CN-kood
0601 10
0601 20
0602 30
0602 40
0602 90

0604 20
2508 40
2508 70
2509 00
2512 00
2515 12
2515 20
2518 20
2519 10
2520 10
2521 00
2522 10
2522 30
2525 20
2526 20
2530 20
2707 30
2708 20
2712 10

Kauba nimetus
puhkestaadiumis taimesibulad, varre- ja juuremugulad, mugulsibulad,
juurmise lehekodarikuga lühivõsud ja risoomid
kasvu- või õitsemisstaadiumis taimesibulad, varre- ja juuremugulad,
mugulsibulad, juurmise lehekodarikuga lühivõsud ja risoomid;
siguritaimed ja -juured
rododendronid ja asalead, poogitud või pookimata
roosid, poogitud või pookimata
muud elustaimed (sh nende juured), pistikud ja pookoksad;
seeneniidistik – muud
taimelehed, oksad ja muud taimeosad (õiteta ja õienuppudeta) ning
heintaimed, samblad ja samblikud lillekimpude valmistamiseks ja
kaunistuseks
(värsked,
kuivatatud,
värvitud,
pleegitatud,
impregneeritud või muul viisil töödeldud) – värsked
muud savid
dinas- ja šamottmullad
kriit
fossiilsed ränisetted (näiteks kiiselguur, treepel, diatomiit) jms
ränimullad, kaltsineeritud või kaltsineerimata, tihedusega kuni 1
kg/dm3
ainult saetud või muul viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks)
plokkideks või tahvliteks tükeldatud
ekasiin jm raid- või ehituslubjakivi; alabaster
kaltsineeritud või paagutatud dolomiit
looduslik magneesiumkarbonaat (magnesiit)
kips; anhüdriit
lubjakivi räbusti; lubja või tsemendi tootmisel kasutatav lubjakivi jm
lupja sisaldavad kivimid
kustutamata lubi
hüdrauliline lubi
vilgupulber
looduslik steatiit, klompimata või klombitud, ainult saetud või muul
viisil ristkülikukujulisteks (sh ruudukujulisteks) plokkideks või
tahvliteks tükeldatud; talk – purustatud või pulbristatud
kiseriit, epsomiit (looduslikud magneesiumsulfaadid)
ksülool (ksüleen)
pigikoks
vaseliin

2712 90

vaseliin; parafiin, mikrokristalne naftavaha, toorparafiin, osokeriit,
ligniidivaha, turbavaha, muud mineraalsed vahad jms sünteesil või
muudel menetlustel saadud tooted, värvitud või värvimata:

2715 00

bituumenmastiks, vedeldatud bituumen ja muud bituumenisegud
loodusliku asfaldi või bituumeni, naftabituumeni, mineraaltõrva või
sellest saadud pigi baasil – muud

2804 10
2804 30
2804 40
2804 61
2804 80

vesinik
lämmastik
hapnik
räni – ränisisaldusega vähemalt 99,99 % massist
arseen

CN-kood
2806 10
2806 20

2813 10
2814 20

Kauba nimetus
vesinikkloriid (vesinikkloriidhape)
kloroväävelhape
muud anorgaanilised hapnikku sisaldavad mittemetallide ühendid –
muud
süsinikdisulfiid
ammoniaagi vesilahus

2815 12

naatriumhüdroksiid (kaustiline sooda) – vesilahusena (naatriumleelis)

2818 30
2819 90
2820 10
2827 31
2827 35

alumiiniumhüdroksiid
kroomoksiidid ja -hüdroksiidid – muud
mangaandioksiid
muud kloriidid – magneesiumsulfaat
muud kloriidid – nikkelkloriidid
hüpokloritid; tehniline kaltsiumhüpoklorit; kloritid; hüpobromitid –
muud
naatriumkloraadid
sulfitid (v.a naatrium)
nikkelsulfaadid
maarjad
nitritid
naatriumvesinikkarbonaat (naatriumbikarbonaat)
kaltsiumkarbonaat
silikaadid; tehnilised leelismetallsilikaadid – muud
peroksoboraadid (perboraadid)
muud kromaadid ja dikromaadid; peroksokromaadid
volframaadid
kolloidsed väärismetallid
hõbenitraat
hõbeda ühendid – muud
kulla ühendid
vesinikperoksiid, uureaga tahkestatud või tahkestamata
buteen (butüleen) ja selle isomeerid
1,3-butadieen ja isopreen
atsüklilised süsivesinikud – küllastumata – muud
tsükloheksaan
tolueen
o-ksüleen
p-ksüleen
ksüleeni isomeeride segud
stüreen
klorometaan (metüülkloriid) ja kloroetaan (etüülkloriid)
diklorometaan (metüleenkloriid)
vinüülkloriid (kloroetüleen)
tetrakloroetüleen (perkloroetüleen)
atsükliliste küllastumata süsivesinike kloroderivaadid – muud
bromoklorodifluorometaan
(Halon-1211),
bromotrifluorometaan
(Halon-1301) ja dibromotetrafluoroetaanid (Halon-2402)
1,2,3,4,5,6-heksaklorotsükloheksaan [HCH (ISO)], k.a lindaan (ISO,
INN)

