Kapitel 74 Kobber og varer deraf
Bestemmelse
1. I dette kapitel forstås ved:
a) »Raffineret kobber«
– metal, der indeholder mindst 99,85 vægtprocent kobber; eller
– metal, der indeholder mindst 97,5 vægtprocent kobber, forudsat ingen anden bestanddel indgår i mængder,
der overstiger de i nedenstående tabel anførte grænseværdier.
Andre bestanddele
Bestanddel Grænseværdi for vægtprocent
Ag Sølv 0,25
As Arsen 0,5
Cd Cadmium 1,3
Cr Chrom 1,4
Mg Magnesium 0,8
Pb Bly 1,5
S Svovl 0,7
Sn Tin 0,8
Te Tellur 0,8
Zn Zink 1
Zr Zirconium 0,3
Andre bestandele (1), hver for sig 0,3
(1) Andre bestandele, f.eks.: Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si.
b) »Kobberlegeringer«
Metaller, undtagen uraffineret kobber, hvori indholdet af kobber, beregnet efter vægt, udgør en større del end
nogen anden enkelt bestanddel, forudsat:
1) Indholdet af mindst en af disse andre bestanddele, beregnet efter vægt, overstiger den grænseværdi, som
er angivet i ovenstående tabel; eller
2) det samlede indhold af disse andre bestanddele overstiger 2,5 vægtprocent.
c) »Kobberforlegeringer«
Legeringer, der foruden andre bestanddele indeholder over 10 vægtprocent kobber, som ikke er praktisk
anvendelige til valsning eller smedning og sædvanligvis anvendes som tilsætningsmiddel ved fremstilling af
andre legeringer eller som afiltnings- eller afsvovlningsmiddel eller lignende ved fremstilling af ikkejernholdige
metaller. Phosphorkobber (kobberphosphid) indeholdende over 15 vægtprocent phosphor henhører dog
under pos. 28.48.
d) »stænger«: valsede, strengpressede, trukne eller smedede produkter, ikke i oprullet stand, med et massivt
ensartet tværsnit i hele længden, i form af cirkler, ovaler, rektangler, kvadrater, ligesidede trekanter eller
regelmæssige konvekse polygoner (herunder »fladtrykte cirkler« og »modificerede rektangler«, hvor to
modstående sider er konvekse cirkelbuer, og de to andre sider er lige, af samme længde og parallelle).
Produkter med rektangulært, kvadratisk, trekantet eller polygonalt tværsnit kan have afrundede kanter i hele
deres længde. Tykkelsen af produkter med rektangulært tværsnit (herunder »modificerede rektangler«) skal
overstige en tiendedel af bredden. Som stænger betragtes også støbte og sintrede produkter i samme former
og dimensioner, som ud over fjernelse af glødeskaller og lignende simpel efterbehandling er undergået en
yderligere bearbejdning efter fremstillingen, forudsat at de ikke derved har fået karakter af varer, der
henhører under andre positioner. Trådemner (wire-bars) og billets med affasede ender eller bearbejdet på
anden måde udelukkende for at lette deres indsætning i maskiner til fremstilling af fx valstråd eller rør
betragtes dog som ubearbejdet kobber henhørende under pos. 7403 e) »profiler«: valsede, strengpressede,
trukne, smedede eller formede produkter, også i oprullet stand, med et ensartet tværsnit i hele længden, og
som ikke omfattes af nogen af definitionerne på stænger, tråd, plader, bånd, folie eller rør. Som profiler anses
også støbte og sintrede produkter i samme former, som ud over fjernelse af glødeskaller og lignende simpel
efterbehandling er undergået en yderligere bearbejdning efter fremstillingen, forudsat at de ikke derved har
fået karakter af varer, der henhører under andre positioner f) »tråd«: valsede, strengpressede eller trukne
produkter, i oprullet stand, med et massivt ensartet tværsnit i hele længden, i form af cirkler, ovaler,
rektangler, kvadrater, ligesidede trekanter eller regelmæssige konvekse polygoner (herunder »fladtrykte
cirkler« og »modifice- rede rektangler«, hvor to modstående sider er konvekse cirkelbuer, og de to andre
sider er lige, af samme længde og parallelle). Produkter med rektangulært, kvadratisk, trekantet eller
polygonalt tværsnit kan have afrundede kanter i hele deres længde. Tykkelsen af produkter med rektangulært
tværsnit (herunder »modificerede rektangler«) skal overstige en tiendedel af bredden onvekse polygoner
(herunder »fladtrykte cirkler« og »modificerede rektangler«, hvor to modstående sider er konvekse cirkelbuer,
og de to andre sider er lige, af samme længde og parallelle). Produkter med rektangulært, kvadratisk,
trekantet eller polygonalt tværsnit kan have afrundede kanter i hele deres længde. Tykkelsen af produkter
med rektangulært tværsnit (herunder »modificerede rektangler«) skal overstige en tiendedel af bredden.
g ) » Plader, bånd og folie«
Flade produkter (undtagen ubearbejdede produkter henhørende under pos. 74.03), også i oprullet stand,
med et massivt rektangulært tværsnit, også med afrundede kanter (herunder »modificerede rektangler«, hvor
to modstående sider er konvekse cirkelbuer, og de to andre sider er lige, af samme længde og parallelle), af

