspunarammi fyrir baðmull (Cotton ring spinning frame) 10,5 A 

84452042 Hringspunarammi fyrir kambgarn (Worsted ring spinning frame) 10 A 

84452049 Aðrir hringspunarammar 10 A 

84452090 Aðrar spunavélar, ót.a. 10 A 

84453000 Vélar til að tvinna eða snúa spunavörur 10 A 

84454010 Sjálfvirkar keflavindur (bobbin winders) 10 A 

84454090 Aðrar spunavindivélar eða spólunarvélar 10 A 

84459010 Vélar til uppistöðu (warping machines) 10 A 

84459020 Vélar til uppistöðumörkunar (sizing machines) 10 A 

84459090 Aðrar vélar til framleiðslu og vinnslu á spunagarni, ót.a. 10 A 

84461000 Vefstólar til að vefa dúk 30 cm eða mjórri 8 A 

84462110 Vélknúnir vefstólar, til að vefa gólfteppi eða -mottur, breiðari en 30 cm, fyrir 

skyttu 

12 A 

84462190 Vélknúnir vefstólar, til að vefa dúk, breiðari en 30 cm, ót.a., fyrir skyttu 10 A 

84462900 Vefstólar, til að vefa dúk, breiðari en 30 cm, fyrir skyttu, ót.a. 10 A 

84463020 Rapier-vefstólar til að vefa dúk, breiðari en 30 cm, skyttulausir 8 A 

84463030 Vefstólar (carrier looms) til að vefa dúk, breiðari en 30 cm, skyttulausir 8 A 

84463040 Vatnsþrýstivefstólar (water jet looms) til að vefa dúk, breiðari en 30 cm, 

skyttulausir 

8 A 

84463050 Loftþrýstivefstólar (air jet looms) til að vefa dúk, breiðari en 30 cm, skyttulausir 8 A 

84463090 Vefstólar til að vefa dúk, breiðari en 30cm, skyttulausir, ót.a. 8 A 

84471100 Hringprjónavélar, með nálahring að þvermáli ekki meira en 165 mm 8 A 

84471200 Hringprjónavélar, með nálahring að þvermáli minna en 165 mm 8 A 

84472011 Tricot-uppistöðuprjónavélar (tricot warp knitting machines) 8 A 

84472012 Raschel-uppistöðuprjónavélar (raschel warp knitting machines) 8 A 

84472019 Aðrar uppistöðuprjónavélar, ót.a. 8 A 

84472020 Aðrar flatprjónavélar 8 A 

84472030 Stungubindivélar 8 A 

84479011 Vélar til að límbinda (tufting), til að gera gólfteppi eða -mottur 7 A 

84479019 Aðrar vélar til að límbinda 8 A 

84479020 Útsaumsvélar 8 A 

84479090 Vélar til framleiðslu á yfirspunnu garni, tylli, laufaborðum, leggingum, fléttum 

eða netefnum 

10 A 
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84481100 Skeftivélar og Jaquardvélar; vélar til nota með þeim til að minnka spjöld, fyrir 
vélar í 84.44, 45, 46 og 47 

8 A 

84481900 Hjálparbúnaður, ót.a., fyrir vélar í nr. 84.44, 84.45, 84.46 og 84.47 8 A 

84482020 Spunamunnstykki eða spunavörtur (spinnerets) 6 A 

84482090 Hlutar og fylgihlutir til véla í nr. 84.44 eða í hjálparbúnað við þær, ót.a. 6 A 

84483100 Kambar fyrir nr. 84.45 6 A 

84483200 Hlutar og fylgihlutir til véla til vinnslu á spunatrefjum, ót.a. 6 A 

84483310 Vindueiningar í sjálfvirkar vindur 6 A 

84483390 Snældur, snælduleggir, spunahringir og hringfarar 6 A 

84483910 Þyrlar í spunavélar án snældu (open-end rotors), til véla í nr. 84.45 eða í 

hjálparbúnað við þær 

6 A 

84483920 Rafknúinn hreinsibúnaður fyrir „automatic winder“ 6 A 

84483930 „Air splicer for automatic winder“   6 A 

84483940 Heilt sett af hringspunarömmum (compact set of ring spinning frames) 6 A 

84483990 Hlutar og fylgihlutir til véla í nr. 84.45 eða í hjálparbúnað við þær, ót.a. 6 A 

84484200 Vefjaskeiðar í vefstóla, höföld og hafaldagrindur í vefstóla 6 A 

84484910 „Picking and receiving unit for projective weaving machine“ 6 A 

84484920 Ívafsinnsetningar- og sleppiverk (weft insertion and left-off motion) fyrir 

loftþrýstivefstóla (air-jet looms) 

6 A 

84484930 Skyttur 6 A 

84484990 Hlutar og fylgihlutir til vefstóla eða í hjálparbúnað við þá, ót.a. 6 A 

84485120 Nálar (Barbered needles) eða heklunálar í prjónavélar, stærð nr. 28 eða fínni 6 A 

84485190 Sökkur (platínur), nálar og aðrir hlutir, notað til að mynda lykkjur 6 A 

84485900 Aðrir hlutar eða fylgihlutir til véla í nr. 84.47 eða í hjálparbúnað við þær 6 A 

84490010 Háhraðanálastunguvél (high speed needle punching machine), stunguhraði 
meira en 2000 bis/mín. 

8 A 

84490020 Breið háhraða „spunlace“-vefleysuvél (high speed width spunlace equipment), 
með vinnubreidd meira en 3,5 m og vinnuhraða meira en 250 m/mín., spunlace-

þrýstingur 400 Pa eða meira 

8 A 

84490090 Vélbúnaður til framleiðslu eða frágangs á flóka eða vefleysum í metramáli eða 
stykkjum 

8 A 

84501110 Alsjálfvirkar vélar, með þyrilblaði sem snýst án afláts (continuously rotating 

impeller) sem taka ekki meira en 10 kg af þurru líni 

10 A 

84501120 Alsjálfvirkar vélar, með tromlu, sem taka ekki meira en 10 kg af þurru líni 10 A 

84501190 Alsjálfvirkar þvottavélar, sem taka ekki meira en 10 kg af þurru líni 10 A 

84501200 Aðrar þvottavélar, sem taka ekki meira en 10 kg af þurru líni, með innbyggðum 

þurrkara 

30 A 

84501900 Aðrar þvottavélar, sem taka ekki meira en 10 kg af þurru líni, ót.a. 30 A 

84502000 Þvottavélar, sem taka meira en 10 kg af þurru líni 10 A 

84509010 Hlutar til þvottavéla sem taka ekki meira en 10 kg af þurru líni 5 A 

84509090 Hlutar til þvottavéla sem taka meira en 10 kg af þurru líni 16 A 

84511000 Þurrhreinsivélar, þó ekki í nr. 84.50 21 A 

84512100 Þurrhreinsivélar (þó ekki í nr. 84.50), sem taka ekki meira en 10 kg af þurru líni 15 A 
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84512900 Þurrkarar (þó ekki í nr. 84.50), ót.a. 8 A 

84513000 Strauvélar og pressur (þ.m.t. suðupressur) 8 A 

84514000 Þvotta-, bleiki- eða litunarvélar 8,4 A 

84515000 Vélar til að vinda, afvinda, brjóta, skera eða takka spunadúk 8 A 

84518000 Vélar til að vinda, steina, ganga frá, húða eða gegndreypa spunagarn o.þ.h. 12 A 

84519000 Hlutar til vélbúnaðar í nr. 84.51 8 A 

84521010 Fjölvirkar saumavélar til heimilisnota 21 A 

84521091 Handsnúnar saumavélar til heimilisnota 21 A 

84521099 Saumavélar til heimilisnota, ót.a. 21 A 

84522110 Sjálfvirkar saumavélar, ekki til heimilisnota, flatsaums- (flatseam) 12 A 

84522120 Sjálfvirkar varpsaumavélar (overlock), ekki til heimilisnota 12 A 

84522130 Sjálfvirkar covering stitch-saumavélar, ekki til heimilisnota 12 A 

84522190 Aðrar sjálfvirkar saumavélar, ekki til heimilisnota, ót.a. 12 A 

84522900 Saumavélar, þó ekki bókasaumavélar, ekki til heimilisnota, ót.a. 12 A 

84523000 Saumavélanálar 14 A 

84529011 Spóluhús (rotating shuttles) fyrir saumavélar til heimilisnota 14 A 

84529019 Hlutar til saumavéla til heimilisnota, ót.a. 14 A 

84529091 Spóluhús fyrir saumavélar, ekki til heimilisnota 14 A 

84529092 Önnur húsgögn, undirstöður og lok fyrir saumavélar og hlutar til þeirra  14 A 

84529099 Hlutar til saumavéla, ekki til heimilisnota, ót.a. 14 A 

84531000 Vélbúnaður til forvinnslu, sútunar eða vinnslu á húðum, skinnum eða leðri 8,4 A 

84532000 Vélbúnaður til framleiðslu eða viðgerðar á skófatnaði 8,4 A 

84538000 Vélbúnaður til framleiðslu eða viðgerðar á vörum úr húðum, skinnum eða leðri, 

ót.a. 

8,4 A 

84539000 Hlutar til vélbúnaðar í nr. 84.53 8 A 

84541000 Málmbreytiofnar (converters) til nota í málmvinnslu og málmsteypu 8,4 A 

84542010 „Out furnace refining equipment“ 8,4 A 

84542090 Hrámálmsteypumót og bræðslusleifar til nota í málmvinnslu og málmsteypu, 

ót.a. 

8,4 A 

84543010 Vélar til að steypa í mót með köldu hólfi (cold chamber die-casting machines) 12 A 

84543021 Vélar til samfelldrar steypu málmhleifablokka (ingot block continuous casting 

machines) 

10 A 

84543022 Vélar til samfelldrar steypu málmhleifahellna (ingot slab) 12 A 

84543029 Vélar til samfelldrar steypu annarra málmhleifa, ót.a. 12 A 

84543090 Hrámálmsteypumót og bræðslusleifar til nota í málmvinnslu og málmsteypu, 

ót.a. 

12 A 

84549010 Hlutar til hreinsibúnaðar fyrir utan ofn 8 A 

84549021 Sísteypumót (crystallizers) fyrir vélar til samfelldrar steypu málmhleifa 8 A 

84549022 Titringstæki fyrir vélar til samfelldrar steypu málmhleifa 8 A 

84549029 Aðrir hlutar til véla til samfelldrar steypu málmhleifa 8 A 
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84549090 Hlutar til annarra véla í nr. 84.54 8 A 

84551010 Pípuvölsunarvélar til heitvölsunar 12 A 

84551020 Pípuvölsunarvélar til kaldvölsunar 12 A 

84551030 Pípuvölsunarvélar þar sem hægt er að minnka þvermál (with a capacity to rix-

reduce diameter) 

12 A 

84551090 Málmpípuvölsunarvélar, ót.a. 12 A 

84552110 Flatvölsunarvélar til heitvölsunar (hot-rolling flat mills) 15 A 

84552120 Völsunarvélar fyrir prófíla (shapes and sections) 15 A 

84552130 Völsunarvélar fyrir teina og stengur í vafningum 15 A 

84552190 Málmvölsunarvélar til heitvölsunar eða bæði heit- og kaldvölsunar, ót.a. 15 A 

84552210 Flatvölsunarvélar til kaldvölsunar 10 A 

84552290 Málmvölsunarvélar til kaldvölsunar, ót.a. 15 A 

84553000 Valsar til málmvölsunarvéla 8,4 A 

84559000 Hlutar til málmvölsunarvéla og valsa 8 A 

84561000 Vélar til smíða sem vinna með leysi- eða öðrum ljós- eða 
ljóseindageislaaðferðum 

0 A 

84562000 Vélar til smíða sem vinna með hátíðniaðferð 10 A 

84563010 Vélar til smíða sem vinna með rafhleðsluaðferð, tölustýrðar 9,7 A 

84563090 Vélar til smíða sem vinna með rafhleðsluaðferð, ekki tölustýrðar 10 A 

84569010 Skurðarvélar sem vinna með plasmabogaaðferð 0 A 

84569020 Vatnsþrýstiskurðarvélar 0 A 

84569090 Aðrar vélar til smíða úr hvers konar efni með rafkemískri og 
rafeindageislaaðferð 

0 A 

84571010 Lóðréttar vélsmíðamiðstöðvar (vertical machining centres) 9,7 A 

84571020 Láréttar vélsmíðamiðstöðvar 9,7 A 

84571030 „Plano machining centres“ 9,7 A 

84571090 Vélsmíðamiðstöðvar, ót.a. 9,7 A 

84572000 Einingasmíðavélar (einstöðu) 8 A 

84573000 Fjölstöðufærsluvélar 5 A 

84581100 Láréttir rennibekkir, tölustýrðir 9,7 A 

84581900 Láréttir rennibekkir, ót.a. 12 A 

84589100 Rennibekkir, ót.a., tölustýrðir 5 A 

84589900 Rennibekkir, ót.a., til vinnslu á málmi 12 A 

84591000 Lausir vinnsluhausar með leiðara 15 A 

84592100 Borvélar, ót.a., tölustýrðar 9,7 A 

84592900 Borvélar, ót.a., til vinnslu á málmi 15 A 

84593100 Götunar-fræsivélar, ót.a., tölustýrðar 9,7 A 

84593900 Götunar-fræsivélar, ót.a., til vinnslu á málmi 10 A 

84594010 Borvélar, tölustýrðar 9,7 A 

84594090 Borvélar, ekki tölustýrðar 15 A 
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84595100 Fræsarar, af hnégerð, tölustýrðir 9,7 A 

84595900 Fræsarar, af hnégerð, ót.a., til vinnslu á málmi 15 A 

84596110 Sléttfræsarar (planomilling machines), tölustýrðir 5 A 

84596190 Aðrir fræsarar, ót.a., tölustýrðir 5 A 

84596910 Sléttfræsarar, ekki tölustýrðir 12 A 

84596990 Fræsarar, ót.a., ekki tölustýrðir 12 A 

84597000 Snittvélar eða skrúfuskerar, ót.a., til vinnslu á málmi 12 A 

84601100 Láréttar slípivélar sem hægt er að stilla í stöðu hvers mönduláss með að minnsta 
kosti 0,01 mm nákvæmni, tölustýrðar 

9,7 A 

84601900 Láréttar slípivélar sem hægt er að stilla í stöðu hvers mönduláss með að minnsta 

kosti 0,01 mm nákvæmni, ekki tölustýrðar 

15 A 

84602110 Sívalar slípivélar sem hægt er að stilla í stöðu hvers mönduláss með að minnsta 

kosti 0,01 mm nákvæmni, tölustýrðar 

9,7 A 

84602120 Innanslípivélar (internal grinding) sem hægt er að stilla í stöðu hvers mönduláss 

með að minnsta kosti 0,01 mm nákvæmni, tölustýrðar 

9,7 A 

84602190 Slípivélar sem hægt er að stilla í stöðu hvers mönduláss með að minnsta kosti 

0,01 mm nákvæmni, tölustýrðar, ót.a. 

9,7 A 

84602910 Sívalar slípivélar sem hægt er að stilla í stöðu hvers mönduláss með að minnsta 
kosti 0,01 mm nákvæmni, ekki tölustýrðar 

15 A 

84602920 Innanslípivélar sem hægt er að stilla í stöðu hvers mönduláss með að minnsta 

kosti 0,01 mm nákvæmni, ekki tölustýrðar 

15 A 

84602930 Fræsivölsunarslípivélar (mill roller grinding machines) sem hægt er að stilla í 

stöðu hvers mönduláss með að minnsta kosti 0,01 mm nákvæmni, ekki 

tölustýrðar 

13 A 

84602990 Slípivélar sem hægt er að stilla í stöðu hvers mönduláss með að minnsta kosti 

0,01 mm nákvæmni, ekki tölustýrðar, ót.a. 

13 A 

84603100 Skerpivélar, tölustýrðar 9,7 A 

84603900 Skerpivélar, ekki tölustýrðar 15 A 

84604010 Vélar til að brýna 13 A 

84604020 Vélar til að fága (lapping machines) 13 A 

84609010 Vélar með slípihjóli 15 A 

84609020 Fágunarvélar (polishing machines) 15 A 

84609090 Smíðavélar til að fínpússa málm með fægiefnum, ót.a. 15 A 

84612010 Vélar til að móta 15 A 

84612020 Vélar til að grópa 15 A 

84613000 Úrsnarar 12 A 

84614010 Vélar til að skera, slípa eða fínpússa tannhjól, tölustýrðar 9,7 A 

84614090 Vélar til að skera, slípa eða fínpússa tannhjól, ekki tölustýrðar 15 A 

84615000 Sagir eða afskurðarvélar, til vinnslu á málmi 12 A 

84619011 Tvíása opnar plönunarvélar (double-column (open-side) planing machines) 15 A 

84619019 Aðrar vélar til að hefla, ót.a. 15 A 

84619090 Aðrar smíðavélar til vinnslu á málmi, ót.a. 12 A 

84621010 Vélar til fallsmíði eða stönsunar og hamrar, tölustýrt 9,7 A 
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84621090 Vélar til fallsmíði eða stönsunar og hamrar, ekki tölustýrt 12 A 

84622110 Vélar til að rétta, tölustýrðar 9,7 A 

84622190 Vélar til að beygja, brjóta saman eða fletja, tölustýrðar 9,7 A 

84622910 Vélar til að rétta, ekki tölustýrðar 10 A 

84622990 Vélar til að beygja, brjóta saman eða fletja, ekki tölustýrðar 10 A 

84623110 Skurðvélar á langveginn, tölustýrðar 7 A 

84623120 Skurðvélar á þverveginn, tölustýrðar 7 A 

84623190 Aðrar skurðvélar, tölustýrðar 7 A 

84623910 Skurðvélar á langveginn, ekki tölustýrðar 10 A 

84623920 Skurðvélar á þverveginn, ekki tölustýrðar 10 A 

84623990 Aðrar skurðvélar, ekki tölustýrðar 10 A 

84624111 Tölvustýrðar götunarpressur sem skipta sjálfvirkt um verkfæri (CNC automatic 

tool change punch press), tölustýrðar 

9,7 A 

84624119 Aðrar tölustýrðar götunarpressur 9,7 A 

84624190 Aðrar tölustýrðar vélar til að gata eða skora 9,7 A 

84624900 Vélar til að gata eða skora, ekki tölustýrðar 10 A 

84629110 Vökvaknúnar málmklemmuvélar (metal section squeezing machine) 10 A 

84629190 Vökvapressur, ót.a. 10 A 

84629910 Vélrænar pressur 10 A 

84629990 Pressur, ót.a., til vinnslu á málmi 10 A 

84631011 Bekkir til kalddráttar á pípum, 300 t eða minni 10 A 

84631019 Bekkir til kalddráttar á pípum, stærri en 300 t 10 A 

84631020 Vélar til að draga víra (wiredrawing machines) 10 A 

84631090 Aðrir dragbekkir fyrir stangir, pípur, prófíla eða vír, ót.a. 10 A 

84632000 Skrúfugangsvölsunarvélar 15 A 

84633000 Vélar til vinnslu málmvírs 10 A 

84639000 Vélar til smíða úr málmi, án þess að efni sé fjarlægt, ót.a. 10 A 

84641010 Hjólsagir 0 A 

84641020 Útskurðarsagir 0 A 

84641090 Aðrar vélsagir, ót.a. 0 A 

84642010 Slípunar- eða fágunarvélar til að slípa eða fága gler eða glervörur 0 A 

84642090 Aðrar slípunar- eða fágunarvélar, ót.a. 0 A 

84649011 Afskurðarvélar, til nota við kaldvinnslu á gleri eða glervörum 0 A 

84649012 Útskurðarvélar, til nota við kaldvinnslu á gleri eða glervörum 0 A 

84649019 Aðrar vélar, til nota við kaldvinnslu á gleri eða glervörum, ót.a. 0 A 

84649090 Vélar til smíða úr steini, leir eða steinsteypu, ót.a. 0 A 

84651000 Vélar til smíða úr viði sem framkvæmt geta mismunandi vélavinnu án þess að 

skipt sé um verkfæri 

10 A 

84659100 Vélsagir til smíða úr viði, korki, beini, harðgúmmíi, plasti o.þ.h. 10 A 
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84659200 Vélar til að hefla, skera eða móta við eða plast o.þ.h. 10 A 

84659300 Vélar til að slípa, pússa eða fága við, kork, bein eða harðgúmmí 10 A 

84659400 Beygju- eða samsetningarvélar fyrir við, kork, bein, harðgúmmí eða harðplast 10 A 

84659500 Vélar til að bora eða grópa við, kork, bein, harðgúmmí eða harðplast 10 A 

84659600 Vélar til að kljúfa, sneiða eða birkja við, kork, bein, harðgúmmí o.þ.h. 10 A 

84659900 Vélar til smíða úr viði, korki, beini, harðgúmmíi, harðplasti og áþekkum hörðum 

efnum, ót.a. 

