Toll- og vøruskráin
AFSNITX
Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer; genbrugspapir og -pap (affald); papire og pap samt
varer deraf

Kapitel 47 Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer; genbrugspapir og -pap (affald)
Bestemmelse
1. Ved »dissolvingmasse af kemisk træmasse« (pos. 4702) forstås kemisk træmasse, som indeholder en
uopløselig fraktion på 92 vægt- procent eller derover af natron- eller sulfatcellulose, eller 88 vægtprocent eller
derover for sulfitcellulose efter opbevaring i en time i en opløsning af natriumhydroxid, indeholdende 18 %
natriumhydroxid (NaOH) ved 20 °C; askeindholdet i sulfitcellulose må ikke overstige 0,15 vægtprocent.

Vørunr

Vørutekstur

Punktgjald
Gatt Pct
Kr Eind

Mvg

47.01
Mekanisk træmasse
4701.00.10 — Termomekanisk træmasse

0%

kg, kg 90%
sdt, Kilogram
tørvægt, dvs.
Varens vægt
med et
beregnet
vandindhold
på 10%

25%

4701.00.90 — Anden mekanisk træmasse

0%

kg, kg 90%
sdt, Kilogram
tørvægt, dvs.
Varens vægt
med et
beregnet
vandindhold
på 10%

25%

0%

kg, kg 90%
sdt, Kilogram
tørvægt, dvs.
Varens vægt
med et
beregnet
vandindhold
på 10%

25%

47.02
4702.00.00 Dissolvingmasse af kemisk træmasse
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Vørunr

Vørutekstur

47.03

Kemisk træmasse (natroncellulose eller
sulfatcellulose), undtagen dissolvingmasse

Punktgjald
Gatt Pct
Kr Eind

Mvg

— Ubleget
4703.11.00 — — Af nåletræ

0%

kg, kg 90%
sdt, Kilogram
tørvægt, dvs.
Varens vægt
med et
beregnet
vandindhold
på 10%

25%

4703.19.00 — — Af andet træ

0%

kg, kg 90%
sdt, Kilogram
tørvægt, dvs.
Varens vægt
med et
beregnet
vandindhold
på 10%

25%

4703.21.00 — — Af nåletræ

0%

kg, kg 90%
sdt, Kilogram
tørvægt, dvs.
Varens vægt
med et
beregnet
vandindhold
på 10%

25%

4703.29.00 — — Af andet træ

0%

kg, kg 90%
sdt, Kilogram
tørvægt, dvs.
Varens vægt
med et
beregnet
vandindhold
på 10%

25%

— Halvbleget eller bleget

Útskrivað: 17-12-2017

Kap 47 Síða 2

Toll- og vøruskráin
Vørunr

Vørutekstur

47.04

Kemisk træmasse (sulfitcellulose), undtagen
dissolvingmasse

Punktgjald
Gatt Pct
Kr Eind

Mvg

— Ubleget
4704.11.00 — — Af nåletræ

0%

kg, kg 90%
sdt, Kilogram
tørvægt, dvs.
Varens vægt
med et
beregnet
vandindhold
på 10%

25%

4704.19.00 — — Af andet træ

0%

kg, kg 90%
sdt, Kilogram
tørvægt, dvs.
Varens vægt
med et
beregnet
vandindhold
på 10%

25%

4704.21.00 — — Af nåletræ

0%

kg, kg 90%
sdt, Kilogram
tørvægt, dvs.
Varens vægt
med et
beregnet
vandindhold
på 10%

25%

4704.29.00 — — Af andet træ

0%

kg, kg 90%
sdt, Kilogram
tørvægt, dvs.
Varens vægt
med et
beregnet
vandindhold
på 10%

25%

0%

kg, kg 90%
sdt, Kilogram
tørvægt, dvs.
Varens vægt
med et
beregnet
vandindhold
på 10%

25%

— Halvbleget eller bleget

47.05
4705.00.00 Træmasse fremstillet ved en kombineret kemiskmekanisk proces
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Vørunr

Vørutekstur

47.06

Papirmasse fremstillet af genbrugspapir og -pap
(affald) eller af andre celluloseholdige materialer

Punktgjald
Gatt Pct
Kr Eind

Mvg

4706.10.00 — Af bomuldslinters

0%

kg

25%

4706.20.00 — Papirmasse fremstillet af genbrugspapir og -pap
(affald)

0%

kg, kg 90%
sdt, Kilogram
tørvægt, dvs.
Varens vægt
med et
beregnet
vandindhold
på 10%

25%

4706.30.00 — I andre tilfælde, af bambus

0%

kg, kg 90%
sdt, Kilogram
tørvægt, dvs.
Varens vægt
med et
beregnet
vandindhold
på 10%

25%

4706.91.00 — — Mekanisk masse

0%

kg, kg 90%
sdt, Kilogram
tørvægt, dvs.
Varens vægt
med et
beregnet
vandindhold
på 10%

25%

4706.92.00 — — Kemisk masse

0%

kg, kg 90%
sdt, Kilogram
tørvægt, dvs.
Varens vægt
med et
beregnet
vandindhold
på 10%

25%

4706.93.00 — — Fremstillet ved en kombineret kemisk-mekanisk
proces

0%

kg, kg 90%
sdt, Kilogram
tørvægt, dvs.
Varens vægt
med et
beregnet
vandindhold
på 10%

25%

— I andre tilfælde
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Vørunr

Vørutekstur

47.07

Genbrugspapir og -pap (affald)

Punktgjald
Gatt Pct
Kr Eind

Mvg

4707.10.00 — Af ubleget kraftpapir eller kraftpap samt af bølgepapir
og bølgepap

0%

kg

25%

4707.20.00 — Af andet papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af
bleget kemisk masse, ikke farvet i massen

0%

kg

25%

4707.30.10 — — Gamle og usolgte aviser og ugeblade,
telefonbøger, brochurer og reklametryksager