2811 29

2828 90
2829 11
2832 20
2833 24
2833 30
2834 10
2836 30
2836 50
2839 90
2840 30
2841 50
2841 80
2843 10
2843 21
2843 29
2843 30
2847 00
2901 23
2901 24
2901 29
2902 11
2902 30
2902 41
2902 43
2902 44
2902 50
2903 11
2903 12
2903 21
2903 23
2903 29
2903 76
2903 81

CN-kood
2903 91

Kauba nimetus
klorobenseen, o-diklorobenseen ja p-diklorobenseen

2904 10

ainult sulforühmi sisaldavad derivaadid, nende soolad ja etüülestrid

2904 20
2904 31
2905 13
2905 16
2905 19

ainult nitro- või nitrosorühmi sisaldavad derivaadid
perfluorooktaansulfoonhape
butaan-1-ool (n-butüülalkohol)
oktanool (oktüülalkohol) ja selle isomeerid
küllastunud ühehüdroksüülsed alkoholid – muud

2905 41

2-etüül-2-(hüdroksümetüül)propaan-1,3-diool (trimetüloolpropaan)

2905 59
2906 13
2906 19
2907 11
2907 13
2907 19
2907 22
2909 11

2909 41

muud mitmealuselised alkoholid – muud
steroolid ja inosiidid
tsüklaan-, tsükleen- ja tsükloterpeenalkoholid – muud
fenool (hüdroksübenseen) ja selle soolad
oktüülfenool, nonüülfenool ja nende isomeerid; nende soolad
monofenoolid – muud
hüdrokinoon (kinool) ja selle soolad
pentaklorofenool (ISO)
tsüklaan-, tsükleen- ja tsükloterpeeneetrid, nende halogeen-, sulfo-,
nitro- ja nitrosoderivaadid
2,2′-oksüdietanool (dietüleenglükool, digool)

2909 43

etüleenglükoolmonobutüüleeter ja dietüleenglükoolmonobutüüleeter

2909 20

2909 49
2910 10
2910 20
2911 00
2912 12

eeteralkoholid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid –
muud
oksiraan (etüleenoksiid)
metüüloksiraan (propüleenoksiid)
atsetaalid ja poolatsetaalid, millel on või ei ole muid hapnikku
sisaldavaid funktsionaalrühmi, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja
nitrosoderivaadid
etanaal (atseetaldehüüd)

2912 49

aldehüüdalkoholid, aldehüüdeetrid, aldehüüdfenoolid ja aldehüüdid,
millel on ka muid hapnikku sisaldavaid funktsionaalrühmi – muud

2912 60
2914 11
2914 61
2915 13

paraformaldehüüd
atsetoon
antrakinoon
sipelghappe estrid

2915 90

küllastunud atsüklilised monokarboksüülhapped, nende anhüdriidid,
halogeniidid ja peroksiidid ning vastavad peroksühapped; nende
halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid – muud

2916 12
2916 13
2916 14
2916 15
2917 33
2920 11
2921 22
2921 41

akrüülhappe estrid
metakrüülhape ja selle soolad
metakrüülhappe estrid
olehape, linoolhape ja linoleenhape, nende soolad ja estrid
dinonüülortoftalaadid ja didetsüülortoftalaadid
paratioon (ISO) ja paratioon-metüül (ISO) (metüülparatioon)
heksametüleendiamiin ja selle soolad
aniliin ja selle soolad

CN-kood
2922 11
2922 43
2923 20
2930 40

Kauba nimetus
monoetanoolamiin ja selle soolad
antraniilhape ja selle soolad
letsitiinid ja muud fosfoaminolipiidid
metioniin

2933 54

muud malonüüluurea (barbituurhappe) derivaadid; nende soolad

2933 71

6-heksaanlaktaam (ε-kaprolaktaam)
taimse päritoluga parkaineekstraktid; tanniinid ja nende soolad,
eetrid, estrid jm derivaadid
orgaanilised sünteesparkained
orgaanilised
sünteesparkained;
anorgaanilised
parkained;
parkainepreparaadid, mis sisaldavad või ei sisalda looduslikke
parkaineid; ensüümipreparaadid eelparkimiseks
kindla või muutuva keemilise koostisega taimsed ja loomsed
värvained (k.a värvaineekstraktid, v.a luumust); valmistised taimsete
või loomsete värvainete baasil, mida kasutatakse mis tahes
materjalide värvimiseks või komponentidena muude värvainete
valmistamiseks (v.a rubriikide 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 ja
3215 valmistised) – muud
kindla
või
muutuva
keemilise
koostisega
orgaanilised
sünteesvärvained; käesoleva grupi märkuses 3 osutatud orgaaniliste
sünteesvärvainete
baasil
saadud
valmistised;
fluorestsentsvalgenditena
või
luminofooridena
kasutatavad
sünteetilised orgaanilised tooted (kindla või muutuva keemilise
koostisega)