10 A 

84661000 Verkfærafestingar og sjálfopnandi skurðarhausar fyrir vélar í nr. 84.56–84.65 7 A 

84662000 Efnisfestingar til að nota við vélar í nr. 84.56–84.65 7 A 

84663000 Deilihausar og annar sérhæfður aukabúnaður fyrir smíðavélar 7 A 

84669100 Hlutar og fylgihlutir, ót.a. til að nota við vélar í nr. 84.64 0 A 

84669200 Hlutar og fylgihlutir, ót.a. til að nota við vélar í nr. 84.65 6 A 

84669310 Verkfæramagasín og sjálfvirkur verkfæraskiptir (Automatic Tool Changer)  0 A 

84669390 Hlutar og fylgihlutir, ót.a., til að nota við vélar í nr. 84.56–84.61 0 A 

84669400 Hlutar og fylgihlutir, ót.a., til að nota við vélar í nr. 84.62 eða 84.63 6 A 

84671100 Loftknúin handverkfæri, snúningsverkfæri 8 A 

84671900 Loftknúin handverkfæri, ót.a. 8 A 

84672100 Borvélar, hvers konar 10 A 

84672210 Keðjusagir 10 A 

84672290 Rafmagnssagir (handverkfæri) 10 A 

84672910 Verkfæri til slípunar (grinding tools) 10 A 

84672920 Heflarar 10 A 

84672990 Önnur handverkfæri, ót.a. 10 A 

84678100 Keðjusagir 8 A 

84678900 Handverkfæri, með innbyggðum hreyfli sem er ekki fyrir rafmagn, ót.a. 8 A 

84679110 Hlutar til keðjusaga, með innbyggðum hreyfli fyrir rafmagn 6 A 

84679190 Hlutar til keðjusaga, ót.a. 6 A 

84679200 Hlutar til loftknúinna handverkfæra 6 D 

84679910 Hlutar til innbyggðra hreyfla fyrir rafmagn í nr. 84.67, ót.a. 10 A 

84679990 Hlutar til innbyggðra hreyfla í nr. 84.67, ót.a. 6 A 

84681000 Brennarar (torches), til að halda á, til lóðunar, brösunar eða logsuðu 12 A 

84682000 Gashitaður vélbúnaður til logsuðu (gas-operated machinery for welding), ót.a.  12 A 

84688000 Vélbúnaður til logsuðu, ekki gashitaður 12 A 

84689000 Hlutar til vélbúnaðar til logsuðu 7 A 

84690011 Ritvinnsluvélar 0 A 

84690012 Sjálfvirkar ritvélar 12 A 

84690020 Aðrar ritvélar, fyrir rafmagn 12 A 

84690030 Aðrar ritvélar, ekki fyrir rafmagn 12 A 

84701000 Rafeindareiknivélar, sem geta gengið án ytri raforkugjafa 0 A 
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84702100 Rafeindareiknivélar, með innbyggðum prentbúnaði, ót.a. 0 A 

84702900 Rafeindareiknivélar, ót.a. 0 A 

84703000 Reiknivélar, ót.a. 0 A 

84705010 Stimpilpeningakassar, til nota í verslunum 0 A 

84705090 Stimpilpeningakassar, ót.a. 0 A 

84709000 Frímerkjavélar o.þ.h., með reikniútbúnaði 0 A 

84713000 Sjálfvirkar ferðagagnavinnsluvélar sem ekki vega meira en 10 kg og fela í sér 

a.m.k. miðstöð, lyklaborð og skjá 

0 A 

84714110 Stórtölvur (mainframes), sem hafa að geyma í sama vélarhúsi a.m.k. miðstöð og 

inn- og úttakseiningu 

0 A 

84714120 Smátölvur (mini-computers), sem hafa að geyma í sama vélarhúsi a.m.k. 

miðstöð og inn- og úttakseiningu 

0 A 

84714140 Örgjörvar, sem hafa að geyma í sama vélarhúsi a.m.k. miðstöð og inn- og 
úttakseiningu 

0 A 

84714190 Stafrænar, sjálfvirkar gagnavinnsluvélar sem hafa að geyma í sama vélarhúsi 

a.m.k. miðstöð og inn- og úttakseiningu, ót.a. 

0 A 

84714910 Stórtölvur, framvísað í formi kerfa 0 A 

84714920 Smátölvur, framvísað í formi kerfa 0 A 

84714940 Örgjörvar, framvísað í formi kerfa 0 A 

84714991 Dreifð stjórnkerfi (distributed control system) 0 A 

84714999 Stafrænar sjálfvirkar gagnavinnsluvélar, framvísað í formi kerfa, ót.a. 0 A 

84715010 Stafrænar vinnslueiningar stórtölva (digital process units of mainframes) 0 A 

84715020 Stafrænar vinnslueiningar smátölva 0 A 

84715040 Stafrænar vinnslueiningar örgjörva 0 A 

84715090 Stafrænar vinnslueiningar, ót.a. 0 A 

84716040 Útstöð (terminals) fyrir stórtölvur eða smátölvur  0 A 

84716050 Skannar 0 A 

84716060 Stafarar (digitisers) 0 A 

84716071 Lyklaborð 0 A 

84716072 Mýs 0 A 

84716090 Aðrar inn- og úttakseiningar, ót.a. 0 A 

84717010 Harðdiskadrif (rigid disk drives) 0 A 

84717020 Disklingadrif 0 A 

84717030 Geisladiskadrif 0 A 

84717090 Aðrar geymslueiningar, ót.a. 0 A 

84718000 Aðrar einingar sjálfvirkra gagnavinnsluvéla 0 A 

84719000 Vélar til að umskrá og vinna úr gögnum, ót.a. 0 A 

84721000 Fjölritunarvélar fyrir skrifstofur 14 A 

84723010 Vélar til að flokka póst, loka pósti og binda um póst 10 A 

84723090 Vélar til að brjóta eða opna póst; vélar til að setja á eða stimpla frímerki 14 A 

84729010 Sjálfvirkir peningaseðlaskammtarar 0 A 
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84729021 Gatarar 0 A 

84729022 Heftarar 0 A 

84729029 Aðrar heftivélar, ót.a. 0 A 

84729030 Pappírstætarar 0 A 

84729040 Fjölföldunarvélar 14 A 

84729090 Skrifstofuvélar, ót.a. 0 A 

84731000 Hlutar og fylgihlutir til véla í nr. 84.69 8 A 

84732100 Hlutar og fylgihlutir til véla í nr. 8470.1000, 2100 og 2009 0 A 

84732900 Hlutar og fylgihlutir til annarra véla í nr. 84.70 0 A 

84733010 Hlutar eða fylgihlutir við nr. 8471.1000, 4110, 4120, 4910, 4920, 5010, 5020, 
6090 og 7019 

0 A 

84733090 Hlutar og fylgihlutir til annarra véla í nr. 84.71 0 A 

84734010 Peningaseðlaskammtarar fyrir hraðbanka 10,5 A 

84734090 Aðrir hlutar og fylgihlutir til véla í nr. 84.72, ót.a. 10,5 A 

84735000 Hlutar og fylgihlutir sem jöfnum höndum henta til véla í tveimur eða fleiri af nr. 
84.69–84.72 

0 A 

84741000 Vélbúnaður til að flokka, sálda, aðskilja eða þvo málmgrýti eða önnur jarðefni 5 A 

84742010 Vélar til mulnings eða slípunar með tenntum völturum (toothing roller type) 5 A 

84742020 Vélar til mulnings eða slípunar af gerðinni Em-Peters (Em-Peters type) 5 A 

84742090 Aðrar vélar til mulnings eða slípunar á mold, steinum, málmgrýti o.þ.h. 5 A 

84743100 Steypuhrærivélar 7 A 

84743200 Vélar til að blanda steinefnum í bítúmen 7 A 

84743900 Vélar til að blanda eða hnoða, ót.a., fyrir mold eða önnur jarðefni o.þ.h. 5 A 

84748010 Vélar til að valsa og móta (Rolling forming machines) 5 A 

84748020 Vélar til að mótapressunar (mould pressing machines) 5 A 

84748090 Vélbúnaður til að pressa eldsneyti úr steinaríkinu eða til framleiðslu á 

málmsteypumótum úr sandi, ót.a. 

5 A 

84749000 Hlutar til vélbúnaðar í nr. 84.74 5 A 

84751000 Vélar til að setja saman rafmagns- eða rafeindalampa, -túbur eða leifturlampa í 

glerhylki 

8 A 

84752100 Vélar til framleiðslu á ljóstrefjum og forvinnslu þeirra 10 A 

84752911 Ofnar til vinnslu á gleri og glervörum (continuous hot bending furnaces for 
working glass or glassware) 

10 A 

84752912 Trefjaplastvindur (þó ekki ljóstrefjavindur (opticaefiber winder) 10 A 

84752919 Annar búnaður til heitvinnslu á gleri eða glervörum 10 A 

84752990 Aðrar vélar til framleiðslu á gleri eða glervörum, ót.a. 10 A 

84759000 Hlutar til véla til glervinnslu 8 A 

84762100 Sjálfsalar fyrir drykkjarvörur með hita- eða kælibúnaði 14 A 

84762900 Sjálfsalar fyrir drykkjarvörur, ót.a. 15 A 

84768100 Aðrir sjálfsalar með hita- eða kælibúnaði 14 A 

84768900 Sjálfsalar, ót.a. 15 A 
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84769000 Hlutar til sjálfsala 10 A 

84771010 Sprautumótunarvélar til vinnslu á plasti 0 A 

84771090 Sprautumótunarvélar til vinnslu á gúmmíi 0 A 

84772010 Mulningsvélar fyrir plast (plastic granulators) 5 A 

84772090 Dragvélar (extruders) fyrir vinnslu á gúmmíi og plasti, ót.a. 5 A 

84773010 Blástursmótunarvélar með dragvél (extruding blow molding machines) 5 A 

84773020 Blástursmótunarvélar með sprautusteypu (injecting blow molding machines) 5 A 

84773090 Blástursmótunarvélar til vinnslu á gúmmíi og plasti, ót.a. 5 A 

84774010 „Plastics bridge-die-forming machines“ 5 A 

84774020 Plastmótunarvélar með sléttipressu (Plastics calender-forming machines) 5 A 

84774090 Lofttæmimótunarvélar og hitamótunarvélar til vinnslu á gúmmíi og plasti, ót.a. 5 A 

84775100 Vélbúnaður til að móta eða endursóla lofthjólbarða eða forma slöngur, ót.a. 5 A 

84775900 Vélbúnaður til að forma eða móta á annan hátt gúmmí eða plast, ót.a. 5 A 

84778000 Vélbúnaður til vinnslu á gúmmíi eða plasti eða til framleiðslu á vörum úr 

þessum efnum 

5 A 

84779000 Hlutar til vélbúnaðar til vinnslu á gúmmíi eða plasti eða til framleiðslu á vörum 

úr þessum efnum 

0 A 

84781000 Vélbúnaður til að vinna eða framleiða tóbak, ót.a. 5 A 

84789000 Hlutar til véla til að vinna eða framleiða tóbak, ót.a. 10 A 

84791021 Vélar fyrir útlögn á malbiki (bituminous concrete) 8 A 

84791022 Bindiefnisdreifarar 8 A 

84791029 Aðrir dreifarar, ót.a. 8 A 

84791090 Vélbúnaður til opinberra verklegra framkvæmda, mannvirkjagerðar, ót.a. 8 A 

84792000 Vélbúnaður til úrvinnslu eða vinnslu á fastri feiti eða olíu úr dýra- eða 

jurtaríkinu 

10 A 

84793000 Pressur til framleiðslu á spónaplötum eða trefjabyggingarplötum og til 

meðferðar á viði eða korki 

10 A 

84794000 Reipis- eða kaðalgerðarvélar 7 A 

84795010 Vélmenni til iðnaðar, til margvíslegra nota 0 A 

84795090 Vélmenni til iðnaðar, ót.a. 0 A 

84796000 Uppgufunarloftkælitæki 10 A 

84797100 Landgöngubrýr fyrir farþega til notkunar á flugvöllum 0 A 

84797900 Aðrar landgöngubrýr fyrir farþega  0 A 

84798110 Keflisvindur fyrir rafmagnsvír 9,5 A 

84798190 Aðrar vélar til meðferðar á málmi 9,5 A 

84798200 Vélar til að blanda, hnoða, mola, mala o.þ.h. 7 A 

84798910 Stýris- eða stýrisblöðkubúnaður eða gíró-stöðugleikabúnaður fyrir skip 0 A 

84798920 Loftrakatæki eða -rakaeyðingartæki 0 A 

84798940 Vélar til að flokka póstlagða pakka eða prentvörur 0 A 

84798950 Vélar til að þjappa geislavirkum úrgangi saman 0 A 
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84798961 „Automatic plug-in machines“ 0 A 

84798962 „Automatic coreslice adhering machines“ 0 A 

84798969 Aðrar vélar til að setja saman einingar á prentrásaborðum, ót.a. 0 A 

84798992 Vélrænar háreistar vörugeymslur 0 A 

84798999 Vélar og vélræn tæki til sérstakra nota, ót.a. 0 A 

84799010 Hlutar til stýris- eða stýrisblöðkubúnaðar eða gíró-stöðugleikabúnaðar fyrir skip 0 A 

84799020 Hlutar til loftrakatækja eða -rakaeyðingartækja 0 A 

84799090 Hlutar til annarra véla eða tækja í nr. 84.79, ót.a. 0 A 

84801000 Mótakassar til málmsteypu 10 A 

84802000 Mótaundirstöður 8 A 

84803000 Mótamynstur 10 A 

84804110   8 A 

84804120   8 A 

84804190 Sprautu- eða þrýstimót fyrir málm eða málmkarbíð 8 A 

84804900 Mót fyrir málm eða málmkarbíð, ót.a. 8 A 

84805000 Mót fyrir gler 8,4 A 

84806000 Mót fyrir jarðefni 8,4 A 

84807110   0 A 

84807190 Sprautu- eða þrýstimót fyrir gúmmí eða plast 0 A 

84807900 Mót fyrir gúmmí eða plast, ót.a. 5 D 

84811000 Þrýstiléttar 5 A 

84812010 Lokar fyrir olíuvökvaskiptingar 5 A 

84812020 Lokar fyrir loftskiptingar 5 A 

84813000 Einstefnulokar 5 A 

84814000 Öryggis- eða léttilokar 5 A 

84818021 Rafsegulknúnir stefnulokar (electromagnetic directional valves) 7 A 

84818029 Stefnuvirkir stjórnlokar (directional control valves), ót.a. 7 A 

84818031 Rafeindaþensluloki (electronic expansion valve) 7 A 

84818039 Flæðilokar, ót.a. 7 A 

84818040 Aðrir lokar 7 A 

84818090 Kranar, hanar og áþekk tæki, ót.a. 5 A 

84819010 Hlutar til loka 8 A 

84819090 Hlutar til krana og loka og áþekkra tækja 8 A 

84821010 Veltikúluleg (self-aligning ball bearing)  8 A 

84821020 Djúpgróparkúluleg (deep groove ball bearing) 8 A 

84821030 Kónísk snertikúluleg (angular contact ball bearing) 8 A 

84821040 Þrýstikúluleg (thrust ball bearing) 8 A 

84821090 Kúluleg 8 A 
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84822000 Nállaga keflaleg 8 A 

84823000 Kúlulaga keflaleg 8 A 

84824000 Nálaleg 8 D 

84825000 Sívöl keflaleg, ót.a. 8 A 

84828000 Kúlu- eða keflaleg, ót.a. 8 A 

84829100 Kúlur, nálar og kefli fyrir leg (balls, needles and rollers for bearings) 8 A 

84829900 Hlutar til lega, ót.a. 6 A 

84831011 Sveifarásar til dísilvéla í skip (diesel engine crankshaft for ship) 6 A 

84831019 Drifásar í skip, ót.a. 6 A 

84831090 Drifásar, ekki í skip; ásleg 6 A 

84832000 Leghús, með kúluleg eða keflaleg 6 A 

84833000 Leghús, án kúlulegs eða keflalegs; ásleg 6 A 

84834010 Kerfaspindlar (roller screws) 8 A 

84834020 Stjörnuhjólaniðurgír (planet decelerators) 8 A 

84834090 Tannhjól eða tannhjólasamstæður, kúluspindlar (ball screws), gírkassar, 
hraðabreytar o.þ.h. 

8 A 

84835000 Kasthjól og reimhjól, þ.m.t. blakkir 8 A 

84836000 Tengsl og ástengsli (þ.m.t. hjöruliðir) 8 A 

84839000 Hlutar til búnaðar í nr. 84.83 8 A 

84841000 Þéttingar úr málmplötum í sambandi við annað efni 8 A 

84842000 Vélrænt þétti 8 A 

84849000 Samstæður af þéttingum úr mismunandi efnum 8 A 

84861010 Vélar og tækjabúnaður notaður til framleiðslu á hálfleiðarasúlum (boules) með 

aðferðum sem fela í sér hitabreytingu 

0 A 

84861020 Vélar til slípunar (grinding machines), notaðar við framleiðslu á 
hálfleiðarasúlum (boules) eða hálfleiðaraskífum (wafers) 

0 A 

84861030 Sagir eða afskurðarvélar, notaðar við framleiðslu á hálfleiðarasúlum eða 
hálfleiðaraskífum 

0 A 

84861040 Efnafræðilegur, vélrænn slípunarbúnaður (chemical mechanical polishers), 

notaður við framleiðslu á hálfleiðarasúlum eða hálfleiðaraskífum 

0 A 

84861090 Aðrar vélar og tækjabúnaður, notað við framleiðslu á hálfleiðarasúlum eða 

hálfleiðaraskífum 

0 A 

84862010 Hitunarbúnaður notaður til framleiðslu á hálfleiðarabúnaði eða 

rafeindasamrásum 

0 A 

84862021 Efnafræðilegur eimhúðunarbúnaður (chemical vapour deposition equipment), 
notaður til framleiðslu á hálfleiðarabúnaði eða rafeindasamrásum 

0 A 

84862022 Eðlisfræðilegur eimhúðunarbúnaður (physical vapour deposition equipment), 

notaður til framleiðslu á hálfleiðarabúnaði eða rafeindasamrásum 

0 A 

84862029 Annar filmuhúðunarbúnaður (film deposition equipment), notaður til framleiðslu 

á hálfleiðarabúnaði eða rafeindasamrásum 

0 A 

84862031 Færslu- og endurstillingarmið (step and repeat aligners), notuð til framleiðslu á 

hálfleiðarabúnaði eða rafeindasamrásum 

0 A 

84862039 Annar tækjabúnaður til að varpa eða teikna rásamynstur, notaður til framleiðslu 
á hálfleiðarabúnaði eða rafeindasamrásum 

0 A 
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84862041 Þurrplasmaæting (dry plasma etching), notuð til framleiðslu á hálfleiðarabúnaði 
eða rafeindasamrásum 

0 A 

84862049 Annar ætingar- og strípunarbúnaður (etching and stripping equipments), notaður 
til framleiðslu á hálfleiðarabúnaði eða rafeindasamrásum 

0 A 

84862050 Jónífellingartæki (ion implanters) til íbætingar (doping), notuð til framleiðslu á 

hálfleiðarabúnaði eða rafeindasamrásum 

0 A 

84862090 Aðrar vélar og tækjabúnaður, notað til framleiðslu á hálfleiðarabúnaði eða 

rafeindasamrásum 

0 A 

84863010 Hitunarbúnaður, notaður til framleiðslu á flatskjám 0 A 

84863021 Efnafræðilegur einhúðunarbúnaður, notaður til framleiðslu á flatskjám 0 A 

84863022 Eðlisfræðilegur eimhúðunarbúnaður, notaður til framleiðslu á flatskjám 0 A 

84863029 Annar filmuhúðunarbúnaður, notaður til framleiðslu á flatskjám 0 A 

84863031 Færslu- og endurstillingarmið (step and repeat aligners), notaður til framleiðslu 
á flatskjám 

0 A 

84863039 Annar tækjabúnaður til að varpa eða teikna rásamynstur, notaður til framleiðslu 

á flatskjám 

0 A 

84863041 Hreinsunarbúnaður sem vinnur með hátíðniaðferð, notaður til framleiðslu á 

flatskjám 

10 A 

84863049 Annar tækjabúnaður til votætingar, framköllunar, strípunar eða hreinsunar (wet-

etching, developing, stripping or cleaning), notaður til framleiðslu á flatskjám 

0 A 

84863090 Annar tækjabúnaður og búnaður, notaður til framleiðslu á flatskjám 0 A 

84864010 Vélar og tækjabúnaður, eingöngu eða aðallega til nota við framleiðslu eða 

viðgerða á möskum og netlíki 

0 A 

84864021 Hjúpunarbúnaður (encapsulation equipment), til að búa til plasthylki sem notuð 
eru til að setja saman hálfleiðarabúnað eða rafeindasamrásir 

5 A 

84864022 Vírlóðtæki (wire bonders), af þeirri gerð sem notuð er til að setja saman 
hálfleiðarabúnað eða rafeindasamrásir 

8 A 

84864029 Aðrar vélar eða tækjabúnaður, eingöngu eða aðallega til nota við samsetningu á 

hálfleiðarabúnaði eða rafeindasamrásum 

0 A 

84864031 Sjálfvirk vélmenni til meðhöndlunar efna, eingöngu til nota við flutninga í 

rafeindasamrásaiðnaði 

0 A 

84864039 Annar tækjabúnaður notaður til að lyfta, meðhöndla, hlaða eða afhlaða 

hálfleiðarasúlur (boules), hálfleiðaraskífur (wafers), hálfleiðarabúnað, 

rafeindasamrásir og flatskjái 

5 A 

84869010 Hlutar og fylgihlutir til véla og tækjabúnaðar til að lyfta, meðhöndla, hlaða eða 

afhlaða (þó ekki sjálfvirkar efnismeðhöndlunarvélar) 

5 A 

84869020 Hlutar og fylgihlutir til vírlóðtækja 6 A 

84869091   0 A 

84869099 Hlutar og fylgihlutir til tækjabúnaðar, eingöngu eða aðallega til framleiðslu á 
hálfleiðarabúnaði, rafeindasamrásum eða flatskjám 

0 A 

84871000 Skips- eða bátsskrúfur og blöð 6 A 

84879000 Hlutar til vélbúnaðar, ót.a. í þessum kafla 8 A 

85011010 Rafhreyflar með 37,5 W útafli eða minna, í leikföng 24,5 A 

85011091 Rafhreyflar með 37,5 W útafli eða minna og vélarhúsi sem er 20–39 mm að 
þvermáli  

9 A 

85011099 Rafhreyflar með 37,5 W útafli eða minna, ót.a. 9 A 

85012000 Alstraums rafhreyflar með meira en 37,5 W útafli 12 A 
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85013100 Rakstraumshreyflar, rakstraumsrafalar, með 750 W útafli eða minna 12 A 

