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HS 1 januari 2022

• Varför förändringar?

• Tillägg och borttag

• Nya HS-nummer

• Förflyttningar av varor

• Anmärkningar 

• Listan! Tullnytt



Harmoniserade systemet – WCO

• World Customs Organization

• The Harmonized Commodity Description and Coding System

• Fler än 200 länder = minst 98 % av världshandeln

• Grunden för KN och andra nomenklaturer



Varukodens uppbyggnad

Kapitel 01

HS-nummer 0101

HS-undernummer 0101 29

KN-nummer (export)    0101 29 90 

TARIC-nummer (import) 0101 29 90 00 



Harmoniserade systemet

• Allmänna bestämmelserna

• Anmärkningar till avdelningar

• Anmärkningar till kapitel

• Anmärkningar till undernummer

• FAHS = Förklarande anmärkningar till HS

• HS-nummer

• HS-undernummer

http://tulltaxan.tullverket.se/#!/taric/nomenclature/sbn?sd=2021-10-18&d=I&cc=&l=sv&ql=sv&ea=false


Harmoniserade systemet

• När startade HS?

• Ändras (numera) vart X år

• Har ändrats X gånger t.o.m. 2022
??

?



Harmoniserade systemet

• HS startade 1988

• Ändras (numera) vart 5:e år

• Har ändrats 6 gånger t.o.m. 2022
! !

!



Varför får vi  351 ändringar i HS 2022?

• Miljöaspekter

• Hälsa och säkerhet

• Förändrade handelsvolymer

• Ny teknik 

• Säkerställa enhetlig tolkning / språkanpassning



Miljö, hälsa och säkerhet

• Tobak- och nikotinprodukter – inhalation

• Elavfall – Baselkonventionen

• Insekter – som mat

• Placebo och kliniska kit för test, vacciner

• Kemi = vapen, narkotiska prekursorer *, ozonnedbrytande ämnen, 
bekämpningsmedel 

• Dubbel användning – laboratorieutrustning, toxiner, teknisk utrustning, 
vissa metaller m.m.

* utgångsämne



Språkanpassning

• HS-undernummer  4403 xx ”Virke, obearbetat, ... 

...med ett minsta tvärsnittsmått på 15 cm eller mer”

Ändringen görs eftersom de två officiella versionerna av HS, på 
engelska och franska, tidigare kunde tolkas olika. 



”Ny” teknik i HS 2022

• 3D-skrivare 

• Platta bildskärmsmoduler

• E-cigaretter

• Smarttelefoner

• Glasfiber

• LED

• Elfordon

• Drönare

• Solcellsdrivna enheter



Liten handelsvolym – nummer försvinner

Exempelvis:

• Glober  (4905 20)

• Uppladdningsbara nickel-järnbatterier (ackumulatorer) (8507 40)

• Asbest – papper, papp, filt och tätningar (6812 92/93)

• Kadmium, varor av ( 8107)

• Telefonsvarare (8519 50) 



Genom Tulltaxan – Vi börjar med mat      

• 0309 Nytt HS-nummer för mjöl och pellets av fisk och skaldjur

• 0403 20 Yoghurt – utökat innehåll som choklad, spannmål etc.

• 0410 10 Nytt HS-undernummer för ätbara insekter – se Anm 6, 
kap 4

• 0709 och 0712 fler nämnda svampar, som shiitake

• Kapitel 15 – mikrobiella fetter och jungfruoljor (anmärkning 1 till 
undernummer )



2404 = nytt HS-nummer  
Produkter innehållande tobak, rekonstituerad 
tobak, nikotin eller tobaks- eller nikotinersättning, 
avsedda för inhalering utan förbränning; andra 
nikotinprodukter avsedda för intag av nikotin in i 
människokroppen

Ny anmärkning 3 

Med uttrycket ”inhalering utan 
förbränning” enligt nr 2404 förstås 
inhalering genom uppvärmning eller 
på annat sätt, utan förbränning.

Ny anmärkning 2

En produkt som kan klassificeras 
såväl enligt nr 2404 som enligt 
något annat nummer i kapitlet 
ska klassificeras enligt nr 2404.