3201 90
3202 10
3202 90

3203 00

3204 90

3205 00

3206 41

3206 49

3207 10
3207 20
3207 30
3207 40

3208 10

lakkpigmendid (v.a hiina lakk või hiina värv või jaapani lakk või värv);
valmistised nende baasil, mida kasutatakse mis tahes materjalide
värvimiseks või komponentidena muude värvainete valmistamiseks
(v.a rubriikide 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 ja 3215 valmistised)
ultramariin ja valmistised ultramariini baasil, mida kasutatakse mis
tahes materjalide värvimiseks või komponentidena muude värvainete
valmistamiseks (v.a rubriikide 3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 ja
3215 valmistised)
mujal nimetamata anorgaanilised või mineraalvärvained; mujal
nimetamata valmistised anorgaaniliste või mineraalvärvainete baasil,
mida kasutatakse mis tahes materjalide värvimiseks või
komponentidena muude värvainete valmistamiseks (v.a rubriikide
3207 , 3208 , 3209 , 3210 , 3213 ja 3215 valmistised ja
luminofooridena kasutatavad anorgaanilised tooted) – muud
valmis pigmendid, hägustid, värvid jms valmistised
angoobid (savilobri)
vedelad läikelakid jms valmistised
klaasfritt ning klaasipulber, -graanulid ja -helbed
sünteespolümeeride või keemiliselt töödeldud looduslike polümeeride
alusel valmistatud ja mittevesikeskkonnas dispergeeritud või
lahustatud värvid ja lakid (sh emailid ja glasuurid); grupi 32 märkuses
4 nimetatud lahused – polüestrite baasil

CN-kood

Kauba nimetus

3208 20

sünteespolümeeride või keemiliselt töödeldud looduslike polümeeride
alusel valmistatud ja mittevesikeskkonnas dispergeeritud või
lahustatud värvid ja lakid (sh emailid ja glasuurid); grupi 32 märkuses
4 nimetatud lahused – akrüül- või vinüülpolümeeride baasil

3208 90

sünteespolümeeride või keemiliselt töödeldud looduslike polümeeride
alusel valmistatud ja mittevesikeskkonnas dispergeeritud või
lahustatud värvid ja lakid (sh emailid ja glasuurid); grupi 32 märkuses
4 nimetatud lahused

3209 10

akrüül- või vinüülpolümeeride baasil valmistatud ja vesikeskkonnas
dispergeeritud või lahustatud värvid ja lakid, k.a emailid ja glasuurid

3209 90

sünteespolümeeride või keemiliselt modifitseeritud looduslike
polümeeride baasil valmistatud ja vesikeskkonnas dispergeeritud või
lahustatud värvid ja lakid, k.a emailid ja glasuurid (v.a need, mis
põhinevad akrüül- või vinüülpolümeeridel) – muud

3210 00

3212 90

3214 10

muud värvid ja lakid (sh emailid, glasuurid ja liimvärvid); naha
viimistlemiseks kasutatavad valmis vesipigmendid
mittevesikeskkonnas dispergeeritud vedelad või pastataolised värvide
(sh emailide) valmistamisel kasutatavad pigmendid (sh metallipulbrid
ja -helbed); trükifoolium; värvained jaemüügivormis või -pakendis –
muud
aknakitt, pookvaha, vaiktsemendid, tihendussegud ja muud
mastiksid; maalripahtlid

3214 90

aknakitt, pookvaha, vaiktsemendid, tihendussegud ja muud
mastiksid; maalripahtlid; mittetulekindlad segud ehitiste fassaadide,
siseseinte, põrandate, lagede jms katmiseks – muud

3215 11
3215 19

trükivärvid – must
trükivärvid – muud

3403 11

määrdeained (k.a lõiketerade määrde- ja jahutusvedelikud,
määrdeainete alusel valmistatud keermemäärded, rooste- või
korrosioonitõrjevahendid ja vormimäärded) ning õlid või määrdeained
tekstiilmaterjalide, naha, karusnaha jm materjalide töötlemiseks, v.a
valmistised, mis sisaldavad põhikomponendina üle 70 % massist
naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid –
naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid
sisaldavad määrdeõlilisandid – vahendid tekstiilmaterjalide, naha,
karusnaha ja muude materjalide töötlemiseks

3403 19

määrdeained (k.a lõiketerade määrde- ja jahutusvedelikud,
määrdeainete alusel valmistatud keermemäärded, rooste- või
korrosioonitõrjevahendid ja vormimäärded) ning õlid või määrdeained
tekstiilmaterjalide, naha, karusnaha jm materjalide töötlemiseks, v.a
valmistised, mis sisaldavad põhikomponendina üle 70 % massist
naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid –
naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid
sisaldavad määrdeõlilisandid – muud

3403 91

vahendid tekstiilmaterjalide, naha, karusnaha ja muude materjalide
töötlemiseks

CN-kood

Kauba nimetus

3403 99

määrdeained (k.a lõiketerade määrde- ja jahutusvedelikud,
määrdeainete alusel valmistatud keermemäärded, rooste- või
korrosioonitõrjevahendid ja vormimäärded) ning õlid või määrdeained
tekstiilmaterjalide, naha, karusnaha jm materjalide töötlemiseks, v.a
valmistised, mis sisaldavad põhikomponendina üle 70 % massist
naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid – muud

3505 10
3506 99
3701 20
3701 91
3702 32
3702 39
3702 43
3702 44
3702 55
3702 56
3702 97