ensartet tykkelse, og som foreligger:
– i rektangulær eller kvadratisk form og med en tykkelse, der ikke overstiger en tiendedel af bredden,
– i anden form end rektangulær eller kvadratisk, uanset størrelsen, forudsat at de ikke karakteriserer sig som
varer, der henhører under andre positioner.
Pos. 74.09 og 74.10 omfatter også plader, bånd og folie med mønster (f. eks. riller, ribber, tern, dråber,
knopper, rhomber), samt perforerede, bølgede, polerede eller overtrukne varer, forudsat at de ikke derved
har fået karakter af varer, der henhører under andre positioner.
h) »Rør«
Hule produkter, også i oprullet stand, med kun et enkelt lukket hulrum, og med ensartet tværsnit i hele
længden i form af cirkler, ovaler, rektangler, kvadrater, ligesidede trekanter eller regelmæssige konvekse
polygoner, og med vægge af ensartet tykkelse. Som rør betragtes ligeledes produkter med rektangulært,
kvadratisk, ligesidet trekantet eller regelmæssigt konvekst polygonalt tværsnit, med afrundede kanter i hele
længden, forudsat at det indre og det ydre tværsnit er koncentrisk og har samme form og samme centrum.
Rør med de ovennævnte tværsnit kan være polerede, overtrukne, bøjede, gevindskårne, gennemborede,
indsnævrede, udvidede, koniske eller forsynet med flanger, kraver eller ringe.
Underpositionsbestemmelse
1. I dette kapitel forstås ved:
a) »Kobber-zinklegeringer (messing)«
Legeringer af kobber og zink, også med indhold af andre bestanddele. Når en legering indeholder andre
bestanddele skal følgende betingelser være opfyldt:
– indholdet af zink skal, beregnet efter vægt, udgøre en større del af indholdet end nogen anden bestanddel;
– et eventuelt indhold af nikkel skal være mindre end 5 vægtprocent (se kobber-nikkel-zinklegeringer
(nysølv));
– et eventuelt indhold af tin skal være mindre end 3 vægtprocent (se kobber-tinlegeringer (bronze)).
b) »Kobber-tinlegeringer (bronze)«
Legeringer af kobber og tin, også med indhold af andre bestanddele. Når en legering indeholder andre
bestanddele, skal indholdet af tin, beregnet efter vægt, udgøre en større del af indholdet end nogen anden
bestanddel. Hvis indholdet af tin er mindst 3 vægtprocent, kan indholdet af zink være større end indholdet af
tin, dog skal det være mindre end 10 vægtprocent.
c) »Kobber-nikkel-zinklegeringer (nysølv)«
Legeringer af kobber, nikkel og zink, også med indhold af andre bestanddele. Indholdet af nikkel skal være
mindst 5 vægtprocent (se kobber-zinklegeringer (messing)).
d) »Kobber-nikkellegeringer«
Legeringer af kobber og nikkel, også med indhold af andre bestanddele, men ikke over 1 vægtprocent zink.
Når en legering indeholder andre bestanddele, skal indholdet af nikkel, beregnet efter vægt, udgøre en større
del af indholdet end nogen anden bestanddel.