0%

kg

25%

4707.30.90 — — Andre varer

0%

kg

25%

4707.90.10 — — Usorteret

0%

kg

25%

4707.90.90 — — Sorteret

0%

kg

25%

— Af papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af
mekanisk masse (fx aviser, blade og lignende
tryksager)

— Andre varer, herunder usorteret affald
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Kapitel 48 Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap
Bestemmelser
1. Betegnelsen »papir« omfatter i dette kapitel — medmindre andet følger af sammenhængen — også pap
(uanset tykkelse eller vægt pr. m 2 ). 2. Dette kapitel omfatter ikke: a) farmaceutiske produkter henhørende
under kapitel 30 b) prægefolie henhørende under pos. 3212 c) parfumeret papir og papir imprægneret eller
overtrukket med kosmetiske produkter (kapitel 33) d) papir og cellulosevat, imprægneret eller overtrukket
med sæbe eller rensemidler (pos. 3401), eller med pudse- og polermidler (pos. 3405) e) lysfølsomt papir og
pap (pos. 3701-3704) f) papir imprægneret med reagensmidler til diagnostisk brug eller laboratoriebrug (pos.
3822) g) plastlaminater forstærket med papir eller pap samt varer bestående af et lag papir eller pap
overtrukket eller belagt med et lag plast, når tykkelsen af plastlaget udgør mere end halvdelen af varens
tykkelse, samt varer af disse materialer (kapitel 39), bortset fra vægbeklædning henhørende under pos. 4814
h) rejseartikler, håndtasker og andre varer henhørende under pos. 4202 ij) kurvemagerarbejder og andre
varer af flettematerialer henhørende under kapitel 46 k) papirgarn og tekstilvarer af papirgarn (afsnit XI) l)
fodtøj og hovedbeklædning samt dele dertil henhørende under kapitel 64 og 65 m) slibemidler på underlag af
papir eller pap (pos. 6805) og glimmer på underlag af papir eller pap (pos. 6814); papir og pap belagt med
glimmerpulver tariferes derimod i dette kapitel n) metalfolie med underlag af papir eller pap (almindeligvis
afsnit XIV eller XV) o) perforeret papir og pap til mekaniske musikinstrumenter (pos. 9209) p) legetøj, spil,
sportsartikler og andre varer henhørende under kapitel 95 q) knapper, hygiejnebind og -tamponer, bleer,
bleindlæg til spædbørn og andre varer henhørende under kapitel 96. 3. Medmindre andet følger af
bestemmelse 7, omfatter pos. 4801-4805 også papir og pap, som er underkastet kalandrering, superkalandrering, glitning eller lignende efterbehandling, er forsynet med uægte vandmærke eller er overfladelimet,
samt papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, der er farvet eller marmoreret i massen. Medmindre andet
fremgår af teksten til pos. 4803 omfatter disse positioner ikke papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug,
som er yderligere bearbejdet. 4. Som »avispapir« betragtes i dette kapitel ikke-belagt papir, af den art der
anvendes til trykning af aviser, med indhold af mekanisk eller kemisk-mekanisk træmasse på 50 vægtprocent
eller derover af den samlede fibermængde, ulimet eller svagt limet, med en overfladeruhed efter Parker Print
Surf (1 MPa) på hver side på over 2,5 mikrometer (mikron), af en vægt pr. m 2 på 40 g eller derover, men
ikke over 65 g. 5. Som »papir og pap, af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug«
og »ikke-perforeret pap til hulkort og hulbånd« (pos. 4802) betragtes papir og pap fremstillet hovedsagelig af
bleget masse eller af masse fremstillet ved en mekanisk eller kombineret mekanisk/kemisk proces, og som
opfylder et af følgende kriterier: — papir og pap af vægt ikke over 150 g/m 2 : a) indeholder mindst 10 %
træmasse fremstillet ved en mekanisk eller kombineret kemisk-mekanisk proces og er 1. af vægt ikke over 80
g/m 2 , eller 2. farvet i massen b) indeholder over 8 % aske og er 1. af vægt ikke over 80 g/m 2 , eller 2.
farvet i massen c) indeholder over 3 % aske og har en hvidhed (reflektionsfaktor) på 60 % eller derover d)
indeholder over 3 %, men ikke over 8 % aske, har en hvidhed (reflektionsfaktor) på mindre end 60 % og en
sprængstyrke på ikke over 2,5 kPa?m 2 /g e) indeholder ikke over 3 % aske, har en hvidhed
(reflektionsfaktor) på 60 % eller derover og en sprængstyrke på ikke over 2,5 kPa?m 2 /g — papir og pap af
vægt over 150 g/m 2 : a) er farvet i massen b) har en hvidhed (reflektionsfaktor) på 60 % eller derover, og 1.
en tykkelse på ikke over 225 mikrometer (mikron), eller 2. en tykkelse på over 225 mikrometer (mikron), men
ikke over 508 mikrometer (mikron), og indeholder over 3 % aske c) har en hvidhed (reflektionsfaktor) på
mindre end 60 %, en tykkelse på ikke over 254 mikrometer (mikron) og indeholder over 8 % aske. Pos. 4802
omfatter imidlertid ikke filtrerpapir og -pap (herunder teposepapir) eller kludepapir og -pap (råpapir og råpap).
6. Som »kraftpapir og kraftpap« betragtes i dette kapitel papir og pap, hvoraf mindst 80 vægtprocent af den
samlede fibermængde består af sulfat- eller natroncellulose. 7. Medmindre andet følger af positionsteksterne,
tariferes pap, papir, cellulosevat og cellulosefiberdug, som kan omfattes af en varebeskri- velse i to eller flere
af positionerne 4801-4811, i den af de pågældende positioner, der har det højeste nummer i nomenklaturen.
8. Pos. 4801 og 4803-4809 omfatter kun papir, pap, cellulosevat eller cellulosefiberdug, der foreligger som: a)
strimler eller ruller, hvis bredde overstiger 36 cm, eller b) kvadratiske eller rektangulære ark, hvis ene
sidelængde overstiger 36 cm og den anden 15 cm, i ikke-foldet stand. 9. Som »tapet og lignende
vægbeklædning« (pos. 4814) betragtes: a) til væg- og loftsdekoration anvendeligt papir i ruller af bredde 45
cm og derover, men ikke over 160 cm: 1) kornet, mønsterpresset, mønsterpræget, overfladefarvet,
mønstertrykt eller på anden måde overfladedekoreret (f.eks. belagt med tekstilflok), også overtrukket eller
belagt med et gennemsigtigt beskyttelseslag af plast 2) med granuleret overflade som følge af iblanding af
partikler af træ, strå etc. 3) overtrukket eller belagt på overfladen med et lag plast, der er kornet,
mønsterpresset, mønsterpræget, farvet, mønstertrykt eller på anden måde dekoreret, eller 4) belagt på
overfladen med flettematerialer, også sammenbundne eller vævede b) papirborter og papirfriser, behandlet
som ovenfor nævnt, også i ruller, til væg- og loftsdekoration c) vægbeklædning af papir, bestående af flere
paneler, i ruller og ark, trykt således, at de efter anbringelse på væggen danner et landskab, et billede eller et
motiv. Produkter på basis af papir eller pap, som er egnede til såvel gulvbelægning som vægbeklædning,
henhører under pos. 4823. 10. Pos. 4820 omfatter ikke løse ark eller kort, tilskåret, også med påtryk,
Útskrivað: 17-12-2017