85013200 Rakstraumshreyflar, rakstraumsrafalar, með meira en 750 W útafli til og með 75 

kW 

10 A 

85013300 Rakstraumshreyflar, rakstraumsrafalar, með meira en 75 kW útafli til og með 

375 kW 

5 A 

85013400 Rakstraumshreyflar, rakstraumsrafalar, með meira en 375 kW útafli 12 A 

85014000 Riðstraumshreyflar, einfasa, ót.a. 12 A 

85015100 Riðstraumshreyflar, fjölfasa, með 750 W útafli eða minna 5 A 

85015200 Riðstraumshreyflar, fjölfasa, með meira en 750 W til og með 75 kW útafli 10 A 

85015300 Riðstraumshreyflar, fjölfasa, með meira en 75 kW útafli 12 A 

85016100 Riðstraumsrafalar, með 75 kVA útafli eða minna 5 A 

85016200 Riðstraumsrafalar, með meira en 75 kVA útafli til og með 375 kVA 12 A 

85016300 Riðstraumsrafalar, með meira en 375 kVA til og með 750 kVA útafli  12 A 

85016410 Riðstraumsrafalar, með meira en 750 kVA til og með 350 mVA útafli  10 A 

85016420 Riðstraumsrafalar, með meira en 350 mVA til og með 665 mVA útafli 5,8 A 

85016430 Riðstraumsrafalar, með meira en 665 mVA útafli 6 A 

85021100 Rafalasamstæður, dísil- eða hálfdísilvélar, með 75 kVA útafli eða minna 10 A 

85021200 Rafalasamstæður, dísil- eða hálfdísilvélar, með meira en 75 kVA til og með 375 

kVA útafli 

10 A 

85021310 Rafalasamstæður, dísil- eða hálfdísilvélar, með meira en 375 kVA til og með 2 

mVA útafli 

10 A 

85021320 Rafalasamstæður, dísil- eða hálfdísilvélar, með meira en 2 kVA útafli 10 A 

85022000 Rafalasamstæður, búnar stimpilbrunahreyfli með neistakveikju 10 A 

85023100 Vindknúnar rafalasamstæður 8 A 

85023900 Rafalasamstæður, ót.a. 10 A 

85024000 Hverfistraumbreytar 10 A 

85030010 Hlutar til rafhreyfla í nr. 8501.1010, 8501.1091 12 A 

85030020 Hlutar til rafhreyfla í nr. 8501.6420, 8501.6430 3 A 

85030030 Hlutar til hreyfla í nr. 8502.3100 3 A 

85030090 Hlutar til annarra véla í nr. 85.01 eða 85.02 8 D 

85041010 Rafeindastraumfestar (electronic ballasts) í úrhleðslulampa eða úrhleðslutúbur 10 A 

85041090 Aðrir straumfestar (ballasts) í úrhleðslulampa eða úrhleðslutúbur, ót.a. 10 A 

85042100 Vökvatorleiðispennar, 650 kVA eða minni 10,5 A 

85042200 Vökvatorleiðispennar, stærri en 650 kVA til og með 10 mVA 12,6 A 

85042311 Vökvatorleiðispennar, stærri en 10 mVA til og með 220 mVA 10 A 

85042312 Vökvatorleiðispennar, stærri en 220 mVA til og með 330 mVA 10 A 

85042313 Vökvatorleiðispennar, stærri en 330 mVA til og með 400 mVA 10 A 

85042321 Vökvatorleiðispennar, stærri en 400 mVA til og með 500 mVA 6 A 

85042329 Vökvatorleiðispennar, stærri en 500 mVA 6 A 

85043110 Víxlspankefli, 1 kVA eða minni 5 A 
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85043190 Aðrir spennar, 1 kVA eða minni, ót.a. 5 A 

85043210 Víxlspankefli, stærri en 1 kVA til og með 16 kVA 5 A 

85043290 Önnur víxlspankefli, stærri en 1 kVA til og með 16 kVA, ót.a. 5 A 

85043300 Aðrir spennar, stærri en 16 kVA til og með 500 kVA 5 A 

85043400 Aðrir spennar, stærri en 500 kVA 14 A 

85044013 Búnaður til að jafna spennu (voltage-stabilized suppliers), til véla í nr. 84.71 0 A 

85044014 Annar búnaður til að jafna rakstraumsspennu (DC voltage-stabilized suppliers), 

minni en 1 kW, með 0,0001 nákvæmni  

7 A 

85044015 Annar búnaður til að jafna riðstraumsspennu (AC voltage-stabilized suppliers), 

minni en 10 kW, með 0,001 nákvæmni 

0 A 

85044019 Annar búnaður til að jafna spennu, ót.a. 0 A 

85044020 Órjúfanlegir aflgjafar (uninterrupted power suppliers (UPS)) 10 A 

85044030 Áriðlar (inverters) 10 A 

85044091 Hálfleiðaraeiningar sem verka sem umriðlar (semiconductor modules with 

converting function) 

10 A 

85044099 Aðrir stöðustraumbreytar, ót.a. 10 A 

85045000 Rafspankefli (inductors, electric) 0 A 

85049011 Hlutar til spenna í nr. 8504.2320 5 A 

85049019 Hlutar til annarra spenna, ót.a. 8 A 

85049020 Hlutar til búnaðar til að jafna spennu og órjúfanlegra aflgjafa 8 A 

85049090 Hlutar til straumfesta, stöðustraumbreyta og annarra spankefla 8 A 

85051110 Síseglar og vörur sem ætlað er að verða síseglar, úr sjaldgæfum jarðmálmum 7 A 

85051190 Síseglar og vörur sem ætlað er að verða síseglar, úr öðrum málmum 7 A 

85051900 Síseglar og vörur sem ætlað er að verða síseglar, ót.a. 7 A 

85052000 Rafsegulkúplingar, -tengsli og -hemlar 8 A 

85059010 Rafsegullyftihausar 8 A 

85059090 Rafsegul- eða sísegulhöldur, -þvingur og áþekkar festingar; þ.m.t. hlutar 8 A 

85061011 Frumrafhlöð og frumrafhlöður, hnappa-, úr alkalísku sink-mangandíoxíði 20 A 

85061012 Frumrafhlöð og frumrafhlöður, sívöl, úr alkalísku sink-mangandíoxíði 20 A 

85061019 Frumrafhlöð og frumrafhlöður, úr alkalísku sink-mangandíoxíði 20 A 

85061090 Frumrafhlöð og frumrafhlöður, úr mangandíoxíði 20 A 

85063000 Frumrafhlöð og frumrafhlöður, úr kvikasilfuroxíði 14 A 

85064000 Frumrafhlöð og frumrafhlöður, úr silfuroxíði 14 A 

85065000 Frumrafhlöð og frumrafhlöður, úr liþíumi 14 A 

85066000 Frumrafhlöð og frumrafhlöður, úr loft-sinki 14 A 

85068000 Frumrafhlöð og frumrafhlöður, ót.a. 14 A 

85069010 Hlutar til frumrafhlaða og frumrafhlaðna, úr mangandíoxíði 14 A 

85069090 Hlutar til annarra frumrafhlaða og frumrafhlaðna, ót.a. 10 A 

85071000 Blý-sýrurafgeymar, til að gangsetja stimpilvélar 10 A 

85072000 Blý-sýrurafgeymar, ót.a. 10 A 
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85073000 Nikkilkadmíumrafgeymar 10 A 

85074000 Nikkiljárnrafgeymar 12 A 

85075000 Nikkilmálmhýdríðgeymar (NiMH) 12 A 

85076000 Liþíum-jónageymar 12 A 

85078000 Aðrir geymar 12 A 

85079010 Hlutar til blý-sýrurafgeyma 10 A 

85079090 Hlutar til annarra rafgeyma, ót.a. 8 A 

85081100 Ryksugur með innbyggðum rafhreyfli, með 1.500 W afli eða minna og rykpoka 
eða öðru íláti 20 l eða minna 

10 A 

85081900 Aðrar ryksugur, með innbyggðum rafhreyfli 0 A 

85086000 Aðrar ryksugur 0 A 

85087010 Hlutar til vara í nr. 8508.1100 12 A 

85087090 Hlutar til annarra ryksuga 0 A 

85094010 Ávaxta- eða matjurtasafapressur 10 A 

85094090 Aðrar hakka- og hrærivélar fyrir matvæli; ávaxta- eða matjurtasafapressur 10 A 

85098010 Bónvélar 30 A 

85098020 Eldhússorpkvarnir 20 A 

85098090 Hlutar til rafmagnsheimilistækja 30 A 

85099000 Hlutar til rafmagnsheimilistækja með rafhreyfli 12 A 

85101000 Rakvélar, með innbyggðum rafhreyfli 30 D 

85102000 Hárklippur, með innbyggðum rafhreyfli 30 A 

85103000 Háreyðingartæki, með innbyggðum rafhreyfli 20 A 

85109000 Hlutar til rakvéla og hárklippa með innbyggðum rafhreyfli 24,5 A 

85111000 Kveikikerti  10 A 

85112010 Kveikiseglar o.þ.h., fyrir eimreiðar, loftför og skip 5 A 

85112090 Kveikiseglar; kveikirafalar (magneto-generators); rafsegulkasthjól, ót.a. 10 A 

85113010 Kveikjur og kveikispólur, fyrir eimreiðar, loftför og skip 5 A 

85113090 Kveikjur og kveikispólur, ót.a. 8,4 A 

85114010 Ræsihreyflar og tvívirkir ræsirafalar, fyrir eimreiðar, loftför og skip 5 A 

85114091 Ræsihreyflar, með 132,39 kW útafli eða meira, fyrir vélar 8,4 A 

85114099 Ræsihreyflar og tvívirkir ræsirafalar, ót.a. 8,4 A 

85115010 Aðrir rafalar, fyrir eimreiðar, loftför og skip 5 A 

85115090 Aðrir rafalar, ót.a. 8,4 A 

85118000 Glóðarkerti og annar ræsi- eða kveikibúnaður, ót.a. 8,4 A 

85119010 Hlutar til búnaðar í nr. 85.11, fyrir eimreiðar, loftför og skip 4,5 A 

85119090 Hlutar til annars búnaðar í nr. 85.11 5 A 

85121000 Ljósa- eða merkjabúnaður af þeirri gerð sem notaður er á reiðhjól 10,5 A 

85122010 Ljósabúnaður af þeirri gerð sem notaður er í vélknúin ökutæki 10 A 

85122090 Annar ljósabúnaður eða búnaður fyrir sýnilega merkjagjöf, ót.a. 10 A 
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85123011 Hátalarar og hljóðgjafar (buzzers), fyrir bifhjól 10 A 

85123012 Þjófavarnarkerfi fyrir vélknúin ökutæki 10 A 

85123019 Annar hljóðmerkjabúnaður fyrir vélknúin ökutæki 10 A 

85123090 Annar hljóðmerkjabúnaður fyrir ökutæki 10 A 

85124000 Rúðuþurrkur, íseyðar og móðueyðar 10 A 

85129000 Hlutar til rafmagnsljósa-, merkja- og íseyðingarbúnaðar 8 A 

85131010 Vasaljós (portable electric torches), sem ganga fyrir þurrrafhlöðum 15 A 

85131090 Ferðaraflampar sem ganga fyrir eigin orkugjafa, ót.a. 17,5 A 

85139010 Hlutar til vasaljósa í nr. 8513.1010 14 A 

85139090 Hlutar til ferðaraflampa í nr. 8513.1090 14 A 

85141010 Ofnar til hitameðferðar við stýrðar loftaðstæður (controlled atmosphere heat 

treatment furnace) 

0 A 

85141090 Viðnámshitaðir rafbræðslu- og rafhitunarofnar, fyrir iðnað eða rannsóknarstofur, 
ót.a. 

0 A 

85142000 Rafbræðslu- eða rafhitunarofnar, fyrir span- eða torleiði, fyrir iðnað eða 
rannsóknarstofur 

0 A 

85143000 Rafbræðslu- eða rafhitunarofnar fyrir iðnað eða rannsóknarstofur, ót.a. 0 A 

85144000 Rafhitunarbúnaður, fyrir span- eða torleiði, fyrir iðnað eða rannsóknarstofur, 
ót.a. 

10 A 

85149010 Hlutar til rafbræðsluofna til stálvinnslu 8 A 

85149090 Hlutar til annars búnaðar í nr. 85.14 0 A 

85151100 Lóðboltar og lóðbyssur fyrir rafmagn 10 A 

85151900 Vélar og tækjabúnaður til brösunar eða lóðunar, fyrir rafmagn, ót.a. 10 A 

85152110 Vélar fyrir suðu og jöfnun á rörum (aligning tube welding machines), sjálfvirkar 

að öllu eða nokkru leyti  

10 A 

85152190 Aðrar vélar til viðnámsrafsuðu málma, sjálfvirkar að öllu eða nokkru leyti, ót.a. 10 A 

85152900 Vélar og tækjabúnaður til viðnámsrafsuðu málma, fyrir rafmagn, ót.a. 10 A 

85153110 Vélar fyrir spíralsuðu á rörum (spiralling tube welding machines), sjálfvirkar að 

öllu eða nokkru leyti  

10 A 

85153190 Aðrar vélar til bogarafsuðu og annarrar rafsuðu málma, sjálfvirkar að öllu eða 
nokkru leyti, ót.a. 

10 A 

85153900 Vélar og tækjabúnaður til bogarafsuðu málma (þ.m.t. plasmabogasuða), fyrir 

rafmagn, ót.a. 

10 A 

85158000 Vélar til rafsuðu eða skurðar, ót.a., eða til að sprauta bráðnum málmi, fyrir 

rafmagn, leysigeisla eða úthljóð  

8 A 

85159000 Hlutar til véla til rafsuðu eða skurðar, ót.a., eða til að sprauta bráðnum málmi, 

fyrir rafmagn, leysigeisla eða úthljóð 

6 A 

85161010 Geymavatnshitarar, fyrir rafmagn 10 A 

85161020 Vatnshitunardunkar, fyrir rafmagn (electrical geysers) 10 A 

85161090 Aðrir hraðvatnshitar og hitastautar (hitöld), fyrir rafmagn  10 A 

85162100 Raftækjabúnaður til rýmishitunar, með rafmagnshituðum varmageymum 35 A 

85162910 Raftækjabúnaður til jarðvegshitunar 10 A 

85162920 Geislahitarar fyrir rými (radiation space heaters) 10 A 
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85162931 Iðuhitarar fyrir rými með viftum (convection space heaters by fans) 10 A 

85162932 Vökvafylltir iðuhitarar fyrir rými 10 A 

85162939 Aðrir iðuhitarar fyrir rými, ót.a. 10 A 

85162990 Raftækjabúnaður til hitunar á rými, ót.a. 10 A 

85163100 Rafmagnshitaðar hárþurrkur 10 A 

85163200 Rafmagnshituð hársnyrtitæki, ót.a. 35 A 

85163300 Rafmagnshituð tæki til handþurrkunar 35 A 

85164000 Rafmagnsstraujárn 35 A 

85165000 Örbylgjuofnar 15 A 

85166010 Rafsegulofnar (electromagnetic ovens) 15 A 

85166030 Rafmagnseldavélar 15 A 

85166040 Rafmagnssteikarpönnur 15 A 

85166050 Rafmagnsofnar 15 A 

85166090 Aðrir rafmagnsofnar, eldahellur, grill steikarofnar 15 A 

85167110 Kaffivélar  32 D 

85167120 Espressovélar, gufu-  32 D 

85167130 Espressovélar, dælu-  32 A 

85167190 Aðrar rafhitaðar kaffi- eða tevélar 32 A 

85167210 Sjálfvirkar brauðvélar 32 D 

85167220 Brauðristar  32 D 

85167290 Rafhitaðar ristar (electro-thermic toasters) 32 D 

85167910 Rafhitaðir vatnsbrunnar (electro-thermic water dispensers) 32 D 

85167990 Önnur rafmagnshitunartæki til heimilisnota, ót.a. 32 D 

85168000 Rafmagnshitamótstöður 10 A 

85169010 Hlutar til búnaðar í nr. 8516.2910, 8516.8000 8 A 

85169090 Hlutar til annars búnaðar í nr. 85.16 12 A 

85171100 Línusímtæki með þráðlausu handtóli 0 A 

85171210 Talstöðvartæki (einnig þau sem sett eru í ökutæki) 0 A 

85171220 Labbrabbtæki 0 A 

85171290 Aðrir símar fyrir farsímanet eða önnur þráðlaus net 0 A 

85171800 Önnur símtæki 0 A 

85176110 Grunnstöðvar (base station) fyrir farstöðvafjarskipti 0 A 

85176190 Aðrar grunnstöðvar 0 A 

85176211 Stafræn skiptikerfi fyrir almenn símakerfi, langlínusímstöðvaskiptikerfi fyrir tal- 
eða ritsíma (toll telephonic or telegraphic switching systems) 

0 A 

85176212 Stafræn skiptikerfi fyrir farstöðvafjarskipti 0 A 

85176219 Önnur stafræn skiptikerfi fyrir síma 0 A 

85176221 Endabúnaður fyrir ljósleiðaralínur (optical line terminal equipments) og 

fjölfléttar fyrir púlskóðamótun (pulse code modulation mutilexers) 

0 A 
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85176222 Ljósleiðarasendibúnaður til bylgjulengdarfléttunar (optical transmission 
equipments for wave-division multiplexing) 

0 A 

85176229 Annar fjarskiptabúnaður fyrir ljósleiðara 0 A 

85176231 Búnaður til samstillingar samskiptaneta (communication network synchronizing 

equipments) 

0 A 

85176232 Skiptistöðvar fyrir íðnet (ethernet) 0 A 

85176233 Merkjabreytar fyrir Netsíma (IP telephone signal converters) 0 A 

85176234 Mótöld 0 A 

85176235 Netstokkar (network concentrators) 0 A 

85176236 Netleiðarstýringartæki (network path-control devices) 0 A 

85176237 Netskilflatakort fyrir línu (wired network interface card) 0 A 

85176239 Annar fjarskiptabúnaður fyrir stafrænt línukerfi 0 A 

85176292 Netskilflatakort fyrir þráðlaust net (wireless network interface card) 0 A 

85176293 Fastur endabúnaður fyrir þráðlaus samskipti (fixed wireless communicating 

terminal) 

0 A 

85176294   0 A 

85176299 Aðrar vélar fyrir móttöku, umbreytingar og sendingar á máli, myndum eða 

öðrum gögnum 

0 A 

85176910 Önnur tæki til samskipta á þráðlausu neti 9 A 

85176990 Önnur tæki til samskipta á línu 0 A 

85177010 Hlutar til stafræns, forritastýrðs skiptibúnaðar (digital program-controlled 

switching apparatus) 

0 A 

85177020 Hlutar til endabúnaðar fyrir ljósleiðaralínur og fjölflétta fyrir púlskóðamótun 0 A 

85177030 Hlutar til talstöðvartækja 0 A 

85177040 Hlutar til labbrabbtækja 8 A 

85177060 Sendi- og móttökueining fyrir fjarskiptabúnað sem notar leysitækni 0 A 

85177070 Loftnet og hlutar til þeirra til nota með tækjum í nr. 8517 2 A 

85177090 Hlutar til véla til sendingar og móttöku á máli eða öðrum gögnum 0 A 

85181000 Hljóðnemar og standar fyrir þá 10 A 

85182100 Einfaldir hátalarar, í boxi 10 A 

85182200 Margfaldir hátalarar, uppsettir í einu boxi 10 A 

85182900 Hátalarar, ót.a. 0 A 

85183000 Heyrnartól, eyrnatól og sambyggð hljóðnema-/hátalarasett 0 A 

85184000 Rafmagnsheyrnartíðnimagnarar 12 A 

85185000 Rafmagnshljóðmagnarasett 10 A 

85189000 Hlutar til hljóðnema, hátalara, heyrnartóla, eyrnatóla og rafmagnshljóðmagnara 10,5 A 

85192000 Tæki sem stýrt er með mynt, bankaseðlum, bankakortum, spilapeningum eða 
öðrum greiðslumiðlum 

20 A 

85193000 Snúðar (plötusnúðar) 30 A 

85195000 Símsvarar 0 A 

85198111 Snælduspilarar, ekki með sambyggðum hljóðupptökubúnaði, ekki með 

umritunarbúnaði 

17 A 
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85198112 Segulbandsupptökutæki fyrir snældur, með sambyggðu hljóðflutningstæki 30 A 

85198119 Önnur hljóðupptöku- eða hljóðflutningstæki sem nota segulmiðlara 20 A 

85198121 Geislaspilarar, ekki með sambyggðum hljóðupptökubúnaði 30 A 

85198129 Önnur hljóðupptöku- eða hljóðflutningstæki sem nota ljósmiðlara 20 A 

85198131 Flassminnisupptökutæki (flash memory recorders) með sambyggðu 
hljóðflutningstæki 

20 A 

85198139 Önnur hljóðupptöku- eða hljóðflutningstæki sem nota hálfleiðaramiðlara 20 A 

85198910 Plötuspilarar, ekki með sambyggðum hljóðupptökubúnaði 30 A 

85198990 Önnur hljóðupptöku- eða hljóðflutningstæki 20 A 

85211011 Myndsegulbandsupptökutæki, af nægilegum gæðum til útsendingar (broadcast 

quality, magnetic video tape recorders) 

30 A 

85211019 Önnur myndsegulbandsupptökutæki 30 A 

85211020 Myndsegulbandsflutningstæki 30 A 

85219011 Myndgeisladiskaspilari (video compact disc player) 20 A 

85219012 Stafrænn mynddiskaspilari 20 A 

85219019 Aðrir leysismyndgeisladiskaspilarar (laser video compact disk player) 20 A 

85219090 Myndupptökutæki eða myndflutningstæki, ót.a. 20 A 

85221000 Nemar (pick-up cartridges) 35 A 

85229010 Hlutar til snúða (plötusnúða) eða plötuspilara 25 A 

85229021 „Transport mechanisms of cassett sound recorders/reproducers“   25 A 

85229022 Segulhausar til hljóðupptöku- og hljóðflutningstækja, fyrir snældur 25 A 

85229023 Hlutar til segulhausa 20 A 

85229029 Aðrir hlutar eða fylgihlutir til hljóðupptöku- og hljóðflutningstækja, fyrir 

snældur, ót.a. 