Vørunr Vørutekstur

Punktgjald
Gatt Pct
Eind Eind

Mvg

74.01
7401.00.00 Kobbersten; cementkobber (udfældet kobber)

0%

kg

25%

0%

kg

25%

7403.11.00 — — Katoder og dele deraf

0%

kg

25%

7403.12.00 — — Trådemner (wirebars)

0%

kg

25%

7403.13.00 — — Billets

0%

kg

25%

7403.19.00 — — Andre varer

0%

kg

25%

7403.21.00 — — Kobber-zinklegeringer (messing)

0%

kg

25%

7403.22.00 — — Kobber-tinlegeringer (bronze)

0%

kg

25%

7403.29.00 — — Andre kobberlegeringer (undtagen
kobberforlegeringer henhørende under pos. 7405)

0%

kg

25%

74.02
7402.00.00 Uraffineret kobber; kobberanoder til elektrolytisk
raffinering
74.03

Raffineret kobber og kobberlegeringer i ubearbejdet
form
— Raffineret kobber

— Kobberlegeringer

Vørunr Vørutekstur

Punktgjald
Gatt Pct
Eind Eind

Mvg

74.04
Affald og skrot, af kobber
7404.00.10 — Af raffineret kobber

0%

kg

25%

7404.00.91 — — Af kobber-zinklegeringer (messing)

0%

kg

25%

7404.00.99 — — Af andre kobberlegeringer

0%

kg

25%

0%

kg

25%

7406.10.00 — Pulver med ikke-lamelagtig struktur

0%

kg

25%

7406.20.00 — Pulver med lamelagtig struktur; flager

0%

kg

25%

4,8%

kg

25%

7407.21.10 — — — Stænger

4,8%

kg

25%

7407.21.90 — — — Andre varer

4,8%

kg

25%

7407.29.00 — — Af andre kobberlegeringer

4,8%

kg

25%

4,8%

kg

25%

7408.19.10 — — — Med største tværmål over 0,5 mm

4,8%

kg

25%

7408.19.90 — — — Med største tværmål 0,5 mm og derunder

4,8%

kg

25%

7408.21.00 — — Af kobber-zinklegeringer (messing)

4,8%

kg

25%

7408.22.00 — — Af kobber-nikkellegeringer (cupronikkel) eller
kobber-nikkel-zinklegeringer (nysølv)

4,8%

kg

25%

7408.29.00 — — Af andre kobberlegeringer

4,8%

kg

25%

7409.11.00 — — I oprullet stand

4,8%

kg

25%

7409.19.00 — — I andre tilfælde

4,8%

kg

25%

7409.21.00 — — I oprullet stand

4,8%

kg

25%

7409.29.00 — — I andre tilfælde

4,8%

kg

25%

7409.31.00 — — I oprullet stand

4,8%

kg

25%

7409.39.00 — — I andre tilfælde

4,8%

kg

25%

7409.40.00 — Af kobber-nikkellegeringer (cupronikkel) eller kobbernikkel-zinklegeringer (nysølv)

4,8%

kg

25%

7409.90.00 — Af andre kobberlegeringer

4,8%

kg

25%

— Af kobberlegeringer

74.05
7405.00.00 Kobberforlegeringer
74.06

74.07

Pulver og flager, af kobber

Stænger og profiler, af kobber

7407.10.00 — Af raffineret kobber
— Af kobberlegeringer
— — Af kobber-zinklegeringer (messing)