3702 98

3703 20

3703 90

3705 00
3706 10
3801 20
3806 20

3807 00

dekstriinid jm modifitseeritud tärklised
mujal nimetamata valmisliimid ja muud valmisadhesiivid; liimide või
adhesiividena kasutamiseks mõeldud tooted jaemüügipakendis
netomassiga kuni 1 kg – muud
kiirfotofilmid rullides
värvifotograafia tarbeks (polükromaatilised)
muud hõbehalogeniidemulsiooniga filmid
valgustamata valgustundlikud fotofilmid rullides, mis tahes materjalist,
v.a paber, papp ja tekstiilmaterjalid; valgustamata valgustundlikud
kiirfotofilmid rullides – muud
muud perforeerimata filmid laiusega üle 105 mm – laiusega üle 610
mm ja pikkusega kuni 200 m
muud perforeerimata filmid laiusega üle 105 mm – laiusega üle 105
mm, kuid mitte üle 610 mm
muud värvifilmid (polükromaatsed) – laiusega üle 16 mm, kuid mitte
üle 35 mm, ja pikkusega üle 30 m
muud värvifilmid (polükromaatsed) – laiusega üle 35 mm
muud värvifilmid (polükromaatsed) – laiusega kuni 35 mm ja
pikkusega üle 30 m
valgustamata valgustundlikud perforeeritud fotofilmid rullides,
laiusega üle 35 mm, mustvalgefotograafia tarbeks (monokromaatsed)
(v.a paberist, papist ja tekstiilmaterjalidest; röntgenfotofilmid)
valgustamata valgustundlikud fotopaber, -papp ja tekstiilmaterjalid
värvifotograafia tarbeks (polükromaatsed) (v.a tooted rullides,
laiusega üle 610 mm)
valgustamata valgustundlikud fotopaber, -papp ja tekstiilmaterjalid
mustvalgefotograafia tarbeks (monokromaatsed) (v.a tooted rullides,
laiusega üle 610 mm)
valgustatud ja ilmutatud fotoplaadid ja -filmid (v.a tooted paberist,
papist ja tekstiilmaterjalidest, kinofilmid ja film ofsetpaljunduseks)
valgustatud ja ilmutatud kinofilmid, heliribaga või heliribata või need,
millel on ainult heliriba, laiusega 35 mm ja rohkem
kolloid- ja poolkolloidgrafiit
kampol- ja vaikhapete soolad ja derivaadid (v.a kampoli aduktide
soolad)
puidutõrv; puidutõrvaõli; puidukreosoot; puupiiritus; taimsed pigid;
vaadipigi ja samalaadsed valmistised kampoli, vaikhapete või
taimsete pigide baasil (v.a burgundia pigi, kollane pigi, steariinpigi,
rasvhappe pigi, rasvatõrv ja glütseriinpigi)

CN-kood

Kauba nimetus

3809 10

viimistlusained, värvikandjad ja värvikinnistid, mida kasutatakse
värvimise või värvi kinnitumise kiirendamiseks, ning muud tekstiili-,
paberi-, naha- jms tööstuses kasutatavad mujal nimetamata tooted ja
valmistised tärklisainete baasil (näiteks apretid ja peitsid)

3809 91

3809 92

3809 93

3810 10
3811 21
3811 29

3811 90

3812 20
3813 00

3814 00
3815 11
3815 12
3815 19

3815 90
3816 00 10
3817 00

viimistlusained, värvikandjad ja värvikinnistid, mida kasutatakse
värvimise või värvi kinnitumise kiirendamiseks, ning muud tekstiilijms tööstuses kasutatavad mujal nimetamata tooted ja valmistised (nt
apretid ja peitsid) (v.a tärklisainete baasil)
viimistlusained, värvikandjad ja värvikinnistid, mida kasutatakse
värvimise või värvi kinnitumise kiirendamiseks, ning muud paberi- jms
tööstuses kasutatavad mujal nimetamata tooted ja valmistised (nt
apretid ja peitsid) (v.a tärklisainete baasil)
viimistlusained, värvikandjad ja värvikinnistid, mida kasutatakse
värvimise või värvi kinnitumise kiirendamiseks, ning muud naha- jms
tööstuses kasutatavad mujal nimetamata tooted ja valmistised (nt
apretid ja peitsid) (v.a tärklisainete baasil)
metallpindade dekapeerimissegud; pehme- ja kõvajoodisjootmisel
ning keevitamisel kasutatavad metalli- ja muud pulbrid ning pastad
naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid
sisaldavad määrdeõlilisandid
määrdeõlilisandid, mis ei sisalda naftaõlisid või bituminoossetest
mineraalidest saadud õlisid
oksüdatsiooniinhibiitorid,
vaigutekkeinhibiitorid,
viskoossuse
regulaatorid, korrosioonitõrjevahendid ja muud mineraalõlide (sh
bensiin) ning mineraalõlidega samal eesmärgil kasutatavate vedelike
valmislisandid (v.a antidetonaatorid ja määrdeõlilisandid)
plasti- ja kummikompaundi mujal nimetamata plastifikaatorid
valmistised
ja
laengud
tulekustutite
jaoks;
laetud
tulekustutusgranaadid (v.a täis või tühjad tulekustutusvahendid,
kaasaskantavad või mitte, segamata keemiliselt defineerimata
tulekustuti omadustega tooted muul kujul)
mujal nimetamata orgaaniliste lahustite segud ja vedeldid; värvi- ja
lakieemaldusvahendid (v.a küünelakieemaldi)
mujal nimetamata aktiivainena niklit ja selle ühendeid sisaldavad
katalüsaatorid kandjatel
mujal nimetamata aktiivainena väärismetalle ja nende ühendeid
sisaldavad katalüsaatorid kandjatel
mujal nimetamata katalüsaatorid kandjatel (v.a aktiivainena
väärismetalle ja nende ühendeid või niklit ja selle ühendeid
sisaldavad)
mujal nimetamata keemiliste reaktsioonide initsiaatorid, kiirendid ja
katalüsaatorid (v.a kautšuki vulkaniseerimiskiirendid ja katalüsaatorid
kandjatel)
dolomiidi tihendussegu
alküülbenseenide segud ja alküülnaftaleenide segud, mis on saadud
benseeni ja naftaleeni alküülimisel (v.a tsükliliste süsivesinike
isomeeride segud)