Kap 47 Síða 6

Toll- og vøruskráin
mønsterpresset, mønsterpræget eller perforeret. 11. Pos. 4823 omfatter bl.a. perforerede papir- og papkort til
jacquardmaskiner og lignende maskiner, samt papirblonder. 12. Med undtagelse af varer henhørende under
pos. 4814 og 4821 tariferes papir, pap og cellulosevat samt varer deraf forsynet med påtryk eller
illustrationer, der ikke er af underordnet betydning for deres primære brug, under kapitel 49.
Underpositionsbestemmelser 1. Som »kraftliner« i pos. 4804 11 og 4804 19 betragtes maskinglat eller
ensidigt glat papir og pap i ruller, hvoraf 80 vægtprocent eller derover af den samlede fibermængde består af
kemisk træmasse (sulfat- eller natroncellulose), med en vægt pr. m 2 på over 115 g og med en sprængstyrke
efter Mullen, som anført i nedenstående skema, eller for varer med anden vægt den modsvarende værdi
beregnet ved lineær interpolation eller ekstrapolation. Vægt g/m 2 Minimum sprængstyrke efter Mullen (kPa)
115 393 125 417 200 637 300 824 400 961 2. Som »sækkepapir« i pos. 4804 21 og 4804 29 betragtes
maskinglat papir, i ruller, hvoraf 80 vægtprocent eller derover af den samlede fibermængde består af kemisk
træmasse (sulfat- eller natroncellulose), med en vægt pr. m 2 på 60 g eller derover, men ikke over 115 g, og
som opfylder nedennævnte specifikationer: a) Med sprængindeks efter Mullen på 3,7 kPa?m 2 /g eller
derover og en brudforlængelse på over 4,5 % i tværretningen og over 2 % i maskinretningen. b) Med riv- og
trækstyrke på mindst de i nedenstående skema anførte værdier; for andre vægte beregnes værdien ved
lineær inter- polation: Vægt g/m 2 Minimum rivstyrke mN Minimum trækstyrke kN/m Maskinretning
Maskinretning plus tværretning Tværretning Maskinretning plus tværretning 60 700 1 510 1,9 6 70 830 1 790
2,3 7,2 80 965 2 070 2,8 8,3 100 1 230 2 635 3,7 10,6 115 1 425 3 060 4,4 12,3 3. Som »kombineret kemiskmekanisk papir til indlæg i bølgepap (fluting)« i pos. 4805 11 betragtes papir i ruller, hvoraf 65 vægtprocent
eller derover af den samlede fibermængde består af ubleget halvkemisk masse af løvtræ, og hvis
modstandskraft mod tryk målt efter CMT 30 (Corrugated Medium Test med 30 minutters konditionering)
overstiger 1,8 newton pr. g/m 2 ved 50 % relativ fugtighed og 23 °C. 4. Pos. 4805 12 omfatter papir i ruller,
fremstillet hovedsagelig af kombineret kemisk-mekanisk masse af halm og strå, af vægt 130 g pr. m 2 eller
derover, og hvis modstandskraft mod tryk målt efter CMT 30 (Corrugated Medium Test med 30 minutters
konditionering) overstiger 1,4 newton pr. g/m 2 ved 50 % relativ fugtighed og 23 °C. 5. Pos. 4805 24 og 4805
25 omfatter papir og pap fremstillet udelukkende eller hovedsagelig af masse af genbrugspapir eller -pap
(affald). Testliner kan på overfladen være påført et lag farvet papir eller papir fremstillet af bleget eller ubleget
masse af anden art. Produkterne skal have en sprængstyrke efter Mullen på 2 kPa?m 2 /g eller derover. 6.
Ved »sulfitpapir til indpakning« i pos. 4805 30 forstås ensidigt glat papir, med et indhold af kemisk træmasse
(sulfitcellulose) på over 40 vægtprocent af den samlede fibermængde, med et askeindhold på ikke over 8 %
og med sprængindeks efter Mullen på 1,47 kPa?m 2 /g eller derover. 7. Ved »light weight coated (LWC)
papir« i pos. 4810 22 forstås papir med belægning på begge sider, med en samlet vægt pr. m 2 på ikke over
72 g, hvis belægning pr. m 2 vejer 15 g eller derunder pr. side, og med et indhold af mekanisk træmasse på
50 vægtprocent eller derover af den samlede fibermængde.