30 A 

85229031 Gangverk (movements) í leysismyndgeisladiskaspilara 30 A 

85229039 Aðrir hlutar eða fylgihlutir til myndupptöku- eða myndflutningstækja 30 A 

85229091 „Car audio frequency relays ware or FM car transmitter“   20 A 

85229099 Hlutar og fylgihlutir til annarra tækja í nr. 85.19–85.21, ót.a. 20 A 

85232110 Kort með segulrönd, óátekin 17,5 A 

85232120 Kort með segulrönd, átekin 15 A 

85232911 Óáteknir seguldiskar (Prepared unrecorded magnetic discs) 0 A 

85232919 Seguldiskar 0 A 

85232921 Segulbönd, óátekin, ekki meira en 4 mm á breidd 0 A 

85232922 Segulbönd, óátekin, meira en 4 mm til og með 6,5 mm á breidd 0 A 

85232923 Óátekin segulbönd, ekki meira en 4 mm á breidd 0 A 

85232928 Bönd til hljóð- eða myndflutnings 10 A 

85232929 Önnur átekin bönd 0 A 

85232990 Aðrir segulmiðlarar 0 A 

85234100 Óáteknir optískir miðlar 0 A 

85234910 Optískir miðlar, eingöngu til endurskila á hljóði, áteknir 10 A 
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85234920 Optískir miðlar til véla í nr. 8471, til endurskila á öðrum merkjum en hljóði eða 
mynd 

0 A 

85234990 Aðrir áteknir optískir miðlar 0 A 

85235110 Geymin hálfleiðaraminni (flassminni) (Solid-state non-volatile storage devices 

(flash memorizer)), óátekin 

0 A 

85235120 Geymin hálfleiðaraminni (flassminni), átekin 0 A 

85235210 Óátekin gjörvakort (smart cards) 0 A 

85235290 Gjörvakort 0 A 

85235910 Aðrir hálfleiðaramiðlarar, óáteknir 0 A 

85235920 Aðrir hálfleiðaramiðlarar, áteknir 0 A 

85238011 Hljómplötur, óáteknar 15 A 

85238019 Hljómplötur, áteknar 0 A 

85238021 Óáteknar hljómplötur, til véla í nr. 84.71 0 A 

85238029 Annar geymslubúnaður til véla í nr. 84.71 0 A 

85238091 Aðrir óáteknir diskar, bönd, geymin hálfleiðaraminni (solid-state non-volatile 
storage devices), gjörvakort (smart cards) og aðrir miðlar til upptöku á hljóði 

eða öðrum merkjum 

0 A 

85238099 Aðrir miðlar til upptöku á hljóði eða öðrum merkjum 0 A 

85255000 Senditæki fyrir útvarpssendingar eða sjónvarp 0 A 

85256010 Gervihnattajarðstöð 0 A 

85256090 Önnur senditæki, einnig með móttökubúnaði 0 A 

85258011 Sjónvarpsmyndavélar, til sérstakra nota 10 A 

85258012 Sjónvarpsmyndavélar, ekki til sérstakra nota, af nægilegum gæðum til 
útsendingar 

35 A 

85258013 Aðrar sjónvarpsmyndavélar, ekki til sérstakra nota 35 A 

85258021 Stafrænar myndavélar, til sérstakra nota 0 A 

85258022 Stafrænar myndavélar, ekki til sérstakra nota, með einlinsu spegilmynd (single 

lens reflex) 

0 A 

85258025   0 A 

85258029 Aðrar stafrænar myndavélar, ekki til sérstakra nota 0 A 

85258031 Myndbandstökuvélar, til sérstakra nota 0 A 

85258032 Myndbandstökuvélar, ekki til sérstakra nota, af nægilegum gæðum til 

útsendingar 

0 A 

85258033 Myndbandstökuvélar, ekki til sérstakra nota, til heimilisnota 0 A 

85258039 Aðrar myndbandstökuvélar, ekki til sérstakra nota 0 A 

85261010 Ratsjár, til leiðsögu 2 A 

85261090 Ratsjár, þó ekki til leiðsögu 5 A 

85269110 Radíóleiðsögutæki 2 A 

85269190 Önnur radíóleiðsögutæki, ót.a. 2 A 

85269200 Radíófjarstýribúnaður 5 A 

85271200 Snælduspilarar með útvarpi, í vasastærð, sem geta gengið án ytri orkugjafa 20 A 
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85271300 Önnur sambyggð hljóðupptöku- og hljóðflutningstæki með útvarpi, sem geta 
gengið án ytri orkugjafa 

15 A 

85271900 Önnur útvarpsviðtæki sem geta gengið án ytri orkugjafa, ót.a. 15 A 

85272100 Sambyggð hljóðupptöku- og hljóðflutningstæki með útvarpi, sem geta ekki 

gengið án ytri orkugjafa, til nota í ökutæki 

15 A 

85272900 Önnur útvarpsviðtæki sem geta ekki gengið án ytri orkugjafa, til nota í ökutæki, 
ót.a. 

15 A 

85279100 Önnur móttökutæki fyrir útvarpssendingar, sambyggð hljóðupptöku- eða 
hljóðflutningsbúnaði 

15 A 

85279200 Önnur móttökutæki fyrir útvarpssendingar, ekki sambyggð hljóðupptöku- eða 

hljóðflutningsbúnaði en sambyggð klukku 

15 A 

85279900 Önnur móttökutæki fyrir útvarpssendingar 27 A 

85284100 Skjáir með myndlampa (Cathode-ray tube monitors) sem gerðir eru eingöngu 
eða aðallega til nota ígagnavinnslukerfum í nr. 84.71 

0 A 

85284910 Aðrir skjáir með myndlampa, lita- 30 A 

85284990 Skjáir með myndlampa, fyrir einlit 19 A 

85285110 Vökvakristalsskjáir, sem gerðir eru eingöngu eða aðallega til nota í 

gagnavinnslukerfum í nr. 84.71 

0 A 

85285190 Aðrir skjáir sem gerðir eru eingöngu eða aðallega til nota í gagnavinnslukerfum 

í nr. 84.71 

0 A 

85285910 Aðrir skjáir, lita- 30 A 

85285990 Aðrir skjáir, fyrir einlit 19 A 

85286100 Myndvörpur sem gerðar eru eingöngu eða aðallega til nota í 

gagnavinnslukerfum í nr. 84.71 

0 A 

85286910 Aðrar myndvörpur, lita- 30 A 

85286990 Aðrar myndvörpur, fyrir einlit 15 A 

85287110 Gervihnattasjónvarpsviðtæki, lita-, ekki með sambyggðum myndskjá eða skerm 30 A 

85287180 Önnur gervihnattasjónvarpsviðtæki, lita-, ekki með sambyggðum myndskjá eða 
skerm 

30 A 

85287190 Önnur sjónvarpsviðtæki, fyrir einlit, ekki með sambyggðum myndskjá eða 

skerm 

15 A 

85287211 Hliðræn litasjónvarpstæki, með myndlampaskjá 30 A 

85287212 Önnur stafræn litasjónvarpstæki, með myndlampaskjá 30 A 

85287219 Önnur stafræn sjónvarpstæki, með myndlampaskjá 30 A 

85287221 Hliðræn litasjónvarpstæki, með vökvakristalsskjá 30 A 

85287222 Stafræn litasjónvarpstæki, með vökvakristalsskjá 30 A 

85287229 Önnur litasjónvarpstæki, með vökvakristalsskjá 30 A 

85287231 Hliðræn litasjónvarpstæki, með plasmaskjá 30 A 

85287232 Stafræn litasjónvarpstæki, með plasmaskjá 30 A 

85287239 Önnur litasjónvarpstæki, með plasmaskjá 30 A 

85287291 Önnur hliðræn litasjónvarpstæki 30 A 

85287292 Önnur stafræn litasjónvarpstæki 30 A 

85287299 Önnur litasjónvarpstæki 30 A 

85287300 Önnur móttökutæki fyrir sjónvarp, fyrir einlit 15 A 
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85291010 Loftnet og hlutar til ratsjáa eða radíóleiðsögutækja 1,5 A 

85291020 Loftnet og hlutar til útvarps- eða sjónvarpsviðtækja 0 A 

85291090 Loftnet og hlutar fyrir annan tækjabúnað í nr. 85.25–85.28 2 A 

85299010 „Parts for TV transmisn/translat/satelite earth rece/relay apparatus“   0 A 

85299041 Hlutar til sjónvarpsmyndavéla til sérstakra nota 8 A 

85299042 Myndavélaeiningar (camera modules), ekki til sérstakra nota 12 A 

85299049 Hlutar til annarra sjónvarpsmyndavéla 12 A 

85299050 Hlutar til ratsjáa eða ratsjárleiðsögutækja 1,5 A 

85299060 Hlutar til útvarpsviðtækja og samsetninga þeirra 15 A 

85299081 Hlutar til litasjónvarpsviðtækja 15 A 

85299082 Plasmaskjáeiningar (plasma display modules) og hlutar til þeirra 15 A 

85299089 Hlutar til sjónvarpsviðtækja, fyrir einlit 0 A 

85299090 Hlutar til nota með tækjabúnaði í nr. 85.25–85.28, ót.a. 0 A 

85301000 Rafmagnsmerkja-, öryggis- eða umferðarstjórnbúnaður fyrir járnbrautir eða 

sporbrautir 

10 A 

85308000 Rafmagnsmerkja-, öryggis- eða umferðarstjórnbúnaður, ót.a. 8 A 

85309000 Hlutar til rafmagnsmerkja-, öryggis- eða umferðarstjórnbúnaðar 8 A 

85311000 Önnur innbrota- eða brunaviðvörunarkerfi og áþekk tæki, ót.a. 10 A 

85312000 Merkjatöflur búnar vökvakristalsbúnaði (LCD) eða ljósdíóðum (LED) 0 A 

85318010 Rafhljóðgjafar (electric buzzers) 15 A 

85318090 Rafmagnshljóðtæki eða rafmagnsljósmerkjatæki, ót.a. 10 A 

85319010 Hlutar til innbrota- eða brunaviðvörunarkerfa og áþekkra tækja 0 A 

85319090 Hlutar til annars búnaðar í nr. 85.31 0 A 

85321000 Óbreytilegir þéttar til nota í 50/60 riða rafrás (aflþéttar) 0 A 

85322110 Rafmagnsþéttar, óbreytilegir, tantal eða lagskiptir (electrical capacitators, fixed, 

tantalum, laminate) 

0 A 

85322190 Rafmagnsþéttar, óbreytilegir, tantal, ót.a. 0 A 

85322210 Rafmagnsþéttar, óbreytilegir, álraflausnar-, lagskiptir 0 A 

85322290 Rafmagnsþéttar, óbreytilegir, álraflausnar-, ót.a. 0 A 

85322300 Rafmagnsþéttar, óbreytilegir, rafeinangrandi postulín, einlaga, ót.a. 0 A 

85322410 Rafmagnsþéttar, óbreytilegir, rafeinangrandi postulín, marglaga, lagskiptir 0 A 

85322490 Rafmagnsþéttar, óbreytilegir, rafeinangrandi postulín, marglaga, ót.a. 0 A 

85322510 Rafmagnsþéttar, óbreytilegir, rafeinangrandi úr pappa eða plasti, lagskiptir 0 A 

85322590 Rafmagnsþéttar, óbreytilegir, rafeinangrandi úr pappa eða plasti, ót.a. 0 A 

85322900 Rafmagnsþéttar, óbreytilegir, ót.a. 0 A 

85323000 Rafmagnsþéttar, óbreytilegir, breytilegir eða stillanlegir (forstilltir) 0 A 

85329010 Hlutar til rafmagnsþétta í nr. 8532.1000 0 A 

85329090 Hlutar til rafmagnsþétta í nr. 8532.2100–8532.3000 0 A 

85331000 Rafmagnsviðnám, óbreytileg kolefnisviðnám (fixed carbon), samsett eða úr 
filmu 

0 A 
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85332110 Rafmagnsviðnám, óbreytileg, 20 W eða minni, lagskipt 0 A 

85332190 Rafmagnsviðnám, óbreytileg, 20 W eða minni, ót.a. 0 A 

85332900 Rafmagnsviðnám, óbreytileg, stærri en 20 W 0 A 

85333100 Vafin breytileg viðnám, þ.m.t. renniviðnám og spennudeilar, 20 W eða minni 0 A 

85333900 Vafin breytileg viðnám, þ.m.t. renniviðnám og spennudeilar, stærri en 20 W 0 A 

85334000 Breytileg viðnám, þ.m.t. renniviðnám og spennudeilar, ót.a. 0 A 

85339000 Hlutar til rafmagnsviðnáma, renniviðnáma og spennideila 0 A 

85340010 Prentrásir, meira en 4 laga 0 A 

85340090 Prentrásir, 4 laga eða minna 0 A 

85351000 Rafmagnsvör (electrical fuses), fyrir yfir 1000 volta spennu 14 A 

85352100 Sjálfvirkir rofar fyrir rafrásir, fyrir meira en 1000 V til og með 72,5 kV spennu 14 A 

85352910   14 A 

85352920   14 A 

85352990 Sjálfvirkir rofar fyrir rafrásir fyrir minna en 72,5 kV spennu, ót.a. 10 A 

85353010   10 A 

85353020   10 A 

85353090 Einangrandi rofar og rofar til að tengja og rjúfa, fyrir meira en 1000 V spennu 10 A 

85354000 Eldingavarar, spennutakmarkarar og yfirspennuafrásir, fyrir meira en 1000 V 

spennu 

18 A 

85359000 Raftækjabúnaður til að tengja, rjúfa eða vernda rafrásir, fyrir meira en 1000 V 
spennu, ót.a. 

10 A 

85361000 Rafmagnsvör, fyrir 1000 V spennu eða minni 10 A 

85362000 Sjálfvirkir rofar fyrir rafrásir, fyrir 1000 V spennu eða minni 9 A 

85363000 Raftækjabúnaður til að vernda rafrásir, fyrir 1000 V spennu eða minni, ót.a. 9 A 

85364110 Rafmagnsliðar, fyrir 36 V spennu eða minna 10 A 

85364190 Rafmagnsliðar, fyrir 60 V spennu eða minna 10 A 

85364900 Rafmagnsliðar, fyrir 60 V til og með 1000 V spennu 10 A 

85365000 Rafmagnsrofar, fyrir 1000 V spennu eða minni, ót.a. 0 A 

85366100 Lampafalir, fyrir rafmagn, fyrir 1000 V spennu eða minni 10 A 

85366900 Rafmagnsklær og -tenglar, fyrir 1000 V spennu eða minni 0 A 

85367000 Tengi fyrir ljóstrefjar, ljóstrefjabúnt eða ljósleiðara 8 A 

85369000 Raftækjabúnaður til að tengja, rjúfa eða vernda rafrásir, fyrir 1000 V spennu eða 
minni, ót.a. 

0 A 

85371011 Forritanleg stjórntæki (programmable controllers) 5 A 

85371019 Aðrar talnastjórntöflur, fyrir 1000 V spennu eða minna 5 A 

85371090 Bretti, töflur eða undirstöður til rafstýringar eða dreifingar á rafmagni, ót.a., 

fyrir 1000 V spennu eða minni 

8,4 A 

85372010 Gaseinangraður rofabúnaður (gas insulated switch gear), fyrir 500 kV spennu 

eða meiri 

8,4 A 

85372090 Bretti, töflur eða undirstöður til rafstýringar eða dreifingar á rafmagni, ót.a., 

fyrir meiri en 1000 V spennu 

8,4 A 
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85381010 Hlutar til nota með vörunum í nr. 8537.2010 8,4 A 

85381090 Bretti, töflur o.þ.h. fyrir aðrar vörur í nr. 85.37, ekki búið tækjum 7 A 

85389000 Hlutar til rofa, vara, taflna o.þ.h., ót.a. 7 A 

85391000 Lampasamlokur (sealed beams) 10 A 

85392110 Wolfram halógenlampar, til vísinda eða lækninga 8 A 

85392120 Wolfram halógenlampar, fyrir lestir, loftför eða skip 8 A 

85392130 Wolfram halógenlampar, fyrir vélknúin ökutæki 10 A 

85392190 Wolfram halógenlampar til annarra nota, ót.a. 10,5 A 

85392210 Aðrir glólampar, 200 W eða minni, fyrir meira en 100 V spennu, til vísinda eða 

lækninga 

10,5 A 

85392290 Aðrir glólampar, 200 W eða minni, fyrir meira en 100 V spennu, til annarra nota 5 A 

85392910 Glólampar, ót.a., til vísinda eða lækninga 5 A 

85392920 Glólampar, ót.a., fyrir lestir, loftför eða skip 10,5 A 

85392930 Glólampar, ót.a., fyrir vélknúin ökutæki 5 A 

85392991 Glólampar, ót.a., fyrir 12 V spennu eða minni 12 A 

85392999 Aðrir glólampar, ót.a. 12 A 

85393110 Flúrlampar, bakskautsgeislandi, til vísinda eða lækninga 8 A 

85393120 Flúrlampar, bakskautsgeislandi, fyrir lestir, loftför eða skip 8 A 

85393191 Sambyggðir flúrlampar (compact fluorescent lamp) 8 A 

85393199 Flúrlampar, bakskautsgeislandi, til annarra nota, ót.a. 8 A 

85393230 Natríumgufulampar 8 A 

85393240 Kvikasilfurlampar 8 A 

85393290 Málmhalíðlampar 8 A 

85393910 Aðrir úrhleðslulampar, til vísinda eða lækninga 8 A 

85393920 Aðrir úrhleðslulampar, fyrir lestir, loftför eða skip 8 A 

85393990 Aðrir úrhleðslulampar, til annarra nota, ót.a. 8 A 

85394100 Bogalampar 8 A 

85394900 Útfjólubláir eða innrauðir lampar 8 A 

85399000 Hlutar til rafmagnsgló- eða úrhleðslulampa, útfjólublárra eða innrauðra lampa 
og bogalampa 

8 A 

85401100 Sjárör fyrir sjónvarpsmynd, þ.m.t. rör fyrir myndbandsskjái, fyrir lit 12 A 

85401200 Sjárör fyrir sjónvarpsmynd, þ.m.t. rör fyrir skjái, fyrir svarthvítt eða annan einlit 15 A 

85402010 Sjónvarpsmyndavélalampar 12 A 

85402090 Myndbreytar eða myndskerpar; aðrir myndlampar 8 A 

85404010 Gagna-/grafasjárör, fyrir lit, með fosfórpunktaskjábili minna en 0,4 mm 8 A 

85404020 Gagna-/grafasjárör, fyrir einlit 8 A 

85406010 Sjárör fyrir ratsjárskjái (radar display cathode-ray tubes) 6 A 

85406090 Sjárör, ót.a. 8 A 

85407100 Magnetrónulampar (magnetron tubes) 8 A 
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85407910 Klýstrónu- 8 A 

85407990 Aðrir örbylgjulampar 8 A 

85408100 Viðtækja- eða magnaralokar og -lampar 8 A 

85408900 Lokar og lampar, ót.a. 8 A 

85409110 Hlutar til röra fyrir sjónvarpsmynd (TV picture tubes) 6 A 

85409120 Hlutar til röra fyrir ratsjárskjái (radar display tubes) 5 A 

85409190 Hlutar til annarra sjáröra, ót.a. 8 A 

85409910 Hlutar til sjónvarpsmyndavélalampa 8 A 

85409990 Hlutar til varmaskauts-, kaldskauts- eða ljósskautsrafeindaloka og -lampa, ót.a. 8 A 

85411000 Díóður, þó ekki ljósnæmar eða ljósgefandi díóður 0 A 

85412100 Smárar, þó ekki ljósnæmir smárar, með minna en 1 W dreifingu 0 A 

85412900 Smárar, þó ekki ljósnæmir smárar, ót.a. 0 A 

85413000 Hálfleiðaraafriðlar, þ.m.t. diacs og triacs, þó ekki ljósnæmur búnaður 0 A 

85414010 Ljósgjafadíóður 0 A 

85414020 Sólarrafhlöður 0 A 

85414090 Ljósnæmir hálfleiðarar, ljósrafhlöður, einnig  á töflum, ót.a. 0 A 

85415000 Hálfleiðarar, ót.a. 0 A 

85416000 Uppsettir þrýstirafmagnskristallar 0 A 

85419000 Hlutar til uppsettra þrýstirafmagnskristalla og hálfleiðara 0 A 

85423100 Gjörvar og stýringar fyrir rafeindasamrásir, einnig með innbyggðu minni, 

breytum, rökrásum, mögnurum, klukku og tímarás, eða öðrum rásum 

0 A 

85423200 Minni fyrir rafeindasamrásir 0 A 

85423300 Magnarar fyrir rafeindasamrásir 0 A 

85423900 Aðrar rafeindasamrásir 0 A 

85429000 Hlutar til rafeindasamrása og rafeindadvergrása (microassemblies) 0 A 

85431000 Rafeindahraðlar (particle accelerators) 5 A 

85432010 Almennir merkjarafalar, með úttakstíðni (output frequency) minni en 1500 MHz 15 A 

85432090 Aðrir merkjarafalar, ót.a. 8 A 

85433000 Vélar til rafhúðunar, rafsundrunar eða rafdráttar 0 A 

85437091 Málm- eða jarðsprengjuleitartæki 0 A 

85437092 Há- eða millitíðnimagnarar (high or intermediate frequency amplifiers) 0 A 

85437093 Spennugjafar fyrir rafgirðingar 10 A 

85437099 Aðrar rafmagnsvélar og -tækjabúnaður, ót.a. í þessum kafla 0 A 

85439010 Hlutar til rafeindahraðla 0 A 

85439021 Hlutar til merkjarafala í nr. 8543.2010 0 A 

85439029 Hlutar til merkjarafala í nr. 8543.2090 0 A 

85439030 Hlutar til málm- eða jarðsprengjuleitartækja 0 A 

85439040 Hlutar til há- eða millitíðnimagnara 0 A 

85439090 Hlutar til annarra véla eða tækja í nr. 85.43, ót.a. 0 A 
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85441100 Einangraður vindivír úr kopar 10 A 