CN-kood
3819 00

3820 00
3823 13
3827 90
3824 81

3824 84

3824 99
3825 90

Kauba nimetus
pidurivedelikud jm hüdraulilise jõuülekande vedelikud, mis ei sisalda
naftaõlisid või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid või
sisaldavad neid alla 70 % massist
antifriisid ja jäätumisvastased vedelikud (v.a mineraalõlide ning
mineraalõlidega
samal
eesmärgil
kasutatavate
vedelike
valmislisandid)
tööstuslikud tallõli rasvhapped
segud,
mis
sisaldavad
metaani,
etaani
või
propaani
halogeenderivaate (v.a alamrubriikide 3824 71 00 – 3824 78 00
segud)
segud ja valmistised, mis sisaldavad oksiraani (etüleenoksiid)
segud ja valmistised, mis sisaldavad aldriini (ISO), kampekloori (ISO)
(toksafeen), klordaani (ISO), kloordekooni (ISO), DDTd (ISO)
(klofenotaan
(INN),
1,1,1-trikloro-2,2-bis(p-klorofenüül)etaan),
dieldriini (ISO, INN), endosulfaani (ISO), endriini (ISO), heptakloori
(ISO) või mireksit (ISO)
mujal nimetamata keemiatooted ja keemiatööstuse või sellega seotud
tööstusharude valmistised, k.a need, mis kujutavad endast looduslike
saaduste segusid
keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude mujal nimetamata
jäägid (v.a jäätmed)

3826 00

biodiisel ja selle segud, mis ei sisalda või sisaldavad alla 70 %
massist nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid

3901 40

etüleen-α-olefiini kopolümeerid suhtelise tihedusega alla 0,94 algkujul

3902 20
3902 30

3906 10
3906 90

polüisobutüleen algkujul
propüleeni kopolümeerid algkujul
propüleeni ja teiste olefiinide polümeerid algkujul (v.a polüpropüleen,
polüisobutüleen ja propüleeni kopolümeerid)
polüstüreen algkujul (v.a vahtpolüstüreen)
stüreeni
polümeerid
algkujul
(v.a
polüstüreen,
stüreenakrüülnitriilkopolümeerid
(SAN)
ja
akrüülnitriilbutadieenstüreenkopolümeerid (ABS))
polü(vinüülkloriid) algkujul, teiste ainetega segamata
vinülideenkloriidpolümeerid algkujul
polü(vinüülatsetaat) vesidispersioonis
polü(vinüülatsetaat) algkujul (v.a vesidispersioonis)
vinüülatsetaatkopolümeerid vesidispersioonis
vinüülatsetaatkopolümeerid algkujul (v.a vesidispersioonis)
vinüülkopolümeerid
algkujul
(v.a
vinüülkloriidvinüülatsetaatkopolümeerid
ja
muud
vinüülkloriidkopolümeerid ja vinüülatsetaatkopolümeerid)
polü(metüülmetakrülaat) algkujul
akrüülpolümeerid algkujul (v.a polü(metüülmetakrülaat))

3907 21

polüeetrid algkujul (v.a polüatsetaalid ja alamrubriigi 3002 10 kaubad)

3907 40
3907 70

polükarbonaadid algkujul
polü(piimhape) algkujul

3902 90
3903 19
3903 90
3904 10
3904 50
3905 12
3905 19
3905 21
3905 29
3905 91

CN-kood
3907 91
3908 10
3908 90
3909 20
3909 39
3909 40
3909 50
3912 11

Kauba nimetus
küllastumata polüallüülestrid ja muud polüestrid algkujul (v.a
polükarbonaadid,
alküüdvaigud,
polü(etüleentereftalaat)
ja
polü(piimhape))
polüamiid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 või -6,12 algkujul
polüamiidid algkujul (v.a polüamiid-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 või 6,12)
melamiinvaigud algkujul
aminovaigud algkujul (v.a karbamiidvaigud, tiokarbamiidvaigud ja
melamiinvaigud ja MDI)
fenoolvaigud algkujul
polüuretaanid algkujul
plastifitseerimata tselluloosatsetaadid algkujul

3912 90

mujal nimetamata tselluloos ja selle keemilised derivaadid algkujul
(v.a tselluloosatsetaadid, nitrotselluloos ja tsellulooseetrid)

3915 20

jäätmed, lõikmed ja puru stüreeni polümeeridest

3917 10

tehissooled (vorstikestad) tahkunud proteiinist või tselluloosmaterjalist

3917 23

jäigad torud ja voolikud vinüülkloriidi polümeeridest
painduvad torud ja voolikud plastidest, survetugevusega vähemalt
27,6 MPa
painduvad torud ja voolikud plastist, armeerimata ja muul viisil teiste
materjalidega sidumata, liitmiketa
painduvad torud ja voolikud plastist, armeerimata ja muul viisil teiste
materjalidega sidumata, liitmikega
tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad mittepoorsetest etüleeni
polümeeridest, armeerimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul
viisil teiste materjalidega kombineerimata, ilma aluseta, töötlemata
või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või
ristkülikukujulisteks tükkideks (v.a isekleepuvad tooted ja rubriigi
3918 põranda-, seina- ja laekatted)