Vørunr

Vørutekstur

Punktgjald
Gatt Pct
Kr Eind

Mvg

48.01
4801.00.00 Avispapir, i ruller og ark
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0%

kg

25%
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Vørunr

Vørutekstur

48.02

Papir og pap, ikke belagt, af den art der anvendes til
skrivning, trykning eller anden grafisk brug, ikkeperforeret papir til hulkort og hulbånd, i ruller eller
kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse,
undtagen papir henhørende under pos. 4801 eller
4803; håndgjort papir og pap

Punktgjald
Gatt Pct
Kr Eind

Mvg

4802.10.00 — Håndgjort papir og pap

0%

kg

25%

4802.20.00 — Råpapir og -pap, af den art der anvendes til
lysfølsomt, varmefølsomt eller elektrofølsomt papir og
pap

0%

kg

25%

4802.40.10 — — Træfrit eller med indhold af mekanisk træmasse på
ikke over 10 vægtprocent af den samlede
fibermængde

0%

kg

25%

4802.40.90 — — I andre tilfælde

0%

kg

25%

0%

kg

25%

4802.55.15 — — — Af vægt 40 g pr. m² eller derover, men under
60 g pr. m²

0%

kg

25%

4802.55.25 — — — Af vægt 60 g pr. m² eller derover, men under
75 g pr. m²

0%

kg

25%

4802.55.30 — — — Af vægt 75 g pr. m² eller derover, men under
80 g pr. m²

0%

kg

25%

4802.55.90 — — — Af vægt 80 g pr. m² eller derover

0%

kg

25%

4802.56.20 — — — Hvis ene sidelængde måler 297 mm og den
anden 210 mm (A4-format)

0%

kg

25%

4802.56.80 — — — I andre tilfælde

0%

kg

25%

4802.57.00 — — I andre tilfælde, af vægt 40 g pr. m² eller derover,
men ikke over 150 g pr. m²

0%

kg

25%

4802.58.10 — — — I ruller

0%

kg

25%

4802.58.90 — — — I andre tilfælde

0%

kg

25%

4802.61.15 — — — Af vægt under 72 g pr. m² og med indhold af
mekanisk træmasse på over 50 vægtprocent af
den samlede fibermængde

0%

kg

25%

4802.61.80 — — — I andre tilfælde

0%

kg

25%

4802.62.00 — — I ark, hvis ene sidelængde ikke overstiger 435 mm
og den anden ikke 297 mm, i udfoldet stand

0%

kg

25%

4802.69.00 — — I andre tilfælde

0%

kg

25%

— Tapetråpapir

— Andet papir og pap, træfrit eller med indhold af
mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse
på ikke over 10 vægtprocent af den samlede
fibermængde
4802.54.00 — — Af vægt under 40 g pr. m²
— — Af vægt 40 g pr. m² eller derover, men ikke over
150 g pr. m², i ruller

— — Af vægt 40 g pr. m² eller derover, men ikke over
150 g pr. m², i ark, hvis ene sidelængde ikke
overstiger 435 mm og den anden ikke 297 mm, i
udfoldet stand

— — Af vægt over 150 g pr. m²

— Andet papir og pap, med indhold af mekanisk
træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse på over
10 vægtprocent af den samlede fiber-mængde
— — I ruller
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Vørunr

Vørutekstur

Punktgjald
Gatt Pct
Kr Eind

Mvg

48.03
Papir, af den art der anvendes til toiletpapir,
renseservietter, håndklæder og servietter, og lignende
papir til husholdnings- eller toiletbrug, samt cellulosevat
og cellulosefiberdug, også kreppet, plisseret,
mønsterpresset, mønsterpræget, perforeret, med farvet
eller dekoreret overflade eller med påtryk, i ruller eller
ark
4803.00.10 — Cellulosevat

0%

kg

25%

4803.00.31 — — Ikke over 25 g pr. m²

0%

kg

25%

4803.00.39 — — Over 25 g pr. m²

0%

kg

25%

4803.00.90 — Andre varer

0%

kg

25%

4804.11.11 — — — — Af vægt under 150 g pr. m²

0%

kg

25%

4804.11.15 — — — — Af vægt 150 g pr. m² eller derover, men
under 175 g pr. m²

0%

kg

25%

4804.11.19 — — — — Af vægt 175 g pr. m² eller derover

0%

kg

25%

4804.11.90 — — — I andre tilfælde

0%

kg

25%

4804.19.12 — — — — — Under 175 g

0%

kg

25%

4804.19.19 — — — — — 175 g eller derover

0%

kg

25%

4804.19.30 — — — — I andre tilfælde

0%

kg

25%

4804.19.90 — — — I andre tilfælde

0%

kg

25%

4804.21.10 — — — Med indhold af sulfat- eller natroncellulose af
nåletræ på 80 vægtprocent og derover af den
samlede fibermængde

0%

kg

25%

4804.21.90 — — — I andre tilfælde

0%

kg

25%

— Kreppet papir og cellulosefiberdug (tissue), af vægt
pr. lag

48.04

Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller og ark,
undtagen varer henhørende under pos. 4802 eller
4803
— Kraftliner
— — Ubleget
— — — Med indhold af sulfat- eller natroncellulose af
nåletræ på 80 vægtprocent og derover af den
samlede fibermængde

— — I andre tilfælde
— — — Med indhold af sulfat- eller natroncellulose af
nåletræ på 80 vægtprocent og derover af den
samlede fibermængde
— — — — Bestående af et eller flere ublegede lag og et
udvendigt lag, der er bleget, halvbleget eller
farvet, af vægt pr. m²