74.08

Tråd af kobber
— Af raffineret kobber

7408.11.00 — — Med største tværmål over 6 mm
— — I andre tilfælde

— Af kobberlegeringer

74.09

Plader og bånd, af kobber, af tykkelse over 0,15 mm
— Af raffineret kobber

— Af kobber-zinklegeringer (messing)

— Af kobber-tinlegeringer (bronze)

Vørunr Vørutekstur
74.10

Punktgjald
Gatt Pct
Eind Eind

Mvg

Folie af kobber, af tykkelse (uden underlag) ikke
over 0,15 mm, også med påtryk eller med underlag
af papir, pap, plast og lignende materialer
— Uden underlag

7410.11.00 — — Af raffineret kobber

5,2%

kg

25%

7410.12.00 — — Af kobberlegeringer

5,2%

kg

25%

7410.21.00 — — Af raffineret kobber

5,2%

kg

25%

7410.22.00 — — Af kobberlegeringer

5,2%

kg

25%

7411.10.10 — — Lige rør

4,8%

kg

25%

7411.10.90 — — Andre varer

4,8%

kg

25%

7411.21.10 — — — Lige rør

4,8%

kg

25%

7411.21.90 — — — Andre varer

4,8%

kg

25%

7411.22.00 — — Af kobber-nikkellegeringer (cupronikkel) eller
kobber-nikkel-zinklegeringer (nysølv)

4,8%

kg

25%

7411.29.00 — — Af andre kobberlegeringer

4,8%

kg

25%

7412.10.00 — Af raffineret kobber

5,2%

kg

25%

7412.20.00 — Af kobberlegeringer

5,2%

kg

25%

5,2%

kg

25%

4%

kg

25%

7415.21.00 — — Underlagsskiver (også fjedrende)

3%

kg

25%

7415.29.00 — — Andre varer

3%

kg

25%

7415.33.00 — — Skruer; bolte og møtrikker

3%

kg

25%

7415.39.00 — — Andre varer

3%

kg

25%

— Med underlag

74.11

Rør af kobber
— Af raffineret kobber

— Af kobberlegeringer
— — Af kobber-zinklegeringer (messing)

74.12

Rørfittings (fx samleled, rørknæ, muffer), af kobber

74.13
7413.00.00 Snoet tråd, kabler, flettede bånd og lign., af kobber, ikke
isoleret til elektrisk brug
74.15

Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer (bortset fra
varer henhørende under pos. 8305) og lign., af
kobber eller af jern og stål med hoved af kobber;
skruer, bolte, møtrikker, skruekroge, øjeskruer,
nitter, kiler, splitter samt underlagsskiver (også
fjedrende) og lignende varer, af kobber

7415.10.00 — Stifter, søm, tegnestifter, hæfteklammer og lign.
— Andre varer, uden gevind

— Andre varer, med gevind

Vørunr Vørutekstur
74.18

Punktgjald
Gatt Pct
Eind Eind

Mvg

Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og
dele dertil, af kobber; gryderensere, svampe,
handsker og lignende varer til rensning eller
polering, af kobber; sanitetsartikler samt dele dertil,
af kobber
— Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele
dertil; gryderensere, svampe, handsker og lignende
varer til rensning eller polering

7418.10.10 — — Koge- og varmeapparater, af den art der anvendes
til husholdningsbrug, ikke-elektriske, samt dele
dertil

3%

kg

25%

7418.10.90 — — Andre varer

3%

kg

25%

7418.20.00 — Sanitetsartikler samt dele dertil

3%

kg

25%

3%

kg

25%

3%

kg

25%

7419.99.10 — — — Tråddug (herunder endeløse trådbånd), trådnet
og trådgitter, af tråd med et største tværmål på
6 mm eller derunder; strækmetal

3%

kg

25%

7419.99.30 — — — Fjedre

3%

kg

25%

7419.99.90 — — — Andre varer

3%

kg

25%

74.19

Andre varer af kobber

7419.10.00 — Kæder og dele dertil
— Andre varer
7419.91.00 — — Støbte eller smedede, men ikke yderligere
bearbejdet
— — I andre tilfælde