Kemi – kontroll av farliga varor  

• 2844 och 2845 Ny underuppdelning av radioaktiva isotoper

• Många nya undernummer till 2903 ozonnedbrytande ämnen

• Nya undernummer 2930, 3824, 3907 och 3911 kemiska vapen

• 3603 Detonatorer/improviserade sprängmedel (IED)

• 3827 Nytt HS-nummer för halogenerade derivat av metan, etan 
eller propan (flytt från 3824) – ozonnedbrytande ämnen



Medicin     

• 3002 51 Cellterapi

• 3006 93 Placebo och testsatser för blindade  
(eller dubbelblindade) godkända kliniska prövningar, i avdelade 
doser 

• 3822 Alla diagnostiska reagens in vitro, dvs. utanför kroppen



Materialklassificering     

• Blandade träsändningar 4407 13/14

• Trälaminat 4412 4x

• Konstruerat konstruktionsvirke         
4418 8x

• Textil med el Avdelning XI

• Laminerad textil ny anmärkning

• Skjortor och blusar                                
Nya anmärkningar kapitel 61 och 62                                     
”... eller utan öppning vid 
halsringningen...”

• Glasfibrer 7019

• Syntetiska diamanter                  
7104 71/91

• Definitioner för oädla metaller                     
Ny anmärkning Avdelning XV

http://tulltaxan.tullverket.se/#!/taric/nomenclature/sbn?sd=2021-10-18&d=I&cc=&l=sv&ql=sv&ea=false


Ny eller omstuvad teknik, kapitel 84  

• 8419 12 nytt undernummer för soluppvärmd varmvattenberedare

• 8462 xx Verktygsmaskiner, för bearbetning av metall 
Helt omarbetad för att passa 

• 8485 Additiv tillverkning nytt HS-nummer

10. Med uttrycket ”additiv tillverkning” (även kallad 3D-utskrift) enligt nr 8485 förstås         
utformning av fysiska objekt, på grundval av en digital modell, genom att material (t.ex.           
metall, plast eller keramik) läggs i lager ovanpå varandra och därefter stabiliseras och härdas.



Ny eller omstuvad teknik, kapitel 85  

• 8524 Platta bildskärmar nytt HS-nummer

• 8539 5x LED ny underuppdelning (moduler och lampor)

• 8541/8542 xx Halvledarkomponenter – se anmärkning 12, kap 85

• 8543 40 E-cigaretter nytt HS-undernummer

• 8549 Elavfall nytt HS-nummer 

• 9405 xx Ljusslingor och belysningsartiklar – ny underuppdelning



Farkoster på kapitel 87 och 88   

• Elfordon Kapitel 87 – Ny underuppdelning

• Obemannade luftfarkoster (drönare) Nytt HS-nummer 8806

• 8708 22 Nytt HS-undernummer för bilglasrutor



100-åringen som klassificerades på 97   

• 9701 ”Målningar... , mosaiker, ...” – uppdelning på ålder

• 9702 ”Konstgrafiska originalblad” – uppdelning på ålder

• 9703 ”Originalskulpturer...” – uppdelning på ålder

• 9705 ”Samlingar och samlarobjekt av arkeologiskt, 
etnografiskt, historiskt, zoologiskt, botaniskt, mineralogiskt, 
anatomiskt, paleontologiskt eller numismatiskt intresse”

Helt ny underuppdelning, rubriktexten som speglar ordningen 
i undernumren. Nya texter i FAHS. 

• 9706 ”Antikviteter med en ålder av över 100 år” – uppdelning på ålder. 



Nya anmärkningar eller rubriktexter för 
att förtydliga

• 8517 13 Smarttelefoner anmärkning 5 – kap 85                                                
OBS! Ej ändrad klassificering på HS-nivå

• 8525 xx Olika kameror nya anmärkningarna 1-5 till undernummer  

• 9619 00 ”Sanitetsbindor och tamponger, blöjor till spädbarn och 
liknande artiklar, av alla slags material 



Tänk på att ...  
• Slänga dina lathundar

• Kolla dina varukoder

• Läsa alla nya OCH gamla                               
anmärkningar till både                    
avdelningar och kapitel

• Glöm inte FAHS

...för nu får vi en ny HS 2022! 



Tack för visat intresse!
Besök oss gärna i Tullverkets monter eller på www.tullverket.se