3917 31
3917 32
3917 33

3920 20

3920 61

tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad mittepoorsetest
polükarbonaatidest, armeerimata, lamineerimata, tugevdamata ja
muul viisil teiste materjalidega kombineerimata, ilma aluseta,
töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või
ristkülikukujulisteks tükkideks (v.a polü(metüülmetakrülaadist) tooted,
isekleepuvad tooted ja rubriigi 3918 põranda-, seina- või laekatted)

3920 69

tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad mittepoorsetest polüestritest,
armeerimata, lamineerimata, tugevdamata ja muul viisil teiste
materjalidega kombineerimata, töötlemata või ainult töödeldud
pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulisteks tükkideks (v.a
polükarbonaadid, polü(etüleentereftalaat) ja muud küllastumata
polüestrid, isekleepuvad tooted ja rubriigi 3918 põranda-, seina- või
laekatted)

CN-kood

Kauba nimetus

3920 73

tahvlid,
lehed,
kiled,
fooliumid
ja
ribad
mittepoorsest
atsetüültselluloosist, armeerimata, lamineerimata, tugevdamata ja
muul viisil teiste materjalidega kombineerimata, ilma aluseta,
töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või
ristkülikukujulisteks tükkideks (v.a isekleepuvad tooted ja rubriigi
3918 põranda-, seina- või laekatted)

3920 91

tahvlid,
lehed,
kiled,
fooliumid
ja
ribad
mittepoorsest
polü(vinüülbutüraalist), armeerimata, lamineerimata, tugevdamata ja
muul viisil teiste materjalidega kombineerimata, ilma aluseta,
töötlemata või ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või
ristkülikukujulisteks tükkideks (v.a isekleepuvad tooted ja rubriigi
3918 põranda-, seina- või laekatted)

3921 19

tahvlid, lehed, kiled, fooliumid ja ribad vahtplastist, töötlemata või
ainult töödeldud pinnaga või lõigatud ruudu- või ristkülikukujulisteks
tükkideks (v.a stüreeni, vinüülkloriidi polümeeridest, polüuretaanist ja
regenereeritud tselluloosist tooted, isekleepuvad tooted, rubriigi 3918
põranda-, seina- või laekatted ning alamrubriigi 3006 10 30 kirurgias
või stomatoloogias kasutatavad steriilsed käsnad)

3922 90

plastist bideed, tualetipotid, loputuskastid jms sanitaartehnikatooted
(v.a vannid, dušinurga-alused, valamud, kraanikausid, prill-lauad ja
nende kaaned)

3925 20

plastist uksed, nende piidad ja lävepakud, aknad ja nende raamid

4002 11
4002 20
4002 31
4002 39
4002 41
4002 51
4002 80

4002 91

stüreen-butadieenkautšuklateks
(SBR);
karboksüül-stüreenbutadieenkautšuklateks (XSBR)
butadieenkautšuk (BR) algkujul või tahvlite, lehtede või ribadena
isobuteen-isopreen-(butüül-)kautšuk (IIR) algkujul või tahvlite, lehtede
või ribadena
halo-isobutaan-isopreenkautšuk (CIIR või BIIR) algkujul või tahvlite,
lehtede või ribadena
kloropreen-(klorobutadieen-)kautšuklateks (CR)
akrüülnitriil-butadieenkautšuklateks (NBR)
loodusliku kautšuki, balaata, gutapertši, guajuula, tšikle jm looduslike
vaikude segud sünteetilise kautšuki või faktisega, algkujul või tahvlite,
lehtede või ribadena
õlidest toodetud sünteetiline kautšuk ja faktis, algkujul või tahvlite,
lehtede või ribadena (v.a stüreen-butadieenkautšuk (SBR),
karboksüül-stüreen-butadieenkautšuk (XSBR), butadieenkautšuk
(BR), isobuteen-isopreen-(butüül-)kautšuk (IIR), halo-isobuteenisopreenkautšuk (CIIR või BIIR), kloropreen-(klorobutadieen-)kautšuk
(CR), akrüülnitriil-butadieenkautšuk (NBR), isopreenkautšuk (IR) ja
etüleen-propüleen-mittekonjugeeritud-dieenkautšuk (EPDM))

CN-kood

Kauba nimetus

4002 99

õlidest toodetud sünteetiline kautšuk ja faktis, algkujul või tahvlite,
lehtede või ribadena (v.a lateks, stüreen-butadieenkautšuk (SBR),
karboksüül-stüreen-butadieenkautšuk (XSBR), butadieenkautšuk
(BR), isobuteen-isopreen-(butüül-)kautšuk (IIR), halo-isobuteenisopreenkautšuk (CIIR või BIIR), kloropreen-(klorobutadieen-)kautšuk
(CR), akrüülnitriil-butadieenkautšuk (NBR), isopreenkautšuk (IR) ja
etüleen-propüleen-mittekonjugeeritud-dieenkautšuk (EPDM))

4005 10

vulkaniseerimata gaasitahm- või kvartstäidisega kautšuk, algkujul või
tahvlite, lehtede või ribadena

