Kapitel 34 Sæbe; organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- og rengøringsmidler; smøremidler; syntetisk
voks og tilberedt voks; pudse- og skuremidler; lys og lignende produkter; modellermasse; dentalvoks og
andre dentalpræparater på basis af gips
Bestemmelser
1. Dette kapitel omfatter ikke: a) spiselige blandinger eller tilberedninger af animalske eller vegetabilske
fedtstoffer eller olier, af den art der anvendes til frigørelse af støbeforme (pos. 1517) b) isolerede kemisk
definerede forbindelser c) hårvaskemidler, tandpasta og andre tandplejemidler, barbercreme og -skum eller
præparater til badebrug, med indhold af sæbe eller organiske overfladeaktive stoffer (pos. 3305, 3306 eller
3307). 2. Som »sæbe« i pos. 3401 betragtes kun vandopløselig sæbe. Sæbe og andre varer henhørende
under pos. 3401 må være tilsat andre stoffer (fx desinfektionsmidler, slibepulver, fyldstoffer eller lægemidler).
Varer med indhold af slibepulver tariferes dog kun i pos. 3401, såfremt de foreligger i form af stænger, blokke
eller støbte stykker og figurer. I andre former tariferes de i pos. 3405 som skurepasta, skurepulver og
lignende varer. 3. Som »overfladeaktive stoffer« i pos. 3402 betragtes varer, som, når de er blandet med
vand ved en koncentration på 0,5 % ved 20 °C og henstår i en time ved samme temperatur: a) danner en
gennemsigtig eller gennemskinnelig væske eller en stabil emulsion uden udskillelse af uopløseligt stof, og b)
reducerer vandets overfladespænding til 4,5 × 10 - 2 N/m (45 dyn/cm) eller derunder. 4. Som »jordolie og rå
olier hidrørende fra bituminøse mineraler« i pos. 3403 betragtes også produkter som nævnt i bestemmelse 2
til kapitel 27. 5. Som »syntetisk voks og tilberedt voks« i pos. 3404 betragtes, under forbehold af de nedenfor
anførte undtagelser, udelukkende: a) kemisk fremstillede organiske varer med voksagtig konsistens, også
opløselige i vand b) varer fremstillet ved indbyrdes blanding af forskellige voksarter c) varer med voksagtig
konsistens, på basis af en eller flere voksarter og indeholdende fedtstoffer, naturharpiks, mineralske stoffer
eller andre stoffer. Pos. 3404 omfatter ikke: a) de under pos. 1516, 3402 eller 3823 henhørende varer, uanset
om de har voksagtig konsistens b) ublandede animalske og vegetabilske voksarter, også raffinerede eller
farvede, henhørende under pos. 1521 c) mineralsk voks og lignende varer henhørende under pos. 2712,
også indbyrdes blandede eller kun farvede d) voks, blandet, dispergeret eller opløst i et flydende produkt
(pos. 3405, 3809 etc.).

Vørunr Vørutekstur
34.01

Punktgjald
Gatt Pct
Eind Eind

Mvg

Sæbe; organiske overfladeaktive stoffer og
præparater til brug som sæbe, i form af stænger,
blokke eller støbte stykker og figurer, også med
indhold af sæbe; organiske overfladeaktive stoffer
og præparater til vask af huden, i flydende form eller
som creme, i pakninger til detailsalg, også med
indhold af sæbe; papir, vat, filt og fiberdug,
imprægneret eller overtrukket med sæbe eller
rensemidler
— Sæbe og organiske overfladeaktive stoffer og
præparater, i form af stænger, blokke eller støbte
stykker og figurer, samt papir, vat, filt og fiberdug,
imprægneret eller overtrukket med sæbe eller
rensemidler

3401.11.00 — — Til toiletbrug (herunder til medicinsk brug)

0%

kg

25%

3401.19.00 — — I andre tilfælde

0%

kg

25%

3401.20.10 — — Flager, granulater eller pulvere

0%

kg

25%

3401.20.90 — — I anden form

0%

kg

25%

3401.30.00 — Organiske overfladeaktive stoffer og præparater til
vask af huden, i flydende form eller som creme, i
pakninger til detailsalg, også med indhold af sæbe

0%

kg

25%

— Sæbe i anden form

Vørunr Vørutekstur
34.02

Punktgjald
Gatt Pct
Eind Eind

Mvg

Organiske overfladeaktive stoffer (undtagen sæbe);
overfladeaktive præparater, tilberedte vaskemidler
(herunder hjælpepræparater til vask) og tilberedte
rengørings- og rensemidler, også med indhold af
sæbe, undtagen varer henhørende under pos. 3401
— Organiske overfladeaktive stoffer, også i pakninger til
detailsalg
— — Anionaktive stoffer