85441900 Einangraður vindivír, ekki úr kopar 20 A 

85442000 Samása kaplar og aðrir samása rafleiðarar 10 A 

85443020 Kveikjuraflagnasett til nota í ökutækjum 10 A 

85443090 Önnur kveikjuraflagnasett til nota í loftförum eða skipum, ót.a. 5 A 

85444211 Rafmagnskaplar, með tengihlutum, fyrir 80 V spennu eða minni 0 A 

85444219 Rafleiðarar, með tengihlutum, fyrir 80 V spennu eða minni 0 A 

85444221 Rafmagnskaplar, með tengihlutum, fyrir meira en 80 V til og með 1000 V 
spennu 

0 A 

85444229 Rafleiðarar, með tengihlutum, fyrir meira en 80 V til og með 1000 V spennu 0 A 

85444911 Rafmagnskaplar, ekki með tengihlutum, fyrir 80 V spennu eða minni 0 A 

85444919 Rafleiðarar, ekki með tengihlutum, fyrir 80 V spennu eða minni 0 A 

85444921 Rafmagnskaplar, ekki með tengihlutum, fyrir meira en 80 V til og með 1000 V 
spennu 

6 A 

85444929 Rafleiðarar, ekki með tengihlutum, fyrir meira en 80 V til og með 1000 V 
spennu 

12 A 

85446012 Rafmagnskaplar, fyrir meira en 1000 V til og með 35 kV spennu 10 A 

85446013 Rafmagnskaplar, fyrir meira en 35KV til og með 110 kV spennu 8,4 A 

85446014 Rafmagnskaplar, fyrir meira en 110 kV til og með 220 kV spennu 8,4 A 

85446019 Aðrir rafmagnskaplar, fyrir meira en 1000 V spennu 8,4 A 

85446090 Rafmagnsleiðarar, ót.a., fyrir meira en 1000 V spennu 21 A 

85447000 Ljósleiðarar úr sérslíðruðum trefjum 0 A 

85451100 Rafskautskol eða rafskaut úr grafít (carbon or graphite electrodes), fyrir 

bræðsluofna 

8 A 

85451900 Rafskautskol eða rafskaut úr grafít, til rafmagnsnotkunar, ót.a. 10,5 A 

85452000 Burstakol eða burstar úr grafít (carbon or graphite brushes) 10,5 A 

85459000 Vörur úr kolum eða grafíti, til rafmagnsnotkunar, ót.a. 10,5 A 

85461000 Einangrarar úr gleri 10,5 A 

85462010 Aflyfirfærslu- og breytigegntak úr leir (power transmission and converting 

bushings of ceramics) 

6 A 

85462090 Aðrir einangrarar úr leir 12 A 

85469000 Einangrarar, ót.a. 10 A 

85471000 Einangrandi tengihlutir úr leir í rafmagnsvélar 8 A 

85472000 Einangrandi tengihlutir úr plasti í rafmagnsvélar 8 A 

85479010 Rafmagnsrör og tengi, úr ódýrum málmi, fóðrað með einangrandi efni 10 A 

85479090 Einangrandi tengihlutir í rafmagnsvélar, -tæki eða búnað, ót.a. 8 A 

85481000 Frumrafhlöð, -rafhlöður eða rafgeymar, sem úrgangur og rusl 8 A 

85489000 Rafmagnshlutar til vélbúnaðar eða tækjabúnaðar, ót.a. í 85. kafla 12 A 

86011011 Eimreiðar, knúnar rakstraumshreyfli, stjórnað með örgjörva 3 A 

86011019 Eimreiðar, knúnar rakstraumshreyfli, ót.a. 3 A 

86011020 Eimreiðar, knúnar riðstraumshreyfli 3 A 
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86011090 Eimreiðar knúnar utanaðkomandi raforku, ót.a. 3 A 

86012000 Eimreiðar knúnar rafhlöðum 3 A 

86021010 Dísilrafmagnseimreiðar, stjórnað með örgjörva 3 A 

86021090 Dísilrafmagnseimreiðar, ót.a. 3 A 

86029000 Eimreiðar, ót.a. og kolavagnar 3 A 

86031000 Sjálfknúnir járnbrautarvagnar knúnir utanaðkomandi raforku 3 A 

86039000 Sjálfknúnir járnbrautarvagnar, ót.a. 3 A 

86040011 Vagnar til eftirlits með því að hæðartakmarkanir í jarðgöngum séu virtar (tunnel 
clearance limit inspection cars) 

3 A 

86040012 Teinaslípunarlestir (rail grinding trains) 3 A 

86040019 Prófunarvagnar og brautareftirlitsvagnar, ót.a. 5 A 

86040091 „Railway electrification catenary installation cars“ 5 A 

86040099 Viðgerðar- eða þjónustuvagnar fyrir járnbrautir eða sporbrautir, ót.a. 7 A 

86050010 Farþegavagnar fyrir járnbrautir 5 A 

86050090 Sporbrautarvagnar, vagnar til sérstakra nota fyrir járnbrautir eða sporbrautir, 
ót.a. 

5 A 

86061000 Tankvagnar fyrir járnbrautir, ekki sjálfknúnir 5 A 

86063000 Járnbrautarvagnar, búnir losunarbúnaði, þó ekki tankvagnar eða kælivagnar 5 A 

86069100 Járnbrautarvagnar, lokaðir og yfirbyggðir  5 A 

86069200 Járnbrautarvagnar, opnir, með föstum skjólborðum meira en 60 cm á hæð 5 A 

86069900 Járnbrautarvagnar, ót.a. 5 A 

86071100 Fjölöxlagrindur og einöxlagrindur (driving bogies and bissel-bogies) 3 A 

86071200 Fjölöxlagrindur og einöxlagrindur, ót.a. 3 A 

86071910 Öxlar til járnbrauta- eða sporvagna, ót.a. 3 A 

86071990 Hjól og hlutar ót.a., til járnbrauta- eða sporvagna 3 A 

86072100 Lofthemlar og hlutar til járnbrautarvagna 3 A 

86072900 Hemlar, ót.a., og hlutar til þeirra fyrir járnbrautarvagna 3 A 

86073000 Tengibúnaður og hlutar til járnbrautarvagna 3 A 

86079100 Hlutar til eimreiða, ót.a. 3 A 

86079900 Hlutar til járnbrautarvagna, ót.a. 3 A 

86080010 Sjálfvirkt talningarkerfi járnbrautaröxla (automatic rail axle counting system) 3 A 

86080090 Merkjabúnaður o.þ.h. ót.a., fyrir járnbrautir, vatnaleiðir og flugvelli, og hlutar til 
hans 

4 A 

86090011 Hitagámar (thermal containers), 20 feta 10,5 A 

86090012 Tankgámar (tank containers), 20 feta 10,5 A 

86090019 Aðrir 20 feta gámar 10,5 A 

86090021 Hitagámar, 40 feta 10,5 A 

86090022 Tankgámar, 40 feta 10,5 A 

86090029 Aðrir 40 feta gámar 10,5 A 

86090030 45 feta, 48 feta og 53 feta farmgámar 10,5 A 
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86090090 Farmgámar, sérstaklega hannaðir, ót.a. 10,5 A 

87011000 Dráttarvélar stjórnað af gangandi 9 A 

87012000 Dráttarbifreiðar fyrir festivagna (road tractors for semi-trailers (truck tractors)) 6 A 

87013000 Beltadráttarvélar  6 A 

87019011 Hjóladráttarvélar 8 A 

87019019 Aðrar dráttarvélar 8 A 

87019090 Aðrar dráttarvélar 8 A 

87021020 Vagnar til farþegaflutninga á flugvöllum, dísil- 4 A 

87021091 Hópbifreiðar sem taka 30 eða fleiri í sæti, dísil- 25 A 

87021092 Hópbifreiðar sem taka 20–30 í sæti, dísil- 25 A 

87021093 Hópbifreiðar sem taka 10–20 í sæti, dísil- 25 A 

87029010 Aðrar hópbifreiðar sem taka 30 eða fleiri í sæti, ót.a. 25 A 

87029020 Aðrar hópbifreiðar sem taka 20–30 í sæti, ót.a. 25 A 

87029030 Aðrar hópbifreiðar sem taka 10–20 í sæti, ót.a. 25 A 

87031011 Torfæruökutæki (all terrain vehicles) 25 A 

87031019 Aðrar golfbifreiðar og áþekk ökutæki 25 A 

87031090 Vélsleðar 25 A 

87032130 Stallbakar, með 1000 cm3 sprengirými eða minna, með stimpilhreyfli með 

neistakveikju 

25 A 

87032140 Ferðabifreiðar (cross-country cars) (fjórhjóladrifnar), með 1000 cm3 
sprengirými eða minna, með stimpilhreyfli með neistakveikju 

25 A 

87032150 Smárútur (sem taka 9 eða færri í sæti), með 1000 cm3 sprengirými eða minna, 
með stimpilhreyfli með neistakveikju 

25 A 

87032190 Bifreiðar, ót.a., með 1000 cm3 sprengirými eða minna, með stimpilhreyfli með 

neistakveikju 

25 A 

87032230 Stallbakar, með stærra en 1000 cm3 til og með 1500 cm3 sprengirými, með 

stimpilhreyfli með neistakveikju 

25 A 

87032240 Ferðabifreiðar (fjórhjóladrifnar), með stærra en 1000 cm3 til og með 1500 cm3 

sprengirými, með stimpilhreyfli með neistakveikju 

25 A 

87032250 Smárútur (sem taka 9 eða færri í sæti), með stærra en 1000 cm3 til og með 1500 
cm3 sprengirými, með stimpilhreyfli með neistakveikju 

25 A 

87032290 Bifreiðar, ót.a., með stærra en 1000 cm3 til og með 1500 cm3 sprengirými, með 

stimpilhreyfli með neistakveikju 

25 A 

87032341 Stallbakar, með stærra en 1500 cm3 til og með 2000 cm3 sprengirými, með 

stimpilhreyfli með neistakveikju 

25 A 

87032342 Ferðabifreiðar (fjórhjóladrifnar), með stærra en 1500 cm3 til og með 2000 cm3 

sprengirými, með stimpilhreyfli með neistakveikju 

25 A 

87032343 Smárútur (sem taka 9 eða færri í sæti), með stærra en 1500 cm3 til og með 2000 
cm3 sprengirými, með stimpilhreyfli með neistakveikju 

25 A 

87032349 Bifreiðar, ót.a., með 1000 cm3 sprengirými eða minna, með stimpilhreyfli með 

neistakveikju 

25 A 

87032351 Stallbakar, með stærra en 2000 cm3 til og með 2500 cm3 sprengirými, með 

stimpilhreyfli með neistakveikju 

25 A 

87032352 Ferðabifreiðar (fjórhjóladrifnar), með stærra en 2000 cm3 til og með 2500 cm3 

sprengirými, með stimpilhreyfli með neistakveikju 

25 A 
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87032353 Smárútur (sem taka 9 eða færri í sæti), með stærra en 2000 cm3 til og með 2500 
cm3 sprengirými, með stimpilhreyfli með neistakveikju 

25 A 

87032359 Bifreiðar, ót.a., með stærra en 2000 cm3 til og með 2500 cm3 sprengirými, með 
stimpilhreyfli með neistakveikju 

25 A 

87032361 Stallbakar, með stærra en 2500 cm3 til og með 3000 cm3 sprengirými, með 

stimpilhreyfli með neistakveikju 

25 A 

87032362 Ferðabifreiðar (fjórhjóladrifnar), með stærra en 2500 cm3 til og með 3000 cm3 

sprengirými, með stimpilhreyfli með neistakveikju 

25 A 

87032363 Smárútur (sem taka 9 eða færri í sæti), með stærra en 2500 cm3 til og með 3000 

cm3 sprengirými, með stimpilhreyfli með neistakveikju 

25 A 

87032369 Bifreiðar, ót.a., með stærra en 2500 cm3 til og með 3000 cm3 sprengirými, með 
stimpilhreyfli með neistakveikju 

25 A 

87032411 Stallbakar, með stærra en 3000 cm3 til og með 4000 cm3 sprengirými, með 

stimpilhreyfli með neistakveikju 

25 A 

87032412 Ferðabifreiðar (fjórhjóladrifnar), með stærra en 3000 cm3 til og með 4000 cm3 

sprengirými, með stimpilhreyfli með neistakveikju 

25 A 

87032413 Smárútur (sem taka 9 eða færri í sæti), með stærra en 3000 cm3 til og með 4000 

cm3 sprengirými, með stimpilhreyfli með neistakveikju 

25 A 

87032419 Bifreiðar, ót.a., með stærra en 3000 cm3 til og með 4000 cm3 sprengirými, með 
stimpilhreyfli með neistakveikju 

25 A 

87032421 Stallbakar, með stærra en 4000 cm3 sprengirými, með stimpilhreyfli með 

neistakveikju 

25 A 

87032422 Ferðabifreiðar (fjórhjóladrifnar), með stærra en 4000 cm3 sprengirými, með 

stimpilhreyfli með neistakveikju 

25 A 

87032423 Smárútur (sem taka 9 eða færri í sæti), með stærra en 4000 cm3 sprengirými, 

með stimpilhreyfli með neistakveikju 

25 A 

87032429 Bifreiðar, ót.a., með stærra en 4000 cm3 sprengirými, með stimpilhreyfli með 
neistakveikju 

25 A 

87033111 Stallbakar, með 1000 cm3 sprengirými eða minna, dísil- 25 A 

87033119 Bifreiðar, ót.a., með 1000 cm3 sprengirými eða minna, dísil- 25 A 

87033121 Stallbakar, með stærra en 1000 cm3 til og með 1500 cm3 sprengirými, dísil- 25 A 

87033122 Ferðabifreiðar (fjórhjóladrifnar), með stærra en 1000 cm3 til og með 1500 cm3 
sprengirými, dísil- 

25 A 

87033123 Smárútur (sem taka 9 eða færri í sæti), með stærra en 1000 cm3 til og með 1500 
cm3 sprengirými, dísil- 

25 A 

87033129 Bifreiðar, ót.a., með stærra en 1000 cm3 til og með 1500 cm3 sprengirými, 

dísil- 

25 A 

87033211 Stallbakar, með stærra en 1500 cm3 til og með 2000 cm3 sprengirými, dísil- 25 A 

87033212 Ferðabifreiðar (fjórhjóladrifnar), með stærra en 1500 cm3 til og með 2000 cm3 
sprengirými, dísil- 

25 A 

87033213 Smárútur (sem taka 9 eða færri í sæti), með stærra en 1500 cm3 til og með 2000 

cm3 sprengirými, dísil- 

25 A 

87033219 Bifreiðar, ót.a., með stærra en 1500 cm3 til og með 2000 cm3 sprengirými , 

dísil- 

25 A 

87033221 Stallbakar, með stærra en 2000 cm3 til og með 2500 cm3 sprengirými, dísil- 25 A 

87033222 Ferðabifreiðar (fjórhjóladrifnar) með stærra en 2000 cm3 til og með 2500 cm3 

sprengirými, dísil- 

25 A 

87033223 Smárútur (sem taka 9 eða færri í sæti), með stærra en 2000 cm3 til og með 2500 

cm3 sprengirými, dísil- 

25 A 
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87033229 Bifreiðar, ót.a., með stærra en 2000 cm3 til og með 2500 cm3 sprengirými, 
dísil- 

25 A 

87033311 Stallbakar, með stærra en 2500 cm3 til og með 3000 cm3 sprengirými, dísil- 25 A 

87033312 Ferðabifreiðar (fjórhjóladrifnar), með stærra en 2000 cm3 til og með 2500 cm3 

sprengirými, dísil- 

25 A 

87033313 Smárútur (sem taka 9 eða færri í sæti), með stærra en 2000 cm3 til og með 2500 
cm3 sprengirými, dísil- 

25 A 

87033319 Bifreiðar, ót.a., með stærra en 2000 cm3 til og með 2500 cm3 sprengirými, 
dísil- 

25 A 

87033321 Stallbakar, með stærra en 3000 cm3 til og með 4000 cm3 sprengirými, dísil- 25 A 

87033322 Ferðabifreiðar (fjórhjóladrifnar), með stærra en 3000 cm3 til og með 4000 cm3 
sprengirými, dísil- 

25 A 

87033323 Smárútur (sem taka 9 eða færri í sæti), með stærra en 3000 cm3 til og með 4000 
cm3 sprengirými, dísil- 

25 A 

87033329 Bifreiðar, ót.a., með stærra en 3000 cm3 til og með 4000 cm3 sprengirými, 

dísil- 

25 A 

87033361 Stallbakar, með stærra en 4000 cm3 sprengirými, dísil- 25 A 

87033362 Ferðabifreiðar (fjórhjóladrifnar), með stærra en 4000 cm3 sprengirými, dísil- 25 A 

87033363 Smárútur (sem taka 9 eða færri í sæti), með stærra en 4000 cm3 sprengirými, 

dísil- 

25 A 

87033369 Bifreiðar, ót.a., með stærra en 4000 cm3 sprengirými, dísil- 25 A 

87039000 Bifreiðar, sem taka allt að 9 í sæti, ót.a. 25 A 

87041030 Dembarar (dumpers) gerðir til nota utan þjóðvega, með hreyfilknúnum hjólum 

(with motor-driven wheel) 

6 A 

87041090 Dembarar, gerðir til nota utan þjóðvega, ót.a. 6 A 

87042100 Vörubifreiðar, dísil, að heildarþyngd 5 tonn eða minna 25 A 

87042230 Vörubifreiðar, dísil, að heildarþyngd yfir 5 tonn en undir 14 tonnum 20 A 

87042240 Vörubifreiðar, dísil, að heildarþyngd 14–20 tonn  20 A 

87042300 Vörubifreiðar, dísil, að heildarþyngd yfir 20 tonnum 15 A 

87043100 Vörubifreiðar, með neistakveikju, að heildarþyngd 5 tonn eða minna 25 A 

87043230 Vörubifreiðar, með neistakveikju, að heildarþyngd yfir 5 tonn til og með 8 
tonnum 

20 A 

87043240 Vörubifreiðar, með neistakveikju, að heildarþyngd yfir 8 tonn 20 A 

87049000 Vörubifreiðar, ót.a. 25 A 

87051021 Torfærukranabifreiðar (all-road crane lorries), með 50 tonna lyftigetu eða 

minni 

15 A 

87051022 Torfærukranabifreiðar, með meiri lyftigetu en 50 tonn en minni en 100 tonn 10 A 

87051023 Torfærukranabifreiðar, með 100 tonna lyftigetu eða meiri 10 A 

87051091 Aðrar kranabifreiðar, með 50 tonna lyftigetu eða minni 15 A 

87051092 Aðrar kranabifreiðar, með meiri lyftigetu en 50 tonn en minni en 100 tonn 10 A 

87051093 Aðrar kranabifreiðar með 100 tonna lyftigetu eða meiri 10 A 

87052000 Borkranabifreiðar 12 A 

87053010 Slökkvibifreiðar, búnar stiga 3 A 

87053090 Aðrar slökkvibifreiðar, ót.a. 3 A 
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87054000 Færanlegar steypuhrærivélar (mobile concrete mixers) 15 A 

87059010 Sendibifreiðar með búnaði til þráðlausra fjarskipta (radio communications vans) 9 A 

87059020 Röntgentækjavagnar 9 A 

87059030 Umhverfisvöktunarvagnar (mobile environmental monitoring units) 12 A 

87059040 Heilsugæsluvagnar (mobile clinics) 12 A 

87059051 Ökutæki búin hleðslutæki fyrir flugvélar (aeroplane charging vehicles) (tíðni 