— Sækkepapir
— — Ubleget

— — I andre tilfælde

Útskrivað: 17-12-2017

Kap 48 Síða 9

Toll- og vøruskráin
4804.29.10 — — — Med indhold af sulfat- eller natroncellulose af
nåletræ på 80 vægtprocent og derover af den
samlede fibermængde

0%

kg

25%

4804.29.90 — — — I andre tilfælde

0%

kg

25%

4804.31.51 — — — — Kraftpapir til isolering af elektriske kabler og
komponenter

0%

kg

25%

4804.31.58 — — — — Andre varer

0%

kg

25%

4804.31.80 — — — I andre tilfælde

0%

kg

25%

4804.39.51 — — — — Ensartet bleget i massen

0%

kg

25%

4804.39.58 — — — — I andre tilfælde

0%

kg

25%

4804.39.80 — — — I andre tilfælde

0%

kg

25%

4804.41.91 — — — Saturating kraft

0%

kg

25%

4804.41.98 — — — Andre varer

0%

kg

25%

4804.42.00 — — Ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk
træmasse på over 95 vægtprocent af den samlede
fibermængde

0%

kg

25%

4804.49.00 — — I andre tilfælde

0%

kg

25%

4804.51.00 — — Ubleget

0%

kg

25%

4804.52.00 — — Ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk
træmasse på over 95 vægtprocent af den samlede
fibermængde

0%

kg

25%

4804.59.10 — — — Med indhold af sulfat- eller natroncellulose af
nåletræ på 80 vægtprocent og derover af den
samlede fibermængde

0%

kg

25%

4804.59.90 — — — I andre tilfælde

0%

kg

25%

— Andet kraftpapir og kraftpap af vægt ikke over 150 g
pr. m²
— — Ubleget
— — — Med indhold af sulfat- eller natroncellulose af
nåletræ på 80 vægtprocent og derover af den
samlede fibermængde

— — I andre tilfælde
— — — Med indhold af sulfat- eller natroncellulose af
nåletræ på 80 vægtprocent og derover af den
samlede fibermængde

— Andet kraftpapir og kraftpap af vægt over 150 g
pr. m², men under 225 g pr. m²
— — Ubleget

— Andet kraftpapir og kraftpap af vægt 225 g pr. m² eller
derover

— — I andre tilfælde

Útskrivað: 17-12-2017

Kap 48 Síða 10

Toll- og vøruskráin
Vørunr

Vørutekstur

48.05

Andet papir og pap, ikke belagt, i ruller eller ark, ikke
yderligere bearbejdet eller behandlet end nævnt i
bestemmelse 3 til dette kapitel

Punktgjald
Gatt Pct
Kr Eind

Mvg

— Papir til indlæg i bølgepap (fluting)
4805.11.00 — — Halvkemisk papir til indlæg i bølgepap (fluting)

0%

kg

25%

4805.12.00 — — Af masse af halm

0%

kg

25%

4805.19.10 — — — Wellenstoff

0%

kg

25%

4805.19.90 — — — Andre varer

0%

kg

25%

4805.24.00 — — Af vægt ikke over 150 g pr. m²

0%

kg

25%

4805.25.00 — — Af vægt over 150 g pr. m²

0%

kg

25%

4805.30.00 — Sulfitpapir til indpakning

0%

kg

25%

4805.40.00 — Filtrerpapir og filtrerpap

0%

kg

25%

4805.50.00 — Kludepapir og kludepap

0%

kg

25%

4805.91.00 — — Af vægt ikke over 150 g pr. m²

0%

kg

25%

4805.92.00 — — Af vægt over 150 g pr. m², men under 225 g pr. m²

0%

kg

25%

4805.93.20 — — — Af genbrugspapir

0%

kg

25%

4805.93.80 — — — I andre tilfælde

0%

kg

25%

4806.10.00 — Ægte pergamentpapir og -pap

0%

kg

25%

4806.20.00 — Imiteret pergamentpapir

0%

kg

25%

4806.30.00 — Kalkerpapir

0%

kg

25%

4806.40.10 — — Pergamyn

0%

kg

25%

4806.40.90 — — Andre varer

0%

kg

25%

4807.00.30 — Af genbrugspapir, også belagt med papir

0%

kg

25%

4807.00.80 — I andre tilfælde

0%

kg

25%

— — Andre varer

— Testliner (af genbrugsmasse)

— Andre varer

— — Af vægt 225 g pr. m² eller derover

48.06

Ægte pergamentpapir og -pap, imiteret
pergamentpapir, kalkerpapir og pergamyn samt
andet glittet gennemsigtigt eller gennemskinneligt
papir, i ruller og ark

— Pergamyn og andet glittet gennemsigtigt eller
gennemskinneligt papir

48.07
Papir og pap bestående af sammenklæbede lag af papir
eller pap, uden imprægnering eller belægning på
overfladen, også med indvendig forstærkning, i ruller og
ark

Útskrivað: 17-12-2017

Kap 48 Síða 11

Toll- og vøruskráin
Vørunr

Vørutekstur

48.08

Bølgepapir og bølgepap, også med påklæbede plane
flader, samt kreppet, plisseret, mønsterpresset,
mønsterpræget og perforeret papir, i ruller eller ark,
undtagen varer henhørende under pos. 4803

Punktgjald
Gatt Pct
Kr Eind

Mvg

4808.10.00 — Bølgepapir og bølgepap, også perforeret

0%

kg

25%

4808.40.00 — Kraftpapir, kreppet eller plisseret, også
mønsterpresset, mønsterpræget eller perforeret

0%

kg

25%

4808.90.00 — Andre varer

0%

kg

25%

4809.20.00 — Selvkopierende papir

0%

kg

25%

4809.90.00 — Andre varer

0%

kg

25%

48.09

Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet
kopierings- og overføringspapir (herunder belagt
eller imprægneret papir til stencils eller
offsetplader), også med påtryk, i ruller eller ark