3402.11.10 — — — Vandige opløsninger med indhold af dinatrium
alkyl[oxydi(benzensulfonat)] på 30 vægtprocent
og derover, men ikke over 50 vægtprocent

4%

kg

25%

3402.11.90 — — — Andre varer

4%

kg

25%

3402.12.00 — — Kationaktive stoffer

4%

kg

25%

3402.13.00 — — Nonionaktive stoffer

4%

kg

25%

3402.19.00 — — Andre stoffer

4%

kg

25%

3402.20.20 — — Overfladeaktive præparater

4%

kg

25%

3402.20.90 — — Tilberedte vaskemidler samt rengørings- og
rensemidler

4%

kg

25%

3402.90.10 — — Overfladeaktive præparater

4%

kg

25%

3402.90.90 — — Tilberedte vaskemidler samt rengørings- og
rensemidler

4%

kg

25%

4,6%

kg

25%

3403.19.10 — — — Præparater, der indeholder 70 vægtprocent
eller derover af olier udvundet af jordolier eller
af olier hidrørende fra bituminøse mineraler,
men ikke som karaktergivende bestanddel

4,6%

kg

25%

3403.19.20 — — — Smøremidler med et biobaseret kulstofindhold
på mindst 25 %, og som er mindst 60 %
bionedbrydelige

4,6%

kg

25%

3403.19.80 — — — Andre varer

4,6%

kg

25%

3403.91.00 — — Præparater til behandling af tekstilmaterialer,
læder, pelsskind eller andre materialer

4,6%

kg

25%

3403.99.00 — — Andre varer

4,6%

kg

25%

3404.20.00 — Af poly(oxyethylen) (polyethylenglykol)

0%

kg

25%

3404.90.00 — Andre varer

0%

kg

25%

— Præparater i pakninger til detailsalg

— Andre varer

34.03

Tilberedte smøremidler (herunder skæreolier,
gevindløsningspræparater, antirust- og
antikorrosionspræparater og præparater til
frigørelse af støbeforme, på basis af smøremidler)
samt præparater, af den art der anvendes til olieeller fedtbehandling af tekstilmaterialer, læder,
pelsskind eller andre materialer, med undtagelse af
produkter, der som karaktergivende bestanddele
indeholder 70 vægtprocent eller derover af olier
udvundet af jordolier eller af olier hidrørende fra
bituminøse mineraler
— Med indhold af olier udvundet af jordolier eller af olier
hidrørende fra bituminøse mineraler

3403.11.00 — — Præparater til behandling af tekstilmaterialer,
læder, pelsskind eller andre materialer
— — Andre varer

— I andre tilfælde

34.04

Syntetisk voks og tilberedt voks

Vørunr Vørutekstur
34.05

Punktgjald
Gatt Pct
Eind Eind

Mvg

Pudse- og polermidler (til fodtøj, møbler, gulve,
karrosserier, glasvarer eller metalvarer), skurepasta
og skurepulver og lignende varer (herunder papir,
vat, filt, fiberdug, skumplast eller skumgummi,
imprægneret eller overtrukket med disse
præparater), undtagen voks henhørende under
pos. 3404

3405.10.00 — Skocreme og lignende præparater til behandling af
fodtøj eller læder

0%

kg

25%

3405.20.00 — Polermidler og lignende præparater til vedligeholdelse
af træmøbler, gulve eller andet træværk

0%

kg

25%

3405.30.00 — Polermidler og lignende præparater til karrosserier,
undtagen polermidler til metalvarer

0%

kg

25%

3405.40.00 — Skurepasta og skurepulver samt andre
skurepræparater

0%

kg

25%

3405.90.10 — — Pudse- og polermidler til metalvarer

0%

kg

25%

3405.90.90 — — Andre varer

0%

kg

25%

0%

kg

25%

0%

kg

25%

— Andre varer

34.06
3406.00.00 Stearin-, paraffin- og vokslys samt lignende varer
34.07
3407.00.00 Modellermasse, også som legetøj; såkaldt dentalvoks
samt aftryksmasse til dentalbrug, i assortimenter,
pakninger til detailsalg, i plader, hesteskoform, som
stænger eller i lignende former; andre præparater til
dentalbrug, på basis af gips (af brændt gips eller
calciumsulfat)