400 Hz) 

12 A 

87059059 Aðrar færanlegar rafalasamstæður 12 A 

87059060 Færanlegur eldsneytistökubúnaður, loftræstibúnaður eða afísingarbúnaður fyrir 

loftför 

12 A 

87059070 Ökutæki til snjóruðnings á vegum eða flugbrautum 12 A 

87059080 „Oil-well measuring carts, crushing mill carts and sand“ 12 A 

87059090 Vélknúin ökutæki til sérstakra nota, ót.a. 12 A 

87060010 Grindur með hreyfli fyrir dembara (chassis fit with engines for dumpers) 8 A 

87060021 Grindur með hreyfli fyrir vörubifreiðar, að heildarþyngd 14 tonn eða yfir 10 A 

87060022 Grindur með hreyfli fyrir vörubifreiðar, að heildarþyngd undir 14 tonnum 10 A 

87060030 Grindur með hreyfli fyrir hópbifreiðar, sem taka 30 eða fleiri í sæti 20 A 

87060040 Grindur með hreyfli fyrir kranabifreiðar 20 A 

87060090 Grindur með hreyfli fyrir önnur ökutæki í nr. 87.01–87.05 10 A 

87071000 Yfirbyggingar fyrir ökutæki til farþegaflutninga 10 A 

87079010 Yfirbyggingar fyrir hópbifreiðar sem taka 10–29 í sæti 10 A 

87079090 Yfirbyggingar fyrir dráttarvélar, hópbifreiðar, vörubifreiðar eða ökutæki til 
sérstakra nota, ót.a. 

10 A 

87081000 Stuðarar og hlutar til vélknúinna ökutækja 10 A 

87082100 Öryggisbelti til vélknúinna ökutækja 10 A 

87082930 Rúðuvindur (windowpane raiser) 10 A 

87082941 Sóllúgur fyrir vélknúin ökutæki, rafknúnar 10 A 

87082942 Sóllúgur fyrir vélknúin ökutæki, handvirkar 10 A 

87082951 Hliðar (side panels) 10 A 

87082952 Bílhurðir 10 A 

87082953 Vélarhlífar 10 A 

87082954 Framgaflar (front wall) 10 A 

87082955 Lok á farangursrými (eða bakdyr) 10 A 

87082956 Afturgaflar (rear wall) 10 A 

87082957 Aurbretti 10 A 

87082959 Aðrir hlutar yfirbygginga (other body coverings) 10 A 

87082990 Hlutar og fylgihlutir til yfirbygginga ót.a., til ökutækja  10 A 

87083010 Áfastir bremsuborðar 10 A 

87083021 Hemlakerfi með skriðvörn fyrir dráttarvélar og dembara (anti-skid brake system 
of tractors and dumpers) 

6 A 
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87083029 Hemlakerfi með skriðvörn fyrir önnur ökutæki 10 A 

87083091 Hemlar og aflhemlar og hlutar til þeirra, fyrir dráttarvélar 6 A 

87083092 Hemlar og aflhemlar og hlutar til þeirra, fyrir vélknúin ökutæki sem taka 30 eða 
fleiri í sæti 

10 A 

87083093 Hemlar og aflhemlar og hlutar til þeirra, fyrir dembara gerða til nota utan 

þjóðvega 

6 A 

87083094 Hemlar og aflhemlar og hlutar til þeirra, fyrir létt vélknúin ökutæki með 

stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju 

10 A 

87083095 Hemlar og aflhemlar og hlutar til þeirra, fyrir þung vélknúin ökutæki 10 A 

87083096 Hemlar og aflhemlar og hlutar til þeirra, fyrir vélknúin ökutæki til sérstakra nota 10 A 

87083099 Hemlar og aflhemlar og hlutar til þeirra, fyrir önnur ótilgreind ökutæki 10 A 

87084010 Gírkassar fyrir dráttarvélar 6 A 

87084020 Gírkassar fyrir hópbifreiðar sem taka 30 eða fleiri í sæti 10 A 

87084030 Gírkassar fyrir dembara 6 A 

87084040 Gírkassar fyrir vörubifreiðar í nr. 8704.2100, 2230, 3100 og 3230 10 A 

87084050 Gírkassar fyrir vörubifreiðar í nr. 8704.2240 og 8704.2300 10 A 

87084060 Gírkassar fyrir ökutæki í nr. 87.05 10 A 

87084091 Sjálfvirk gírskipting fyrir stallbaka 10 A 

87084099 Gírskipting fyrir önnur vélknúin ökutæki í nr. 87.02–87.04 10 A 

87085071 Driföxlar með mismunadrifi, fyrir dráttarvélar 6 A 

87085072 Driföxlar með mismunadrifi, fyrir vélknúin ökutæki sem taka 30 eða fleiri í sæti 10 A 

87085073 Driföxlar með mismunadrifi, fyrir dembara gerða til nota utan þjóðvega 6 A 

87085074 Driföxlar með mismunadrifi, fyrir létt vélknúin ökutæki með stimpilbrunahreyfli 

með þrýstikveikju 

10 A 

87085075 Driföxlar með mismunadrifi, fyrir þung vélknúin ökutæki 10 A 

87085076 Driföxlar með mismunadrifi, fyrir vélknúin ökutæki til sérstakra nota 10 A 

87085079 Driföxlar með mismunadrifi, fyrir önnur ótilgreind ökutæki 10 A 

87085081 Öxlar án drifs og hlutar til þeirra, fyrir dráttarvélar 6 A 

87085082 Öxlar án drifs og hlutar til þeirra, fyrir vélknúin ökutæki sem taka 30 eða fleiri í 

sæti 

15 A 

87085083 Öxlar án drifs og hlutar til þeirra, fyrir dembara gerða til nota utan þjóðvega 6 A 

87085084 Öxlar án drifs og hlutar til þeirra, fyrir létt vélknúin ökutæki með 
stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju 

10 A 

87085085 Öxlar án drifs og hlutar til þeirra, fyrir þung vélknúin ökutæki 10 A 

87085086 Öxlar án drifs og hlutar til þeirra, fyrir ökutæki til sérstakra nota 10 A 

87085089 Öxlar án drifs og hlutar til þeirra, fyrir önnur ótilgreind ökutæki 10 A 

87087010 Ökuhjól og hlutar til dráttarvéla 6 A 

87087020 Ökuhjól og hlutar fyrir hópbifreiðar sem taka 30 eða fleiri í sæti 10 A 

87087030 Ökuhjól og hlutar til dembara 6 A 

87087040 Ökuhjól og hlutar til vörubifreiða í nr. 8704.2100, 2230, 3100, 3230 10 A 

87087050 Ökuhjól og hlutar til vörubifreiða í nr. 8704.2240, 8704.2300 10 A 
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87087060 Ökuhjól og hlutar til ökutækja í nr. 87.05 10 A 

87087090 Ökuhjól og hlutar til annarra ökutækja í nr. 87.02–87.04 10 A 

87088010 Höggdeyfar til ökutækja í nr. 87.03 10 A 

87088090 Höggdeyfar til ökutækja í nr. 87.01, 87.02, 87.04 og 87.05 10 A 

87089110 Vatnskassar  10 A 

87089120 Olíukælar   10 A 

87089190 Aðrir vatnskassar eða kælar og hlutar til þeirra 10 A 

87089200 Hljóðdeyfar (mufflers) og útblástursrör til vélknúinna ökutækja 10 A 

87089310 Tengsli (clutches) og hlutar til dráttarvéla 6 A 

87089320 Tengsli og hlutar fyrir hópbifreiðar sem taka 30 eða fleiri í sæti 10 A 

87089330 Tengsli og hlutar til dembara 6 A 

87089340 Tengsli og hlutar til vörubifreiða í nr. 8704.2100, 2230, 3100, 3230 10 A 

87089350 Tengsli og hlutar til vörubifreiða í nr. 8704.2240, 8704.2300 10 A 

87089360 Tengsli og hlutar til ökutækja í nr. 87.05 10 A 

87089390 Tengsli og hlutar til annarra ökutækja í nr. 87.02–87.04 10 A 

87089410 Stýrishjól, stýrisstangir og stýrisvélar fyrir dráttarvélar 6 A 

87089420 Stýrishjól, stýrisstangir og stýrisvélar fyrir hópbifreiðar sem taka 30 eða fleiri í 
sæti 

10 A 

87089430 Stýrishjól, stýrisstangir og stýrisvélar fyrir dembara 6 A 

87089440 Stýrishjól, stýrisstangir og stýrisvélar fyrir vörubifreiðar í nr. 8704.2100, 2230, 
3100, 3230 

10 A 

87089450 Stýrishjól, stýrisstangir og stýrisvélar fyrir vörubifreiðar í nr. 8704.2240, 
8704.2300 

10 A 

87089460 Stýrishjól, stýrisstangir og stýrisvélar fyrir ökutæki í nr. 87.05 10 A 

87089490 Stýrishjól, stýrisstangir og stýrisvélar fyrir önnur ökutæki í nr. 87.02–87.04 10 A 

87089500 Öryggisloftpúðar með uppblástursbúnaði; hlutar til þeirra 10 A 

87089910 Hlutar og fylgihlutir ót.a., til dráttarvéla 6 A 

87089921 Vagngrindur fyrir hópbifreiðar sem taka 30 eða fleiri í sæti 25 A 

87089929 Aðrir hlutar og fylgihlutir, ót.a., fyrir hópbifreiðar sem taka 30 eða fleiri í sæti 25 A 

87089931 Vagngrindur fyrir dembara 6 A 

87089939 Aðrir hlutar og fylgihlutir ót.a., til dembara 6 A 

87089941 Vagngrindur fyrir vörubifreiðar í nr. 8704.2100, 2230, 3100 og 3230 25 A 

87089949 Aðrir hlutar og fylgihlutir ót.a., til vörubifreiða í nr. 8704.2100, 2230, 3100 og 

3230 

25 A 

87089951 Vagngrindur fyrir vörubifreiðar í nr. 8704.2240, 8704.2300 10 A 

87089959 Aðrir hlutar og fylgihlutir, ót.a., til vörubifreiða í nr. 8704.2240, 8704.2300 10 A 

87089960 Hlutar og fylgihlutir, ót.a., til ökutækja í nr. 87.05 15 A 

87089991 Vagngrindur fyrir önnur ökutæki í nr. 87.02–87.04 10 A 

87089992 Ásar til vélknúinna ökutækja (motor vehicle shafts) 10 A 

87089999 Aðrir hlutar og fylgihlutir, ót.a., til annarra ökutækja í nr. 87.02–87.04 10 A 
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87091110 Rafknúnar dráttarvélar til nota í verksmiðjum og vörugeymslum 10 A 

87091190 Aðrar rafknúnar dráttarvélar, sjálfknúnar, án tækja til lyftingar eða 

meðhöndlunar 

10 A 

87091910 Aðrar dráttarvélar, ót.a. 10,5 A 

87091990 Aðrir vinnuvagnar, sjálfknúnir, án tækja til lyftingar eða meðhöndlunar 10,5 A 

87099000 Hlutar til vinnuvagna 8,4 A 

87100010 Skriðdrekar og aðrir brynvarðir stríðsvagnar, vélknúnir 15 A 

87100090 Hlutar til skriðdreka og annarra brynvarinna stríðsvagna 15 A 

87111000 Bifhjól með stimpilhreyfli (reciprocating piston engine), með 50 cm3 

sprengirými eða minna 

45 A 

87112010 Bifhjól með stimpilhreyfli, með stærra en 50 cm3 til og með 100 cm3 

sprengirými 

45 A 

87112020 Bifhjól með stimpilhreyfli, með stærra en 100 cm3 til og með 125 cm3 
sprengirými 

45 A 

87112030 Bifhjól með stimpilhreyfli, með stærra en 125 cm3 til og með 150 cm3 

sprengirými 

45 A 

87112040 Bifhjól með stimpilhreyfli, með stærra en 150 cm3 til og með 200 cm3 

sprengirými 

45 A 

87112050 Bifhjól með stimpilhreyfli, með stærra en 200 cm3 til og með 250 cm3 

sprengirými 

45 A 

87113010 Bifhjól með stimpilhreyfli, með stærra en 250 cm3 til og með 400 cm3 
sprengirými 

45 A 

87113020 Bifhjól með stimpilhreyfli, með stærra en 400 cm3 til og með 500 cm3 

sprengirými 

45 A 

87114000 Bifhjól með stimpilhreyfli, með stærra en 500 cm3 til og með 800 cm3 

sprengirými 

40 A 

87115000 Bifhjól með stimpilhreyfli, með stærra en 800 cm3 sprengirými 30 A 

87119010 Rafknúin bifhjól og bifhjól með rafknúinni hjálparvél (þ.m.t. stigin bifhjól) 45 A 

87119090 Önnur bifhjól (þ.m.t. stigin bifhjól) 45 A 

87120020 Keppnisreiðhjól (racing bicycles) 13 A 

87120030 Fjallahjól 13 A 

87120041 Víðavangshjól (cross-country bicycles), 16", 18" og 20" 13 A 

87120049 Víðavangshjól, ót.a. 13 A 

87120081 Önnur reiðhjól, ekki yfir 16" 13 A 

87120089 Reiðhjól, ót.a. 13 A 

87120090 Hjól án vélar, ót.a. 23 A 

87131000 Hjólastólar, ekki knúnir á vélrænan hátt 6 A 

87139000 Hjólastólar, knúnir á vélrænan hátt 4 A 

87141000 Hlutar til bifhjóla, ót.a. 30 A 

87142000 Hlutar til hjólastóla, ót.a. 5 A 

87149100 Grindur og gafflar til reiðhjóla, og hlutar til þeirra 12 A 

87149210 Gjarðir til reiðhjóla 12 A 

87149290 Teinar 12 A 
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87149310 Hjólnafir til reiðhjóla 12 A 

87149320 Fríhjól (free wheel) 12 A 

87149390 Fríhjólandi keðjuhjól til reiðhjóla 12 A 

87149400 Reiðhjólahemlar, þ.m.t. fóthemlanafir og hlutar til þeirra 12 A 

87149500 Reiðhjólahnakkar 12 A 

87149610 Reiðhjólafetlar og hlutar til þeirra 12 A 

87149620 Sveifargírar til reiðhjóla og hlutar til þeirra 12 A 

87149900 Hlutar til reiðhjóla, ót.a. 12 A 

87150000 Barnavagnar og hlutar til þeirra 20 A 

87161000 Tengivagnar, til íbúðar eða ferðalaga 10 A 

87162000 Tengivagnar, til landbúnaðarnota 10 A 

87163110 Tengivagnar og festivagnar, fyrir olíuflutningabíla 10 A 

87163190 Tanktengivagnar og tankfestivagnar ót.a. 10 A 

87163910 Tengivagnar og festivagnar fyrir sendibifreiðar 10 A 

87163990 Aðrir tengivagnar, ót.a., til vöruflutninga 10 A 

87164000 Tengivagnar og festivagnar ót.a. 10 A 

87168000 Hjólbörur, handvagnar, tvíhjóla léttikerrur (rickshaws) og önnur handknúin 
ökutæki (hand propelled vehicles) 

10 A 

87169000 Tengivagnar og aðrir hlutar til ökutækja, ót.a. 10 A 

88010010 Svifflugur og svifdrekar 3 A 

88010090 Loftbelgir og loftskip og önnur vélarlaus loftför 3 A 

88021100 Þyrlur að eigin þyngd allt að 2000 kg 2 A 

88021210 Þyrlur að eigin þyngd yfir 2000 kg til og með 7000 kg 2 A 

88021220 Þyrlur að eigin þyngd yfir 7000 kg 2 A 

88022000 Loftför, ót.a., að eigin þyngd allt að 2000 kg 5 A 

88023000 Loftför, ót.a., að eigin þyngd yfir 2000 kg til og með 15.000 kg 4 A 

88024010 Loftför, ót.a., að eigin þyngd yfir 15.000 kg til og með 45.000 kg 5 A 

88024020 Loftför, ót.a., að eigin þyngd meira en 45.000 kg 1 A 

88026000 Geimför og skotvagnar fyrir geimför 2 A 

88031000 Skrúfur og þyrlar og hlutar til þeirra 1 A 

88032000 Hjólabúnaður og hlutar til hans 1 A 

88033000 Hlutar, ót.a., til loftfara 1 A 

88039000 Hlutar til loftbelgja, loftskipa, sviffluga og geimfara, ót.a. 0 A 

88040000 Fallhlífar og hlutar og fylgihlutir til þeirra 2 A 

88051000 Flugtaksbúnaður fyrir loftför og þilfarsfangarara og hlutar til þeirra 1,5 A 

88052100 Loftorustuhermar og hlutar til þeirra 1,5 A 

88052900 Flughermar og hlutar til þeirra 1,5 A 

89011010 Farþegaskip, vélknúin 5 A 

89011090 Farþegaskip, ekki vélknúin 8 A 
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89012011 Tankskip fyrir hreinsaða olíu (refined petroleum tankers), með 100.000 tonna 
hleðslugetu eða minna 

9 A 

89012012 Tankskip fyrir hreinsaða olíu, með hleðslugetu meira en 100.000 tonn til og með 
300.000 tonn 

9 A 

89012013 Tankskip fyrir hreinsaða olíu, með yfir 300.000 tonna hleðslugetu 6 A 

89012021 Tankskip fyrir hráolíu (crude petroleum tankers), með allt að 150.000 tonna 
hleðslugetu 

9 A 

89012022 Tankskip fyrir hráolíu, með hleðslugetu yfir 150.000 tonn til og með 300.000 
tonn 

9 A 

89012023 Tankskip fyrir hráolíu, með meira en 300.000 tonna hleðslugetu 6 A 

89012031 Flutningaskip fyrir fljótandi jarðolíugas, allt að 2000 m3 að rúmtaki 9 A 

89012032 Flutningaskip fyrir fljótandi jarðolíugas, yfir 2000 m3 að rúmtaki 6 A 

89012041 Flutningaskip fyrir fljótandi jarðgas, allt að 2000 m3 að rúmtaki 9 A 

89012042 Flutningaskip fyrir fljótandi jarðgas, yfir 2000 m3 að rúmtaki 6 A 

89012090 Önnur tankskip, ót.a. 9 A 

89013000 Kæliskip, önnur en tankskip 9 A 

89019021 Vélknúin gámaskip, með allt að 6000 staðalgáma hleðslugetu 9 A 

89019022 Vélknúin gámaskip, með yfir 6000 staðalgáma hleðslugetu 6 A 

89019031 Vélknúin ekjuflutningaskip (motor Ro-Ro carriers), með allt að 20.000 tonna 

hleðslugetu 

9 A 

89019032 Vélknúin ekjuflutningaskip, með yfir 20.000 tonna hleðslugetu  6 A 

89019041 Vélknúin búlkaskip, með allt að 150.000 tonna hleðslugetu 9 A 

89019042 Vélknúin ekjuflutningaskip, með hleðslugetu yfir 150.000 tonn til og með 
300.000 tonn 

9 A 

89019043 Vélknúin ekjuflutningaskip, með yfir 300.000 tonna hleðslugetu 9 A 

89019050 Fjölnota vélknúin skip (multi-purpose motor vessels) 9 A 

89019080 Önnur vélknúin skip, ót.a. 9 A 

89019090 Önnur skip, ekki vélknúin, ót.a. 8 A 

89020010 Fiskiskip og verksmiðjuskip, vélknúin 7 A 

89020090 Fiskiskip og verksmiðjuskip, ekki vélknúin 8 A 

89031000 Uppblásanleg skemmtiför 10 A 

89039100 Seglbátar, einnig með hjálparvél 8 A 

89039200 Vélbátar, þó ekki fyrir utanborðsvél 10,5 A 

89039900 Árabátar og kanóar, léttir kappróðrarbátar (sculls) og önnur skemmtiför, ót.a. 10 A 

89040000 Dráttarbátar og för til að ýta öðrum förum 9 A 

89051000 Dýpkunarskip 3 A 

89052000 Fljótandi eða sökkvanlegir bor- eða framleiðslupallar 6 A 

89059010 Flotkvíar 8 A 

89059090 Fljótandi för sem ætluð eru aðallega til annars konar notkunar en siglinga, ót.a. 3 A 

89061000 Herskip 5 A 

89069010 Fljótandi för, ót.a., vélknúin 5 A 



228 

 

89069020 Fljótandi för, ekki vélknúin 8 A 

89069030 Hálfgerð eða ófullgerð fljótandi för, þ.m.t. hlutar fljótandi fara 8 A 

89071000 Uppblásanlegir flekar, einnig björgunarflekar 8 A 

89079000 Baujur, sjómerki, sökkviker, dýpkunarprammar (pontoons) og önnur fljótandi 

mannvirki 

8 A 

89080000 För og önnur fljótandi mannvirki til niðurrifs 3 A 

90011000 Ljóstrefjar, ljóstrefjabúnt og ljósleiðarar, þó ekki í nr. 85.44 5 A 

90012000 Þynnur eða plötur úr ljósskautandi efni 8 A 

90013000 Snertilinsur 10 A 

90014010 Gleraugnalinsur úr gleri, sem byggjast á birtustigi (photochromic) 20 A 

90014091 Sólgleraugnalinsur úr gleri, sem byggjast ekki á birtustigi (not photochromic) 20 A 

90014099 Gleraugnalinsur úr gleri, ót.a., sem byggjast ekki á birtustigi 20 A 

90015010 Gleraugnalinsur úr öðrum efnum, sem byggjast á birtustigi 20 A 

90015091 Sólgleraugnalinsur úr öðrum efnum, sem byggjast ekki á birtustigi 20 A 

90015099 Gleraugnalinsur úr gleri, ót.a., sem byggjast ekki á birtustigi 20 A 

90019010 Litasíur 8 A 

90019090 Strendingar, speglar og aðrar optískar vörur, úr hvers konar efni, ekki í umgerð, 
ót.a. 

8 A 

90021110 Hlutlinsur í myndavélar í nr. 9006.1010–9006.3000 8 A 

90021120 Hlutlinsur í fisju- eða örfilmulesara 8 A 

90021131 Linsur í stafrænar einlinsu spegilmyndar (digital single lens reflex) myndavélar 15 A 

90021139 Linsur í stafrænar myndavélar (þó ekki í stafrænar einlinsu spegilmyndar 
myndavélar) 

15 A 

90021190 Hlutlinsur í ljósmyndavélar, ljósmyndastækkara, ljósmyndasmækkara og 

myndvörpur, ót.a. 

15 A 

90021910 Hlutlinsur í kvikmyndatökuvélar eða kvikmyndasýningarvélar 15 A 

90021990 Hlutlinsur, ót.a. 15 A 

90022010 Ljóssíur fyrir ljósmyndavélar 15 A 

90022090 Ljóssíur, ót.a. 15 A 

90029010 Aðrar optískar vörur, í umgerð, fyrir ljósmyndavélar 15 A 

90029090 Aðrar optískar vörur, í umgerð, ót.a. 15 A 

90031100 Rammar og umgerðir fyrir gleraugu, hlífðargleraugu og þess háttar, úr plasti 18 A 

90031900 Rammar og umgerðir fyrir gleraugu, hlífðargleraugu og þess háttar, úr öðrum 

efnum 

10 A 

90039000 Hlutar til ramma og umgerða fyrir gleraugu, hlífðargleraugu og þess háttar 10 A 

90041000 Sólgleraugu 20 A 

90049010 Gleraugu, sem byggjast á birtustigi 16 A 

90049090 Gleraugu, hlífðargleraugu og þess háttar, ót.a. 20 A 

90051000 Sjónaukar fyrir bæði augu 15 A 

90058010 Stjörnukíkjar (astronomical telescopes) og annar stjörnufræðilegur 

tækjabúnaður 

3 A 
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90058090 Sjónaukar fyrir annað augað og aðrir optískir sjónaukar 12 A 

90059010 Hlutar og fylgihlutir til tækjabúnaðar í nr. 9005.8010 2 A 

90059090 Hlutar og fylgihlutir til sjónauka í nr. 9005.1000 eða 9005.8090 8 A 

90061010 Rafmagnslitaskannar, til að búa til prentplötur eða prentvalsa 12 A 

90061090 Myndavélar til að búa til prentplötur eða prentvalsa, ót.a. 10 A 

90063000 Myndavélar hannaðar til sérstakra nota, neðansjávar, við landmælingar úr lofti 

o.þ.h. 