Útskrivað: 17-12-2017

Kap 48 Síða 12

Toll- og vøruskráin
Vørunr

Vørutekstur

48.10

Papir og pap belagt på den ene eller på begge sider
med kaolin eller andre uorganiske stoffer, også med
bindemiddel, uden anden belægning, også med
farvet eller dekoreret overflade eller med påtryk, i
ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset
størrelse

Punktgjald
Gatt Pct
Kr Eind

Mvg

— Papir og pap, af den art der anvendes til skrivning,
trykning eller anden grafisk brug, træfrit eller med
indhold af mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk
træmasse på ikke over 10 vægtprocent af den
samlede fibermængde
4810.13.00 — — I ruller

0%

kg

25%

4810.14.00 — — I ark, hvis ene sidelængde ikke overstiger 435 mm
og den anden ikke 297 mm, i udfoldet stand

0%

kg

25%

4810.19.00 — — I andre tilfælde

0%

kg

25%

0%

kg

25%

4810.29.30 — — — I ruller

0%

kg

25%

4810.29.80 — — — I andre tilfælde

0%

kg

25%

0%

kg

25%

4810.32.10 — — — Belagt med kaolin

0%

kg

25%

4810.32.90 — — — I andre tilfælde

0%

kg

25%

4810.39.00 — — I andre tilfælde

0%

kg

25%

4810.92.10 — — — Med alle lag bleget

0%

kg

25%

4810.92.30 — — — Med kun et af yderlagene bleget

0%

kg

25%

4810.92.90 — — — I andre tilfælde

0%

kg

25%

4810.99.10 — — — Bleget papir og pap, belagt med kaolin

0%

kg

25%

4810.99.80 — — — I andre tilfælde

0%

kg

25%

— Papir og pap, af den art der anvendes til skrivning,
trykning eller anden grafisk brug, med indhold af
mekanisk træmasse eller kemisk-mekanisk træmasse
på over 10 vægtprocent af den samlede fibermængde
4810.22.00 — — »Light weight coated« (LWC) papir
— — Andre varer

— Kraftpapir og kraftpap, undtagen af den art der
anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk
brug
4810.31.00 — — Ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk
træmasse på over 95 vægtprocent af den samlede
fibermængde, af vægt ikke over 150 g pr. m²
— — Ensartet bleget i massen, med indhold af kemisk
træmasse på over 95 vægtprocent af den samlede
fibermængde, af vægt over 150 g pr. m²

— Andet papir og pap
— — Flerlaget

— — I andre tilfælde
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Kap 48 Síða 13

Toll- og vøruskráin
Vørunr

Vørutekstur

48.11

Papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug,
overtrukket, imprægneret, belagt, farvet eller
dekoreret på overfladen eller med påtryk, i ruller
eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset
størrelse, undtagen varer henhørende under
pos. 4803, 4809 og 4810

4811.10.00 — Papir og pap, behandlet med tjære, bitumen eller
asfalt

Punktgjald
Gatt Pct
Kr Eind

Mvg

0%

kg

25%

4811.41.20 — — — Af bredde ikke over 10 cm og med klæbemiddel
af ikke-vulkaniseret naturgummi eller
syntetgummi

0%

kg

25%

4811.41.90 — — — I andre tilfælde

0%

kg

25%

4811.49.00 — — I andre tilfælde

0%

kg

25%

4811.51.00 — — Bleget, af vægt over 150 g pr. m²

0%

kg

25%

4811.59.00 — — I andre tilfælde

0%

kg

25%

4811.60.00 — Papir og pap, overtrukket, imprægneret eller belagt
med voks, paraffin, stearin, olie eller glycerin

0%

kg

25%

4811.90.00 — Andet papir og pap samt cellulosevat og
cellulosefiberdug

0%

kg

25%

0%

kg

25%

4813.10.00 — I hæfter eller i form af hylstre

0%

0,05 kr kg

25%

4813.20.00 — I ruller af bredde ikke over 5 cm

0%

0,05 kr kg

25%

4813.90.10 — — I ruller af bredde over 5 cm, men ikke over 15 cm

0%

0,05 kr kg

25%

4813.90.90 — — I andre tilfælde

0%

0,05 kr kg

25%

0%

kg

25%

4814.90.10 — — Tapet og lignende vægbeklædning bestående af
papir, der er kornet, mønsterpresset,
mønsterpræget, farvet, mønstertrykt eller på
anden måde dekoreret, belagt med et
gennemsigtigt beskyttelseslag af plast

0%

kg

25%

4814.90.70 — — Andre varer

0%

kg

25%

— Papir og pap, belagt med klæbestof
— — Selvklæbende

— Papir og pap, overtrukket, imprægneret eller belagt
med plast (undtagen klæbestof)

48.12
4812.00.00 Filtrerblokke og filtrerplader af papirmasse
48.13

Cigaretpapir, også tilskåret, i hæfter eller i form af
hylstre

— I andre tilfælde

48.14

Tapet og lignende vægbeklædning;
gennemskinneligt vinduespapir

4814.20.00 — Tapet og lignende vægbeklædning bestående af
papir, der på overfladen er overtrukket eller belagt
med et lag plast, der er kornet, mønsterpresset,
mønsterpræget, farvet, mønstertrykt eller på anden
måde dekoreret
— Andre varer
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Kap 48 Síða 14

Toll- og vøruskráin
Vørunr

Vørutekstur

48.16

Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet
kopierings- og overføringspapir (undtagen varer
henhørende under pos. 4809), stencils og
offsetplader af papir, også i æsker

Punktgjald
Gatt Pct
Kr Eind

Mvg

4816.20.00 — Selvkopierende papir

0%

kg

25%

4816.90.00 — Andre varer

0%

kg

25%

4817.10.00 — Konvolutter

0%

kg

25%

4817.20.00 — Lukkede brevkort, ikke-illustrerede postkort samt
korrespondancekort

0%

kg

25%

4817.30.00 — Æsker, mapper og lignende af papir eller pap,
indeholdende assortimenter af brevpapir, konvolutter
mv.