4005 20

vulkaniseerimata täidisega kautšuk, lahuste või dispersioonidena (v.a
gaasitahm- või kvartstäidisega kautšuk ja loodusliku kautšuki,
balaata, gutapertši, guajuula, tšikle jms looduslike vaikude segud
õlidest saadud sünteetilise kautšuki või faktisega)

4005 91

vulkaniseerimata täidisega kautšuk, tahvlite, lehtede või ribadena (v.a
gaasitahm- või kvartstäidisega kautšuk ja loodusliku kautšuki,
balaata, gutapertši, guajuula, tšikle jms looduslike vaikude segud
õlidest saadud sünteetilise kautšuki või faktisega)

4005 99

vulkaniseerimata täidisega kautšuk algkujul (v.a lahused ja
dispersioonid, gaasitahm- või kvartstäidisega, loodusliku kautšuki,
balaata, gutapertši, guajuula, tšikle jms looduslike vaikude segud
sünteetilise kautšuki või faktisega, ning tahvlite, lehtede või ribadena)

4006 10

toorikud vulkaniseerimata kautšukist kummirehvide taastamiseks

4008 21

tahvlid, lehed ja ribad kummist (v.a vahtkummist)
torud, voolikud ja lohvid vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist),
armeerimata või muul viisil teiste materjalidega kombineerimata,
liitmikega
torud, voolikud ja lohvid vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist),
armeeritud või muul viisil teiste materjalidega kombineeritud (v.a
metalli või riidega), liitmiketa
vulkaniseeritud
kummist
trapetsikujulise
ristlõikega
lõputa
ülekanderihmad (kiilrihmad), soonilised, ümbermõõduga üle 60 cm,
kuid mitte üle 180 cm
vulkaniseeritud
kummist
trapetsikujulise
ristlõikega
lõputa
ülekanderihmad (kiilrihmad), soonilised, ümbermõõduga üle 180 cm,
kuid mitte üle 240 cm
vulkaniseeritud kummist lõputa hammasrihmad ümbermõõduga üle
60 cm, kuid mitte üle 150 cm
vulkaniseeritud kummist lõputa hammasrihmad ümbermõõduga üle
150 cm, kuid mitte üle 198 cm

4009 12

4009 41

4010 31

4010 33
4010 35
4010 36

4010 39

4012 11
4012 13

vulkaniseeritud kummist ülekanderihmad ning rihmamaterjal (v.a
trapetsikujulise ristlõikega lõputa ülekanderihmad (kiilrihmad),
soonilised, ümbermõõduga üle 60 cm, kuid mitte üle 240 cm ja lõputa
hammasrihmad ümbermõõduga üle 60 cm, kuid mitte üle 198 cm)
protekteeritud kummist õhkrehvid, sõiduautodele (sh universaalid ja
võidusõiduautod)
protekteeritud kummist õhkrehvid, lennunduses kasutamiseks

CN-kood
4012 19
4012 20
4016 93

4407 19

4407 92

Kauba nimetus
protekteeritud kummist õhkrehvid (v.a kasutamiseks sõiduautodel,
universaalidel,
võidusõiduautodel,
bussidel,
veoautodel
ja
lennunduses)
kasutatud kummist õhkrehvid
seibid jm tihendid vulkaniseeritud kummist (v.a kõvakummist ja
vahtkummist)
pikikiudu saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud
okaspuit, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata,
pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm (v.a mänd (Pinus spp.),
nulg (Abies spp.) või kuusk (Picea spp.))
pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud
pöök (Fagus spp.), hööveldatud, lihvitud, pikijätkatud või mitte,
paksusega üle 6 mm

4407 94

pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldatud või -kooritud
kirsipuu (Prunus spp.), hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või
lihvimata, pikijätkatud või pikijätkamata, paksusega üle 6 mm

4407 97

papli ja haava (Populus spp.) puit, pikikiudu saetud või lõhestatud,
spoonihööveldatud või -kooritud, hööveldatud, lihvitud, pikijätkatud või
mitte, paksusega üle 6 mm

4407 99

pikikiudu saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud puit,
hööveldatud, lihvitud, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm (v.a
troopiline puit, okaspuit, tamm (Quercus spp.), pöök (Fagus spp.),
vaher (Acer spp.), kirss (Prunus spp.), saar (Fraxinus spp.), kask
(Betula spp.), pappel ja haab (Populus spp.))

4408 10

4411 13

4411 94

4412 31

spoon vineerimiseks, sh spoonihööveldatud kihtpuitmaterjal,
okaspuidust vineeri vms okaspuidust kihtpuitmaterjali valmistamiseks
ning muu pikuti saetud, spoonihööveldatud või kooritud okaspuit,
hööveldatud, lihvitud, servjätkatud, pikijätkatud või mitte, paksusega
kuni 6 mm
keskmise tihedusega puitkiudplaadid (MDF) puidust, paksusega üle
5 mm, kuid mitte üle 9 mm
puitkiudplaadid puidust või muust puitmaterjalist, vaikude vms
orgaaniliste sideainete abil kokku ühendatud või mitte, tihedusega
kuni 0,5 g/cm3 (v.a keskmise tihedusega puitkiudplaadid (MDF);
puitlaastplaadid, liidetud või mitte ühe või mitme kihi puitkiudplaadiga;
vineeriga lamineeritud kihtpuitmaterjal; puidust kärgpaneelid, mille
mõlemad küljed on puitkiudplaadist; papp; selliselt määratletavad
mööbliosad)
vineer, mis koosneb eranditult spoonilehtedest, kusjuures iga kihi
paksus on kuni 6 mm, millel on vähemalt üks välimine kiht troopilisest
puidust (v.a presspuidu plaadid, puidust kärgpaneelid, inkrusteeritud
puit ning mööbliosadena määratletavad detailid)