9 A 

90064000 Skyndiljósmyndavélar 5 A 

90065100 Myndavélar með einslinsu spegilmynd, fyrir filmur sem eru ekki meira en 35 

mm að breidd 

25 A 

90065210 Myndavélar til að mynda skjöld á örfilmur, örmyndaspjöld eða aðra 

örfilmumiðla 

9 A 

90065290 Aðrar myndavélar, fyrir filmur í rúllum sem eru minna en 35 mm að breidd 25 D 

90065300 Aðrar myndavélar fyrir filmur sem eru 35 mm að breidd 20 A 

90065910 Leysiljóssetningarbúnaður (laser photo typesetting equipments) 9 A 

90065990 Ljósmyndavélar, þó ekki fyrir kvikmyndir, ót.a. 25 A 

90066100 Leifturtæki til ljósmyndunar með úrhleðslulampa (rafeinda-) 18 A 

90066910 Leifturljósaperur 18 A 

90066990 Önnur leifturtæki til ljósmyndunar 18 A 

90069110 Hlutar og fylgihlutir til myndavéla í nr. 9006.1010 eða 9006.3000 8 A 

90069120 Hlutar og fylgihlutir til skyndiljósmyndavéla 5 A 

90069191 Sjálfvirkar skerpustillingareiningar (focal setting units) fyrir ljósmyndavélar 10 A 

90069192 Lokaraeiningar (shutter units) fyrir ljósmyndavélar 10 A 

90069199 Hlutar og fylgihlutir til annarra ljósmyndavéla, ót.a. 10 A 

90069900 Hlutar og fylgihlutir til leifturtækja til ljósmyndunar og leifturljósapera 12 A 

90071010 Háhraðamyndavélar (high speed cameras) 14 A 

90071090 Aðrar myndavélar 14 A 

90072010 Stafrænar myndvörpur (digital projectors) 14 A 

90072090 Aðrar kvikmyndasýningarvélar 14 A 

90079100 Hlutar og fylgihlutir til kvikmyndatökuvéla 8,4 A 

90079200 Hlutar og fylgihlutir til kvikmyndasýningarvéla 8,4 A 

90085010 Skyggnuvélar 14 A 

90085020 Örfilmulesarar, fisjulesarar eða lesarar fyrir aðra örfilmumiðla, einnig sem geta 

gert afrit 

10 A 

90085031 Myndvörpur fyrir ornrétt ofanvarp (Orthographical projectors) 18 A 

90085039 Aðrar myndvörpur 18 A 

90085040 Ljósmyndastækkarar og ljósmyndasmækkarar, þó ekki fyrir kvikmyndir 20 A 

90089010 Hlutar og fylgihlutir til fisju- eða örfilmulesara 8 A 

90089020 Hlutar og fylgihlutir til ljósmyndastækkara og ljósmyndasmækkara 14 A 

90089090 Hlutar og fylgihlutir til myndvarpa í nr. 9008.1000 og 9008.3000 14 A 
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90101010 Tæki til sjálfvirkar framköllunar á kvikmyndafilmum 14 A 

90101020 Tæki til sjálfvirkar framköllunar á ljósmyndafilmum til sérstakra nota 8,4 A 

90101091 Tæki til sjálfvirkar framköllunar/lýsingar á litfilmum (automatic color film 
developing/exposing apparatus) 

25 A 

90101099 Tæki til sjálfvirkar framköllunar/lýsingar á filmum, ót.a. 15 A 

90105010 Negatívusjár 14 A 

90105021 Tæki til nota í kvikmyndavinnustofur, ót.a. 14 A 

90105022 Tæki til að meðhöndla ljósmyndafilmur til sérstakra nota, ót.a. 8,4 A 

90105029 Tæki til nota í ljósmyndavinnustofur, ót.a. 17 A 

90106000 Sýningartjöld 14 A 

90109010 Hlutar og fylgihlutir til tækja í nr. 9010.1010 eða 9010.2091 0 A 

90109020 Hlutar og fylgihlutir til tækja í nr. 9010.1020 eða 9010.2092 0 A 

90109090 Hlutar og fylgihlutir til annarra tækja í nr. 90.10 0 A 

90111000 Þrívíddarsmásjár 0 A 

90112000 Smásjár til örmyndatöku, örkvikmyndatöku eða örmyndvörpunar 0 A 

90118000 Smásjár, optískar, ót.a. 7 A 

90119000 Hlutar og fylgihlutir til optískra smásjáa 0 A 

90121000 Smásjár, þó ekki optískar smásjár, og ljósbylgjutæki 0 A 

90129000 Hlutar og fylgihlutir til smásjáa, þó ekki optískra smásjáa 0 A 

90131000 Sjónaukasigti til að festa á skotvopn; hringsjár; sjónaukar o.þ.h. 8 A 

90132000 Leysitæki, þó ekki leysidíóður 6 A 

90138010 Stækkunargler, sem haldið er á 12 A 

90138020 Hurðargægjugöt 12 A 

90138030 Vökvakristalsskjáir 5 A 

90138090 Kristalsbúnaður (crystal devices), ót.a.; optísk áhöld og tæki, ót.a. 5 A 

90139010 Hlutar og fylgihlutir til tækja í nr. 9013.1000 eða 9013.2000 6 A 

90139020 Hlutar og fylgihlutir til vara í nr. 9013.8030 8 A 

90139090 Hlutar og fylgihlutir til annarra áhalda eða tækja í nr. 90.13 8 A 

90141000 Áttavitar 2 A 

90142010 Sjálfstýringar (automatic pilot) 2 A 

90142090 Tæki til loftsiglinga eða geimsiglinga (þó ekki áttavitar) 2 A 

90148000 Önnur áhöld og tæki til siglinga, ót.a. 2 A 

90149010 Hlutar og fylgihlutir til sjálfstýringa 1,5 A 

90149090 Hlutar og fylgihlutir til áhalda og tækja í nr. 90.14 1,5 A 

90151000 Fjarlægðarmælar 9 A 

90152000 Sjónhornamælar, einnig með fjarlægðarmæli (tacheometers) 9 A 

90153000 Hallamælar til landmælinga (surveying levels) 9 A 

90154000 Áhöld og tæki til kortagerðar eftir myndum 9 A 
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90158000 Áhöld til landmælinga, vatnamælinga, haffræðirannsókna, veðurfræðirannsókna 
eða jarðeðlisfræðirannsókna, ót.a. 

5 A 

90159000 Hlutar og fylgihlutir til nota með tækjabúnaði í nr. 90.15 5 A 

90160010 Vogir með 0,1 mg nákvæmni eða meiri 9 A 

90160090 Vogir með nákvæmni milli 0,1 mg og 50 mg 10,5 A 

90171000 Teikniborð og teiknivélar, einnig sjálfvirkt 8 A 

90172000 Áhöld til teiknunar, afmörkunar eða útreiknings, ót.a. 0 A 

90173000 Örkvarðar, rennimál og mælar 8 A 

90178000 Handáhöld til lengdarmælinga, ót.a. 8 A 

90179000 Hlutar og fylgihlutir til nota með tækjabúnaði í nr. 90.17 0 A 

90181100 Rafhjartaritar 5 A 

90181210 B-úthljóðssjúkdómsgreiningartæki (B-ultrasonic diagnostic apparatus) 7 B 

90181291 Sjúkdómsgreiningartæki sem byggist á úthljóðstækni og litasjá (chromoscope 
ultrasonic diagnostic equipment) 

5 A 

90181299 Önnur úthljóðssjúkdómsgreiningartæki, ót.a. 5 A 

90181310   4 A 

90181390 Segulómsmyndkerfi (magnetic resonance imaging system) 4 A 

90181400 Leifturritar 5 A 

90181930 Tæki til að vakta sjúklinga (patient monitoring apparatus) 4 A 

90181941 Heyrnarmælar 4 A 

90181949 Önnur heyrnargreiningartæki (audio-diagnostic apparatus) 4 A 

90181990 Rafeindasjúkdómsgreiningartæki, ót.a. 4 A 

90182000 Geislatæki fyrir útfjólubláa eða innrauða geisla 4 A 

90183100 Sprautur, einnig með nálum 8 A 

90183210 Pípulaga málmnálar 8 A 

90183220 Nálar fyrir seymi 4 A 

90183900 Nálar, ót.a., holslöngur, pípur og þess háttar 4 B 

90184100 Tannlæknaborvélar 4 A 

90184910 Tannlæknastólar með tannlæknatækjum 4 A 

90184990 Áhöld og tæki til tannlækninga, ót.a. 4 A 

90185000 Áhöld og tæki til augnlækninga, ót.a. 4 A 

90189010 Hlustpípur 4 A 

90189020 Blóðþrýstingsmælar 4 A 

90189030 Holsjár/speglunartæki (endoscopes) 4 A 

90189040 Gervinýru (himnuskiljunarbúnaður) 4 A 

90189050 Gegnhitunartæki (diathermy apparatus) 4 A 

90189060 Blóðgjafartæki 4 A 

90189070 Svæfingartæki og -áhöld 4 A 

90189080 Getnaðarvarnir, sem komið er fyrir í legi 4 A 
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90189090 Áhöld og tæki til lyflækninga eða dýralækninga, ót.a. 4 A 

90191010 Nuddtæki 15 A 

90191090 Tæki til mekanóterapí; tæki til sálfræðilegrar hæfileikaprófunar 4 B 

90192000 Oxygenterapí og önnur öndunartæki til lækninga 4 A 

90200000 Öndunarbúnaður og gasgrímur 8 A 

90211000 Búnaður til réttilækninga og fyrir beinbrot (orthopaedic or fracture appliances) 4 A 

90212100 Gervitennur 4 A 

90212900 Tannbúnaður, ót.a. 4 A 

90213100 Gerviliðamót 4 A 

90213900 Gervihlutar líkamans, ót.a. 4 A 

90214000 Heyrnartæki, þó ekki hlutar og fylgihlutir 4 A 

90215000 Gangráðar til að örva hjartavöðva, þó ekki hlutar eða fylgihlutir 4 A 

90219011   4 A 

90219019   4 A 

90219090 Búnaður sem viðkomandi hefur á sér eða ber eða græddur er í líkamann, ót.a. 4 B 

90221200 Tölvusneiðmyndatæki 4 A 

90221300 Tækjabúnaður sem byggir á notkun röntgengeisla til tannlækninga 4 A 

90221400 Tækjabúnaður sem byggir á notkun röntgengeisla til lyflækninga, 

skurðlækninga eða dýralækninga 

4 A 

90221910 Öryggiseftirlitsbúnaður sem byggir á vægri röntgengeislun (low dosage X-ray 
inspecting equipment) 

4 A 

90221920 Tæki til prófunar án eyðileggingar (non-destructive testing) með röntgengeislun 4 A 

90221990 Tækjabúnaður sem byggir á notkun röntgengeisla til annarra nota 4 A 

90222100 Tækjabúnaður sem byggir á notkun alfa-, beta- eða gammageisla, til 

lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækninga 

4 A 

90222910 Tæki til prófunar án eyðileggingar með gammageislun (γ-ray non-destructive 

testing) 

6 A 

90222990 Tækjabúnaður sem byggir á notkun alfa-, beta- eða gammageisla, til annarra 

nota 

6 A 

90223000 Röntgenlampar 2 A 

90229010 Röntgenmagnarar (X-ray intensifiers) 6 A 

90229090 Hlutar og fylgihlutir til tækjabúnaðar í nr. 90.22, ót.a. 6 B 

90230000 Áhöld, tækjabúnaður og líkön, gert sem lýsitæki 7 A 

90241010 Rafeindavélar til alhliða prófana (electronic universal testing machine) 7 A 

90241020 Hörkumælir (sclerometer) 7 A 

90241090 Vélar og tæki til að prófa málma 7 A 

90248000 Vélar og tæki til að prófa önnur efni 5 A 

90249000 Hlutar og fylgihlutir til véla og tækja í nr. 9024.1000 eða 9024.8000 6 A 

90251100 Hita- eða háhitamælar, vökvafylltir, til beins álesturs 4 A 

90251910 Aðrir hita- eða háhitamælar, til tækninota 8,4 A 

90251990 Hita- eða háhitamælar, ót.a. 8,4 A 
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90258000 Flotvogir, loftvogir, rakamælar og rakaþrýstimælar, ót.a. 11 A 

90259000 Hlutar og fylgihlutir til nota með tækjabúnaði í nr. 90.25 8 A 

90261000 Áhöld og tækjabúnaður til að mæla eða prófa rennsli eða hæð vökva 0 A 

90262010 Þrýsti- eða mismunarþrýstisendar (pressure/differental pressure transmitters) 0 A 

90262090 Önnur áhöld og tækjabúnaður til að mæla eða prófa þrýsting 0 A 

90268000 Áhöld og tækjabúnaður til að mæla eða prófa breytur í vökvum eða gasi, ót.a. 0 A 

90269000 Hlutar og fylgihlutir til áhalda og tækja í nr. 90.26 0 A 

90271000 Gas- eða reykgreiningartæki 7 A 

90272011 Gaslitskiljur 0 A 

90272012 Vökvalitskiljur 0 A 

90272019 Aðrar litskiljur 0 A 

90272020 Rafdráttartæki 0 A 

90273000 Ljósrofsmælar, litrófsljósmælar og litrófsritar sem nota optíska geislun 0 A 

90275000 Áhöld og tækjabúnaður sem notar optíska geislun, ót.a. 0 A 

90278011 Helíumrófslekaskynjari fyrir samþættar rafrásir 0 A 

90278012   0 A 

90278019 Aðrir atómmassamælar (mass spectrograph) 0 A 

90278091 Birtumælar 14 A 

90278099 Önnur áhöld og tækjabúnaður til eðlisfræðilegrar eða efnafræðilegrar greiningar 0 A 

90279000 Örsniðlar; hlutar og fylgihlutir til áhalda og tækja í nr. 90.27 0 A 

90281010 Kolagasmælar 10 A 

90281090 Aðrir gasmælar, ót.a. 10 A 

90282010 Vatnsmælar 10 A 

90282090 Aðrir vökvamælar, ót.a. 10 A 

90283011 Einfasa spanvattstundamælar (single-phase induction watt-hour meter) 10 A 

90283012 Þriggja fasa spanvattstundamælar 10 A 

90283013 Einfasa rafstöðuvattstundamælar (single-phase static watt-hour meter) 10 A 

90283014 Þriggja fasa rafstöðuvattstundamælar  10 A 

90283019 Aðrir vattstundamælar, ót.a. 10 A 

90283090 Rafmagnsmælar, ót.a. 10 A 

90289010 Hlutar og fylgihlutir til mæla til tækninota í nr. 90.28 8,4 A 

90289090 Hlutar og fylgihlutir til mæla, ekki til tækninota, í nr. 90.28 8,4 A 

90291010 Snúningsteljarar 15 A 

90291020 Ökugjaldsmælar 15 A 

90291090 Framleiðsluteljarar, skrefateljarar og þess háttar 15 A 

90292010 Hraðamælar í ökutæki 10 A 

90292090 Hraðamælar, ekki í ökutæki, snúningshraðamælar; snúðsjár 10 A 

90299000 Hlutar og fylgihlutir til tækja í nr. 90.29 6 A 
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90301000 Áhöld og tækjabúnaður til að mæla eða greina jónandi geislun 5 A 

90302010 Bakskautsgeislasveiflusjár og -litrófsgreiningartæki, undir 300 MHz, til 

almennra nota 

8 A 

90302090 Bakskautsgeislasveiflusjár og -litrófsgreiningartæki, ót.a. 5 A 

90303110 Fjölmælar, stafrænir, með mælisvið 5,5 eða lægra, án skráningarbúnaðar 15 A 

90303190 Fjölmælar, stafrænir, með mælisvið hærra en 5,5, án skráningarbúnaðar 5 A 

90303200 Fjölmælar, með skráningarbúnaði 8 A 

90303310 Stafrænir straummælar eða spennumælar, með mælisvið 51/2 eða lægra, án 
skráningarbúnaðar 

15 A 

90303320 Mælitæki til að mæla viðnám, án skráningarbúnaðar 14 A 

90303390 Annar tækjabúnaður til að mæla eða prófa rafspennu, rafstraum, viðnám eða afl, 

án skráningarbúnaðar 

9 A 

90303900 Önnur áhöld eða tækjabúnaður til að mæla eða prófa rafspennu, rafstraum, 
viðnám eða afl, með skráningarbúnaði 

8 A 

90304010 Tíðnimælar, stafrænir, með mælisvið lægra en 12,4 GHz 0 A 

90304090 Áhöld og tækjabúnaður, sérstaklega hannað fyrir fjarskipti, ót.a. 0 A 

90308200 Önnur áhöld og tækjabúnaður til að mæla eða greina hálfleiðaraþynnur eða -

búnað 

0 A 

90308410 Tækjabúnaður til að mæla span eða rýmd (inductances or capacitances), með 

skráningarbúnaði 

10 A 

90308490 Önnur áhöld og tækjabúnaður til að mæla eða prófa rafmagnsstærðir 8 A 

90308910 Mælitæki til að mæla span eða rýmd rafmagns, ót.a. 14 A 

90308990 Áhöld til að mæla eða prófa rafmagnsstærðir, ót.a. 8 A 

90309000 Hlutar og fylgihlutir til áhalda og tækja í nr. 90.30 7 A 

90311000 Vélar til að jafnvægisstilla vélræna hluta, ót.a. 7 A 

90312000 Prófbekkir, ót.a. 7 A 

90314100 Optísk áhöld og tækjabúnaður til skoðunar á hálfleiðaraþynnum eða -búnaði eða 

til skoðunar á myndmöskum eða þráðum til framleiðslu á hálfleiðarabúnaði 

0 A 

90314910 Sniðmyndavörpur 10 A 

90314920 Ljósgreiðumælitæki (grating measuring instrument) 0 A 

90314990 Önnur optísk áhöld og tækjabúnaður til mælinga eða skoðunar 0 A 

90318010 Tæki til prófunar á afköstum ljósleiðara til fjarskipta og ljóstrefja (optical 

telecommunications/optical fibre performance) 

5 A 

90318020 Vélar til að mæla hnit (coordinate measuring machine) 5 A 

90318031 Úthljóðsskoðunartæki (ultrasonic inspection instrument) 5 A 

90318032 Skoðunartæki til segulagnaprófunar (magnetic particle testing) 5 A 

90318033 Skoðunartæki til hvirfilstraumsprófunar (eddy current testing) 5 A 

90318039 Önnur tæki til prófunar án eyðileggingar (þó ekki tæki sem nota geislun) 5 A 

90318090 Tæki, áhöld og vélar til mælinga eða skoðunar, ót.a. 5 D 

90319000 Hlutar og fylgihlutir til tækja, áhalda og véla í nr. 90.31 0 A 

90321000 Hitastillar 7 A 

90322000 Þrýstistillar (manostats) 7 A 
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90328100 Áhöld og tækjabúnaður til sjálfvirkrar stillingar og stjórnunar, fyrir vökva og 
loft 

7 A 

90328911 Sjálfvirkur varnarbúnaður um borð í lestar (automatic train protection) 7 A 

90328912 Sjálfvirkur starfrækslubúnaður um borð í lestar (automatic train operation) 7 A 

90328919 Annað sjálfvirkt stjórnkerfi um borð í lestar (automatic train control system)  7 A 

90328990 Áhöld og tækjabúnaður til sjálfvirkrar stillingar og stjórnunar, ót.a. 7 A 

90329000 Hlutar og fylgihlutir til áhalda og tækja í nr. 90.32 5 A 

90330000 Hlutar og fylgihlutir ót.a. fyrir vélar o.þ.h. í 90. kafla 6 A 

91011100 Rafknúin armbandsúr með vísum, með kassa úr góðmálmi 11 A 

91011910 Rafknúin armbandsúr, með rafeindastöfum, með kassa úr góðmálmi 16 A 

91011990 Önnur rafknúin armbandsúr, með kassa úr góðmálmi 15 A 

91012100 Armbandsúr, sjálftrekt, með kassa úr góðmálmi, ót.a. 11 A 

91012900 Armbandsúr, með kassa úr góðmálmi, ót.a. 15 A 

91019100 Rafknúin vasaúr og önnur úr, með kassa úr góðmálmi 15 A 

91019900 Vasaúr og önnur úr, með kassa úr góðmálmi, ót.a. 20 A 

91021100 Rafknúin armbandsúr, eingöngu með vísum 12,5 A 

91021200 Rafknúin armbandsúr, eingöngu með rafeindastöfum 23 A 

91021900 Rafknúin armbandsúr, ót.a. 15 A 

91022100 Armbandsúr, sjálftrekt, ót.a. 11 A 

91022900 Armbandsúr, ót.a. 15 A 

91029100 Rafknúin vasaúr og önnur úr, ót.a. 15 A 

91029900 Vasaúr og önnur úr, ót.a. 20 A 

91031000 Rafknúnar klukkur með úrverki 23 A 

91039000 Klukkur með úrverki, ót.a., þó ekki klukkur í nr. 91.04 20 A 

91040000 Stjórnborðsklukkur og áþekkar klukkur fyrir ökutæki eða flugvélar 10 A 

91051100 Rafknúnar vekjaraklukkur 23 A 

91051900 Vekjaraklukkur, ót.a. 20 A 

91052100 Rafknúnar veggklukkur 23 A 

91052900 Veggklukkur, ót.a. 20 A 

91059110 Rafknúin stjörnufræðileg skipsklukka (astronomic chronometer) 3 A 

91059190 Aðrar rafknúnar klukkur 23 A 

91059900 Klukkur, ót.a. 16 A 

91061000 Tímaritarar; tímaupptökutæki 16 A 

91069000 Tímaskráningartæki, ót.a. 16 A 

91070000 Tímarofar með klukkuverki eða úrverki eða samfasahreyfli 12 A 

91081100 Rafknúin úrverk, samsett, með vélrænni skífu (mechanical display) 16 A 

91081200 Rafknúin úrverk, samsett, með rafeindastöfum 16 A 

91081900 Rafknúin úrverk, samsett, ót.a. 16 A 

91082000 Úrverk, fullgerð og samsett, sjálftrekkt, ót.a. 16 A 
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91089010 Úrverk, fullgerð og samsett, sem eru 33,8 mm eða minni, ót.a. 16 A 