0%

kg

25%

4818.10.10 — — Af vægt pr. lag ikke over 25 g pr. m²

0%

kg

25%

4818.10.90 — — Af vægt pr. lag over 25 g pr. m²

0%

kg

25%

0%

kg

25%

4818.20.91 — — — I ruller

0%

kg

25%

4818.20.99 — — — I andre tilfælde

0%

kg

25%

4818.30.00 — Duge og servietter

0%

kg

25%

4818.50.00 — Beklædningsgenstande og tilbehør dertil

0%

kg

25%

4818.90.10 — — Varer, af den art der anvendes til kirurgisk,
medicinsk eller sanitær brug, ikke i pakninger til
detailsalg

0%

kg

25%

4818.90.90 — — Andre varer

0%

kg

25%

48.17

48.18

Konvolutter, lukkede brevkort, ikke-illustrerede
postkort samt korrespondancekort, af papir eller
pap; æsker, mapper og lignende af papir eller pap,
indeholdende assortimenter af brevpapir,
konvolutter mv.

Toiletpapir og lignende papir, cellulosevat eller
cellulosefiberdug, af den art der anvendes til
husholdnings- eller hygiejnebrug, i ruller af bredde
ikke over 36 cm eller i tilskåret form;
lommetørklæder, renseservietter, håndklæder, duge,
servietter, lagner og lignende varer til
husholdnings-, hygiejne- eller hospitalsbrug,
beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af
papirmasse, papir, cellulosevat eller
cellulosefiberdug
— Toiletpapir

— Lommetørklæder, renseservietter og håndklæder
4818.20.10 — — Lommetørklæder og renseservietter
— — Håndklæder

— Andre varer
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Kap 48 Síða 15

Toll- og vøruskráin
Vørunr

Vørutekstur

48.19

Æsker, kartoner, sække, poser og andre
emballagegenstande af papir, pap, cellulosevat eller
cellulosefiberdug; kartoteksæsker, brevbakker og
lignende varer af papir eller pap, af den art der
anvendes i kontorer, butikker og lign.

Punktgjald
Gatt Pct
Kr Eind

Mvg

4819.10.00 — Æsker og kartoner af bølgepapir eller bølgepap

0%

kg

25%

4819.20.00 — Sammenfoldelige æsker og kartoner, ikke af
bølgepapir eller bølgepap

0%

kg

25%

4819.30.00 — Sække og poser af bredde i bunden 40 cm eller
derover

0%

kg

25%

4819.40.00 — Andre sække og poser, herunder kræmmerhuse

0%

kg

25%

4819.50.00 — Andre emballagegenstande, herunder omslag til
grammofonplader

0%

kg

25%

4819.60.00 — Kartoteksæsker, brevbakker og lignende varer, af den
art der anvendes i kontorer, butikker og lign.

0%

kg

25%

4820.10.10 — — Protokoller, regnskabsbøger, ordrebøger og
kvitteringsblokke

0%

kg

25%

4820.10.30 — — Notesbøger, brevpapirsblokke og notesblokke

0%

kg

25%

4820.10.50 — — Dagbøger

0%

kg

25%

4820.10.90 — — Andre varer

0%

kg

25%

4820.20.00 — Stilehæfter

0%

kg

25%

4820.30.00 — Samlebind (bortset fra bogomslag) og
dokumentomslag

0%

kg

25%

4820.40.00 — Blanketsæt og kopieringssæt

0%

kg

25%

4820.50.00 — Album til prøver eller samlinger

0%

kg

25%

4820.90.00 — Andre varer

0%

kg

25%

4821.10.10 — — Selvklæbende

0%

kg

25%

4821.10.90 — — I andre tilfælde

0%

kg

25%

4821.90.10 — — Selvklæbende

0%

kg

25%

4821.90.90 — — I andre tilfælde

0%

kg

25%

48.20

Protokoller, regnskabsbøger, notesbøger,
ordrebøger, kvitteringsblokke, brevpapirsblokke,
notesblokke, dagbøger og lignende varer,
stilehæfter, skriveunderlag, samlebind og
dokumentomslag, blanketsæt og kopieringssæt
samt lignende varer af papir eller pap; album til
prøver eller samlinger samt bogomslag, af papir eller
pap
— Protokoller, regnskabsbøger, notesbøger,
ordrebøger, kvitteringsblokke, brevpapirsblokke,
notesblokke, dagbøger og lignende varer

48.21

Etiketter og mærkesedler af enhver art, af papir eller
pap, også med påtryk
— Med påtryk

— I andre tilfælde
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Kap 48 Síða 16

Toll- og vøruskráin
Vørunr

Vørutekstur

48.22

Bobiner, spoler og lignende varer af papirmasse,
papir eller pap, også perforerede eller hærdede

Punktgjald
Gatt Pct
Kr Eind

Mvg

4822.10.00 — Af den art der anvendes til opvinding af tekstilgarn

0%

kg

25%

4822.90.00 — I andre tilfælde

0%

kg

25%

4823.20.00 — Filtrerpapir og filtrerpap

0%

kg

25%

4823.40.00 — Diagrampapir i ruller, ark eller skiver

0%

kg

25%

0%

kg

25%

4823.69.10 — — — Bakker, fade og tallerkener

0%

kg

25%

4823.69.90 — — — Andre varer

0%

kg

25%

4823.70.10 — — Ægemballage af papirmasse

0%

kg

25%

4823.70.90 — — Andre varer

0%

kg

25%

4823.90.40 — — Papir og pap, af den art der anvendes til skrivning,
trykning eller anden grafisk brug