91089090 Úrverk, fullgerð og samsett, ót.a. 16 A 

91091000 Rafknúin klukkuverk, fullgerð og samsett, ót.a. 16 A 

91099000 Klukkuverk, fullgerð og samsett, ót.a. 16 A 

91101100 Fullgerð úrverk, ósamsett eða samsett að hluta 16 A 

91101200 Ófullgerð úrverk, samsett 16 A 

91101900 Gróf gangverk í úr 16 A 

91109010 Fullgerð klukkuverk, ósamsett eða samsett að hluta 16 A 

91109090 Gróf gangverk í klukkur, ósamsett eða samsett að hluta 16 A 

91111000 Úrkassar úr góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi 14 A 

91112000 Úrkassar úr ódýrum málmi 14 A 

91118000 Úrkassar, ót.a. 14 A 

91119000 Hlutar til úrkassa 14 A 

91122000 Klukkukassar og kassar af áþekkri gerð úr málmi  fyrir aðrar vörur í þessum 

kafla 

14 A 

91129000 Hlutar til klukkukassa og kassa af áþekkri gerð fyrir aðrar vörur í þessum kafla 12 A 

91131000 Úrólar og hlutar til þeirra úr góðmálmi eða málmi klæddum góðmálmi 20 A 

91132000 Úrólar og hlutar til þeirra úr ódýrum málmi 14 A 

91139000 Úrólar, úrbönd og úrfestar, og hlutar til þeirra 14 A 

91141000 Klukku- eða úrfjaðrir, þ.m.t. óróafjaðrir 14 A 

91143000 Klukku- eða úrskífur 14 A 

91144000 Klukku- eða úrplötur og -brýr 14 A 

91149010 Steinar í klukku- eða úrverk (clock or watch jewels)  14 A 

91149090 Klukku- eða úrhlutar, ót.a. 14 A 

92011000 Píanó, þ.m.t. sjálfvirk píanó 17,5 A 

92012000 Flyglar, þ.m.t. sjálfvirkir flyglar 17,5 A 

92019000 Harpsíkord og önnur strengjahljóðfæri með nótnaborði, ót.a. 17,5 A 

92021000 Strengjahljóðfæri (strokhljóðfæri) 17,5 A 

92029000 Strengjahljóðfæri, ót.a. 17,5 A 

92051000 Málmblásturshljóðfæri 17,5 A 

92059010 Pípuorgel með lyklaborði; harmoníum og áþekk hljómborðshljóðfæri með 

lausum málmfjöðrum 

20 A 

92059020 Harmonikkur, og áþekk hljóðfæri 21 A 

92059030 Munnhörpur 21 A 

92059090   17,5 A 

92060000 Slaghljóðfæri 17,5 A 

92071000 Hljómborðshljóðfæri fyrir rafmagn, önnur en harmonikkur 30 A 

92079000 Rafmagnshljóðfæri, ót.a. 30 A 

92081000 Spiladósir, ót.a. 22 A 
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92089000 Hljóðfæri, ót.a.; hljóðmerkjaáhöld fyrir munnblástur, ót.a. 22 A 

92093000 Hljóðfærastrengir 17,5 A 

92099100 Hlutar og fylgihlutir í píanó og flygla 17,5 A 

92099200 Hlutar og fylgihlutir til hljóðfæra í nr. 92.02 17,5 A 

92099400 Hlutar og fylgihlutir til hljóðfæra í nr. 92.07 17,5 A 

92099910 Taktmælar, tónkvíslar og tónflautur 17,5 A 

92099920 Gangverk í spiladósir 17,5 A 

92099990 Aðrir hlutar og fylgihlutir til hljóðfæra, taktmæla o.þ.h., ótilgreint í þessum 
kafla 

17,5 A 

93011010 Stórskotaliðsvopn, sjálfknúin 13 A 

93011090 Önnur stórskotaliðsvopn, ót.a. 13 A 

93012000 Skotbúnaður fyrir eldflaugar; eldvörpur; skotbúnaður fyrir handsprengjur; 

tundurskeytahlaup 

13 A 

93019000 Hernaðarvopn, þó ekki vopn í nr. 93.07 13 A 

93020000 Marghleypur og skammbyssur, þó ekki vopn í nr. 93.03 eða 93.04 13 A 

93031000 Framhlaðningar 13 A 

93032000 Sport-, veiði- eða markskotahaglabyssur, ót.a. 13 A 

93033000 Sport-, veiði- eða markskotarifflar, ót.a. 13 A 

93039000 Skotvopn sem skotið er úr með sprengihleðslu, ót.a. 13 A 

93040000 Vopn, ót.a., þó ekki vopn í nr. 93.07 13 A 

93051000 Hlutar og fylgihlutir til marghleypa eða skammbyssa 13 A 

93052000 Hlutar og fylgihlutir ót.a., til haglabyssa eða riffla í nr. 93.03 13 A 

93059100 Hlutar og fylgihlutir til hernaðarvopna í nr. 93.01 13 A 

93059900 Hlutar og fylgihlutir ót.a. til nr. 93.01–93.04 13 A 

93062100 Haglabyssuskot 13 A 

93062900 Loftbyssuhögl og hlutar til haglabyssuskota 13 A 

93063080 Skot í naglabyssur og áþekk verkfæri eða sláturbyssur (captivebolt humane 
killers) og hlutar til þeirra 

13 A 

93063090 Önnur skot og hlutar til þeirra 13 A 

93069000 Hergögn og hlutar til þeirra; önnur skotfæri og skeyti og hlutar til þeirra 13 A 

93070000 Sverð, höggsverð, byssustingir og áþekk vopn og hlutar til þeirra 13 A 

94011000 Sæti til nota í flugvélum 0 A 

94012010 Sæti í vélknúin ökutæki með ytra byrði úr leðri eða samsettu leðri 10 A 

94012090 Önnur sæti í vélknúin ökutæki 10 A 

94013000 Snúningsstólar með hæðarstillingu, þó ekki snúningsstólar í nr. 94.02 0 A 

94014010 Sæti, sem einnig má breyta í rúm, þó ekki garðsæti eða viðlegubúnaður, með 

ytra byrði úr leðri eða samsettu leðri 

0 A 

94014090 Önnur sæti, sem hægt er að breyta í rúm, þó ekki garðsæti eða viðlegubúnaður 0 A 

94015100 Sæti, úr bambus og spanskreyr 0 A 

94015900 Sæti, úr körfuvíði eða áþekku efni 0 A 
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94016110 Sæti, með grind úr viði, með ytra byrði úr leðri eða samsettu leðri, bólstruð, ót.a. 0 A 

94016190 Önnur sæti, með grind úr viði, bólstruð, ót.a. 0 A 

94016900 Sæti, með grind úr viði, ót.a. 0 A 

94017110 Sæti, með grind úr málmi, með ytra byrði úr leðri eða samsettu leðri, bólstruð, 

þó ekki sæti í nr. 94.02 

0 A 

94017190 Önnur sæti, með grind úr málmi, bólstruð, þó ekki sæti í nr. 94.02 0 A 

94017900 Sæti, með grind úr málmi, ót.a., þó ekki sæti í nr. 94.02 0 A 

94018010 Sæti, úr steini, þó ekki sæti í nr. 94.02 0 A 

94018090 Sæti ót.a.,  þó ekki sæti í nr. 94.02 0 A 

94019011 Stillingarbúnaður fyrir sætishorn (seat angle regulating devices) í vélknúin 

ökutæki 

10 A 

94019019 Hlutar til sæta til nota í ökutækjum, ót.a. 0 A 

94019090 Hlutar til sæta, þó ekki sæta í nr. 94.02 0 A 

94021010 Rakarastólar og hlutar til þeirra 0 A 

94021090 Tannlækningastólar eða áþekkir stólar og hlutar til þeirra 0 A 

94029000 Húsgögn til lyflækninga, skurðlækninga, tannlækninga eða dýralækninga og 

hlutar til þeirra, ót.a. 

0 A 

94031000 Skrifstofuhúsgögn úr málmi, ót.a. 0 A 

94032000 Málmhúsgögn, ót.a. 0 A 

94033000 Skrifstofuhúsgögn úr viði, ót.a. 0 A 

94034000 Eldhúshúsgögn úr viði, ót.a. 0 A 

94035010 Svefnherbergishúsgögn úr Padauk-viði 0 A 

94035091 Svefnherbergishúsgögn úr lakkmáluðum viði 0 A 

94035099 Svefnherbergishúsgögn úr viði, ót.a. 0 A 

94036010 Önnur húsgögn úr Padauk-viði 0 A 

94036091 Önnur húsgögn úr lakkmáluðum viði 0 A 

94036099 Viðarhúsgögn, ót.a. 0 A 

94037000 Plasthúsgögn, ót.a. 0 A 

94038100 Húsgögn úr bambus eða spanskreyr 0 A 

94038910 Húsgögn úr körfuvíði eða áþekku efni 0 A 

94038920 Steinhúsgögn 0 A 

94038990 Húsgögn úr öðrum efnum 0 A 

94039000 Hlutar til húsgagna, ót.a. 0 A 

94041000 Rúmbotnar 20 A 

94042100 Dýnur úr holgúmmíi eða -plasti 20 A 

94042900 Dýnur með fjöðrum eða bólstraðar með hvers konar efni 20 A 

94043010 Fiður- eða dúnsvefnpokar 20 A 

94043090 Svefnpokar, ót.a. 20 A 

94049010 Rekkjubúnaður eða húsbúnaður, ót.a., bólstraður með fiðri eða dún 20 D 

94049020 Rekkjubúnaður eða húsbúnaður, ót.a., bólstraður með dýrahári 20 A 
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94049030 Rekkjubúnaður eða húsbúnaður, ót.a., bólstraður með silkivatti (silk wadding) 20 A 

94049040 Rekkjubúnaður eða húsbúnaður, ót.a., bólstraður með tilbúnum trefjum 20 A 

94049090 Rekkjubúnaður eða húsbúnaður, ót.a., bólstraður, ót.a. 20 A 

94051000 Ljósakrónur og annar rafmagnsljósabúnaður, í loft eða á veggi 10 A 

94052000 Borðlampar, skrifborðslampar, náttborðslampar eða standlampar fyrir rafmagn 20 A 

94053000 Ljósasamstæður fyrir jólatré 16 A 

94054010 Leitarljós 17,5 A 

94054020 Kastljós 17,5 A 

94054090 Rafmagnslampar og -ljósabúnaður, ót.a. 10 A 

94055000 Lampar og ljósabúnaður, ekki fyrir rafmagn 20 A 

94056000 Ljósaskilti, ljósanafnskilti og þess háttar 20 A 

94059100 Hlutar til lampa og ljósabúnaðar, úr gleri 20 A 

94059200 Hlutar til lampa og ljósabúnaðar, úr plasti 20 A 

94059900 Hlutar til lampa og ljósabúnaðar, ót.a. 20 A 

94060000 Forsmíðaðar byggingar 10 A 

95030010 Leikföng á hjólum, hönnuð fyrir börn til að sitja á; brúðuvagnar 0 A 

95030021 Leikföng sem eru í líki dýra eða ómennsk 0 A 

95030029 Aðrar brúður, einnig klæddar 0 A 

95030031 Rafmagnsleikfangajárnbrautir  0 A 

95030039 Önnur smækkuð líkön til samsetningar í setti, einnig gangfær 0 A 

95030040 Önnur byggingarsett og byggingarleikföng 0 A 

95030050 Leikfangahljóðfæri og -áhöld 0 A 

95030060 Þrautir 0 A 

95030081 Leikföng í settum eða búningum 0 A 

95030082 Önnur leikföng, með hreyfli 0 A 

95030089 Önnur leikföng, ót.a. 0 A 

95030090 Hlutar og fylgihlutir til leikfanga 0 A 

95042000 Hlutar og fylgihlutir fyrir biljarð 0 A 

95043010 Rafmyndaleiktæki (video games), sem ganga fyrir mynt eða skífum 0 A 

95043090 Önnur leikspil, sem ganga fyrir mynt eða skífum, þó ekki sjálfvirkur búnaður 

fyrir keilubrautir 

0 A 

95044000 Spil 0 A 

95045010 Rafmyndaleiktæki sem notuð eru við sjónvarpsviðtæki 0 A 

95045090   0 A 

95049010 Rafmyndaleiktæki, sem ganga ekki fyrir mynt eða skífum 0 A 

95049021 Sjálfvirkar keiluuppstillingarvélar 0 A 

95049022 Keilukúlur 0 A 

95049023 Keilur 0 A 

95049029 Annar sjálfvirkur búnaður og tæki fyrir keilubrautir, ót.a. 0 A 
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95049030 Tafl og önnur borðspil, þ.m.t. kínversk/alþjóðleg skák (Chinese/international 
chess) 

0 A 

95049040 Mahjong og áþekk borðspil 0 A 

95049090 Hlutir til samkvæmisleikja, borð- eða spilastofuleiktækja (articles for funfair, 

table/parlourgames), ót.a. 

0 A 

95051000 Hlutir til jólahalds 0 A 

95059000 Hlutir til skemmtana eða annars hátíðarhalds 0 A 

95061100 Snjóskíði 14 D 

95061200 Snjóskíðabindingar 14 A 

95061900 Búnaður fyrir snjóskíði, ót.a. 14 A 

95062100 Seglbretti 12 A 

95062900 Sjóskíði, brimbretti og annar búnaður fyrir vatnaíþróttir 14 A 

95063100 Golfkylfur, fullbúnar 14 D 

95063200 Golfkúlur 12 A 

95063900 Golfbúnaður, ót.a. 14 D 

95064010 Borðtenniskúlur 12 A 

95064090 Hlutir og búnaður fyrir borðtennis, þó ekki kúlur 14 A 

95065100 Tennisspaðar (lawn-tennis rackets), einnig strengdir 14 A 

95065900 Hnitspaðar (badminton), eða áþekkir spaðar, einnig strengdir 14 A 

95066100 Tennisboltar (lawn-tennis balls) 12 A 

95066210 Körfuboltar, fótboltar og blakboltar 12 A 

95066290 Uppblásnir boltar, ót.a. 12 A 

95066900 Knettir, aðrir en golfkúlur og borðtenniskúlur 12 A 

95067010 Skautar, þ.m.t. skautaskór með áföstum skautum 14 A 

95067020 Hjólaskautar, þ.m.t. skautaskór með áföstum skautum 14 A 

95069111 Göngubretti (threadmill) 12 A 

95069119 Búnaður til líkamsræktar eða endurhæfingar 12 A 

95069120 Hjólabretti 12 A 

95069190 Hlutir og búnaður til almennrar líkamsræktar, fimleika eða frjálsra íþrótta 12 A 

95069900 Hlutir og búnaður til íþrótta og útileikja, ót.a.; sundlaugar og vaðlaugar 12 A 

95071000 Veiðistangir 21 D 

95072000 Önglar, einnig með öngultaumi 21 D 

95073000 Veiðihjól 21 D 

95079000 Búnaður til veiða, ót.a., fiðrildaháfar, tálfuglar og áþekkur veiði- eða 
skotbúnaður 

21 A 

95081000 Farandhringleikahús og faranddýrasöfn 15 A 

95089000 Hringekjur, rólur, skotbakkar og annar búnaður fyrir skemmtigarða 15 A 

96011000 Unnið fílabein og vörur úr fílabeini 20 A 

96019000 Útskurðarefni úr dýraríkinu (þó ekki fílabein) og vörur úr þessum efnum 20 A 

96020010 Lyfjahylki (pharmaceutical capsules) 10,5 A 
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96020090 Unnin útskurðarefni úr jurta- eða steinaríkinu og vörur úr þessum efnum; 
mótaðar eða útskornar vörur 

25 A 

96031000 Sópar og burstar úr hrís eða öðrum jurtaefnum, samanbundið 25 A 

96032100 Tannburstar, þ.m.t. burstar fyrir gervitennur 25 A 

96032900 Rakkústar, hárburstar, naglaburstar, augnháraburstar og aðrir hreinlætisburstar 15 A 

96033010 Listmálunarpenslar 25 A 

96033020 Ritpenslar 20 A 

96033090 Burstar til nota við förðun 25 A 

96034011 Málningarburstar eða áþekkir burstar úr burstum af grísum, alisvínum eða 

villisvínum 

20 A 

96034019 Málningarburstar eða áþekkir burstar, ót.a. 23 A 

96034020 Málningarpúðar og -rúllur 23 A 

96035011 Málmvírburstar, sem hlutar til véla eða tækja 14 A 

96035019 Málmvírburstar, sem hlutar til ökutækja 14 A 

96035091 Burstar, ót.a., sem hlutar til véla og tækja 14 A 

96035099 Burstar, ót.a., sem hlutar til ökutækja 14 A 

96039010 Fjaðrakústar 21 A 

96039090 Handstýrðir vélrænir gólfsópar; tilbúin burstaknippi; skaftþvögur 15 A 

96040000 Handsíur og handsáldir 21 A 

96050000 Hreinlætis-, sauma- eða snyrtisett fyrir skó og fatnað til nota á ferðalögum 15 A 

96061000 Þrýstitölur, smellur og smelluhnappar og hlutar til þeirra 21 A 

96062100 Hnappar úr plasti, ekki lagðir spunaefni 21 A 

96062200 Hnappar úr ódýrum málmi, ekki lagðir spunaefni 15 A 

96062900 Hnappar, ót.a. 15 A 

96063000 Hnappamót og aðrir hlutar til hnappa; hnappaefni 15 A 

96071100 Rennilásar með tennur úr ódýrum málmi; 21 A 

96071900 Rennilásar, ót.a. 21 A 

96072000 Hlutar til rennilása 21 A 

96081000 Kúlupennar 15 A 

96082000 Pennar og merkipennar með flókaoddi og öðrum gropoddi 21 A 

96083010 Tússteiknipennar (indian ink drawing pens) 21 A 

96083020 Sjálfblekungar 21 A 

96083090 Stylógrafpennar og aðrir pennar, ót.a. 21 A 

96084000 Skrúfblýantar eða renniblýantar 21 A 

96085000 Vörusamstæður úr tveimur eða fleiri undanfarandi undirliða í nr. 96.08 21 A 

96086000 Fyllingar í kúlupenna, gerðar úr pennaoddi og blekhylki 21 A 

96089100 Pennar og pennaoddar 12 A 

96089910 Pennar, merkipennar o.þ.h. til nota á vélar eða tæki 17,5 A 

96089920 Eftirritunargrifflar; penna-, blýants- og áþekk sköft 21 A 
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96089990 Hlutar, ót.a., til vara í nr. 96.08 21 A 

96091010 Blýantar 21 A 

96091020 Vaxlitir 21 A 

96092000 Ritblý, svart eða litað 21 A 

96099000 Pastellitir, teiknikol, rit- eða teiknikrít og klæðskerakrít 15 A 

96100000 Spjöld og töflur með yfirborði til að skrifa eða teikna á 15 A 

96110000 Handáhöld til prentunar eða áletrunar á merkimiða 21 A 

96121000 Ritvélaborðar eða áþekk bönd, unnin til áprentunar 10,5 A 

96122000 Blekpúðar, einnig með bleki eða í öskjum 25 A 

96131000 Vasakveikjarar, fyrir gas, ekki endurfyllanlegir 25 A 

96132000 Vasakveikjarar, fyrir gas, endurfyllanlegir 25 A 

96138000 Kveikjarar, ót.a. 25 A 

96139000 Hlutar til kveikjara, þó ekki steinar og kveikir 25 A 

96140010 Pípur og pípuhausar 25 A 

96140090 Vindla- eða vindlingamunnstykki, og hlutar til þeirra 25 A 

96151100 Greiður, hárspennur o.þ.h., úr harðgúmmíi eða plasti 18 A 

96151900 Greiður, hárspennur o.þ.h., úr öðrum efnum 18 A 

96159000 Hárnálar, hárliðunarnálar, krullupinnar og þess háttar, ót.a. 18 A 

96161000 Ilmúðarar og áþekkir snyrtivöruúðarar, festingar og hausar til þeirra 18 A 

96162000 Duftpúðar og duftleppar til að bera á snyrtivörur 18 A 

96170011 Hitaflöskur með glergeymum 24 A 

96170019 Hitaflöskur, fullbúnar með hylki 24 A 

96170090 Aðrir hitageymar og hlutar til þeirra, þó ekki glergeymar 18 A 

96180000 Líkamslíkön; hreyfisýningarbúnaður fyrir útstillingar í búðargluggum 21 A 

96190010 Bleiur (diapers og napkins) 7,5 D 

96190020 Dömubindi og tíðatappar: 10 A 

96190090 Dömubindi og tíðatappar, bleiur og bleiufóður fyrir börn og svipaðar vörur úr 

hvers konar efni 

14 A 

97011010 Frumverk af málverkum, teikningum og pastelmyndum, gerðum í höndum 12 A 

97011020 Eftirmyndir af málverkum, teikningum og pastelmyndum, gerðum í höndum 14 A 

97019000 Klippimyndir og áþekk veggskreytispjöld 14 A 

97020000 Frumverk af stungum, þrykki og steinprenti 12 A 

97030000 Frumverk af höggmyndum og myndastyttum, úr hvers konar efni 12 A 

97040010 Frímerki, notuð eða ónotuð, sem eru gild eða verða gild 8 A 

97040090 Stimpilmerki o.þ.h., notuð eða ónotuð, sem eru gild eða verða gild 14 A 

97050000 Dýrafræðileg, grasafræðileg, bergfræðileg, söguleg, líffærafræðileg, 
fornfræðileg, steingervingafræðileg eða þjóðfræðileg söfn, o.þ.h. 

0 A 

97060000 Forngripir eldri en 100 ára 0 A 

 