0%

kg

25%

4823.90.85 — — Andre varer

0%

kg

25%

48.23

Andet papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug,
tilskåret; andre varer af papirmasse, papir, pap,
cellulosevat eller cellulosefiberdug

— Bakker, fade, tallerkener, bægre og lignende varer, af
papir eller pap
4823.61.00 — — Af bambus
— — I andre tilfælde

— Formstøbte eller formpressede varer af papirmasse

— Andre varer
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Kap 48 Síða 17

Toll- og vøruskráin
Kapitel 49 Bøger, aviser, billeder og andre tryksager; håndskrevne eller maskinskrevne arbejder samt
tegninger
Bestemmelser
1. Dette kapitel omfatter ikke: a) fotografiske negativer eller positiver på gennemsigtigt materiale (kapitel 37)
b) landkort og glober i relief, også med påtryk (pos. 9023) c) spillekort og andre varer henhørende under
kapitel 95 d) originale stik, tryk og litografier (pos. 9702), frimærker, stempelmærker, førstedagskuverter,
helsager og lignende varer henhørende under pos. 9704, antikviteter og andre varer henhørende under
kapitel 97. 2. Ved »trykte« i kapitel 49 forstås også varer fremstillet ved duplikering, edb-udskrivning,
mønsterpresning, mønsterprægning, fotografering, fotokopiering, varmekopiering eller maskinskrivning. 3.
Aviser og tidsskrifter i indbundet stand samt to eller flere numre af aviser og tidsskrifter i et fælles omslag,
også med indhold af reklamer, tariferes i pos. 4901. 4. Pos. 4901 omfatter også følgende varer: a) trykte
reproduktioner af kunstværker, tegninger etc., der er forsynet med en tilhørende tekst, der omhandler
værkerne eller deres skabere, for så vidt de er paginerede og udgør komplette værker til indbinding b)
billeder, der indføres sammen med bøger og er supplementer til disse c) trykte bøger, i form af hæfter eller
løse ark, når de udgør et helt samlet bogværk eller en del deraf og er bestemt til kartonnering eller indbinding.
Trykte billeder og illustrationer uden tekst, i løse ark, henhører dog under pos. 4911. 5. Medmindre andet
følger af bestemmelse 3 til dette kapitel omfatter pos. 4901 ikke tryksager, der hovedsagelig tjener
reklameøjemed (fx brochurer, pjecer, småblade, varekataloger, årbøger udgivet af brancheforeninger og
turistpropaganda). Disse varer henhører under pos. 4911. 6. Ved »børnebilledbøger« (pos. 4903) forstås
bøger for børn, hvori teksten er af underordnet betydning i forhold til billederne.

Vørunr

Vørutekstur

49.01

Trykte bøger, brochurer og lignende tryksager, også
som enkelte ark

4901.10.00 — Som enkeltark, også sammenfoldede

Punktgjald
Gatt Pct
Kr Eind

Mvg

0%

kg

0%

4901.91.00 — — Ordbøger og leksika, også i hæfter

0%

kg

0%

4901.99.00 — — Andre varer

0%

kg

0%

4902.10.00 — Udgivet mindst 4 gange ugentlig

0%

kg

0%

4902.90.00 — I andre tilfælde

0%

kg

25%

0%

kg

25%

0%

kg

0%

0%

kg

25%

4905.91.00 — — I bogform

0%

kg

25%

4905.99.00 — — I andre tilfælde

0%

kg

25%

— I andre tilfælde

49.02

Aviser og tidsskrifter, også illustrerede eller med
indhold af reklamer

49.03
4903.00.00 Børnebilledbøger samt tegne- eller malebøger til børn
49.04
4904.00.00 Noder, håndskrevne eller trykte, også indbundne eller
illustrerede
49.05

Landkort, søkort og lignende kort af enhver art
(herunder atlas, vægkort samt topografiske kort og
glober), trykte

4905.10.00 — Glober
— Andre varer
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Toll- og vøruskráin
Vørunr

Vørutekstur

Punktgjald
Gatt Pct
Kr Eind

Mvg

49.06
4906.00.00 Bygnings- og maskintegninger samt andre tegninger til
industrielle, kommercielle, topografiske eller lignende
formål, fremstillet i hånden (originale); håndskrevne
tekster; fotografiske reproduktioner på lysfølsomt papir
samt karbonkopier af ovennævnte varer

0%

kg

25%

4907.00.10 — Umakulerede frimærker, stempelmærker og lignende
mærker

0%

kg

25%

4907.00.30 — Pengesedler

0%

kg

25%

4907.00.90 — Andre varer

0%

kg

25%

4908.10.00 — Med indhold af ikke-frittet glasmasse

0%

kg

25%

4908.90.00 — I andre tilfælde

0%

kg

25%

0%

kg

25%

0%

kg

25%

4911.10.10 — — Varekataloger

0%

kg

25%

4911.10.90 — — Andre varer

0%

kg

25%

4911.91.00 — — Billeder, tegninger og fotografier

0%

kg

25%

4911.99.00 — — Andre varer

0%

kg

25%

49.07
Umakulerede frimærker, stempelmærker og lignende
mærker, der er gangbare eller bliver gangbare i det land,
hvor de har eller vil få en godkendt pålydende værdi;
stempelpapir; pengesedler; checks; aktier, obligationer
og lignende værdipapirer

49.08

Overføringsbilleder af enhver art

49.09
4909.00.00 Postkort, trykte eller illustrerede; trykte kort med
lykønskninger eller personlige meddelelser, også
illustrerede, med eller uden konvolutter eller påsat udstyr
49.10
4910.00.00 Kalendere af enhver art, trykte, herunder kalenderblokke
49.11

Andre tryksager, herunder trykte billeder og
fotografier
— Reklametryksager, varekataloger og lignende varer

— Andre tryksager
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