CN-kood

Kauba nimetus

4412 34

vineer, mis koosneb eranditult spoonilehtedest, kusjuures iga kihi
paksus on kuni 6 mm, millel vähemalt üks välimine kiht on puit, mis ei
ole okaspuit (v.a bambus, millel on vähemalt üks välimine kiht
troopilisest puidust, või eukalüpt, hikkoripuu, hobukastan, jalakas,
kask, kastanipuu, kirsipuu, lepp, papel ja haab, plaatan, pähklipuu,
pärn, pöök, robiinia (ebaakaatsia), saar, tamm, tulbipuus või vaher,
ning presspuidu plaadid, puidust kärgpaneelid, inkrusteeritud puit
ning mööbliosadena määratletavad detailid)

4412 94

kihtpuitmaterjal tisleriplaadi, lamell- ja laiaribilise tisleriplaadina (v.a
bambusest, vineer, mis koosneb eranditult spoonilehtedest, kusjuures
iga kihi paksus on kuni 6 mm, presspuidu plaadid, inkrusteeritud puit
ning mööbliosadena määratletavad detailid)

4416 00
4418 40
4418 60

vaadid, pütid, tõrred, tünnid jm puidust püttsepatooted ja nende
puitosad
puitraketis betoneerimistöödeks (v.a vineerist vooder)
puidust postid ja talad

4418 79

puidust (v. a bambusest) koostepõrandaplaadid (v.a mitmekihilised
põrandaplaadid ning plaadid mosaiikpõrandatele)

4503 10

looduslikust korgist korgid ja punnid, sh ümarate servadega toorikud

4504 10
4701 00
4703 19
4703 21
4703 29
4704 11
4704 21
4704 29
4705 00
4706 30
4706 92
4707 10
4707 30

aglomeeritud korgist klotsid, tahvlid, lehed ja ribad; iga kujuga
plaadid; silindrid, sh kettad
mehaaniline puitmass, keemiliselt töötlemata
pleegitamata naatron- või sulfaattselluloos lehtpuidust (v.a keemiliselt
töödeldavad liigid)
poolpleegitatud või pleegitatud naatron- või sulfaattselluloos
okaspuidust (v.a keemiliselt töödeldavad liigid)
poolpleegitatud või pleegitatud naatron- või sulfaattselluloos
lehtpuidust (v.a keemiliselt töödeldavad liigid)
pleegitamata sulfittselluloos okaspuidust (v.a keemiliselt töödeldavad
liigid)
poolpleegitatud või pleegitatud sulfittselluloos okaspuidust (v.a
lahustuv tselluloos)
poolpleegitatud või pleegitatud sulfittselluloos lehtpuidust (v.a
lahustuv tselluloos)
puidutselluloos, mis on saadud mehaaniliste ja keemiliste meetodite
kombineerimisel
kiulisest bambusest tselluloosmaterjalist saadud mass
tselluloos kiulistest tselluloosmaterjalidest (v.a bambusest, puidust,
puuvillaebemetest ja ringlusse võetud paberi- ja papijäätmetest ja jääkidest saadud mass)
ringlusse võetud pleegitamata jõupaber või -papp, lainepaber või papp
ringlusse võetud peamiselt mehaanilisest kiumassist valmistatud
paber või papp (näiteks ajalehed, ajakirjad jms trükised)

CN-kood
4802 20
4802 40

4802 58

4802 61

4804 11
4804 19
4804 21
4804 29

4804 31

4804 39

4804 41

4804 42

Kauba nimetus
paber ja papp, kasutamiseks valgus-, soojus- või elektritundliku
paberi või papi alusena, rullides või ristkülikukujuliste (k.a ruut)
lehtedena, mis tahes formaadis
pinnakatteta tapeedialuspaber
mujal nimetamata pinnakatteta paber ja papp kirjutamiseks,
trükkimiseks või muudeks graafilisteks töödeks, perforeerimata
perfokaardid ja perfolindimaterjal, rullides või ristkülikukujuliste (k.a
ruut) lehtedena, mis tahes formaadis, mis ei sisalda mehaanilisel või
keemilis-mehaanilisel menetlusel saadud kiude või sisaldab neid kuni
10 % kogu sisalduva kiu massist, massiga üle 150 g/m2
mujal nimetamata pinnakatteta paber ja papp kirjutamiseks,
trükkimiseks või muudeks graafilisteks töödeks, perforeerimata
perfokaardid ja perfolindimaterjal, rullides, mis tahes formaadis, mille
kogu sisalduva kiu massist üle 10 % moodustavad mehaanilisel või
keemilis-mehaanilisel menetlusel saadud kiud
pleegitamata lainepapi väliskihipaber (kraftlainer), pinnakatteta,
rullides laiusega üle 36 cm
lainepapi väliskihipaber (kraftlainer), pinnakatteta, rullides laiusega
üle 36 cm (v.a pleegitamata ning rubriigis 4802 või 4803 nimetatud
tooted)
pleegitamata kotijõupaber, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm
(v.a rubriigis 4802 , 4803 või 4808 nimetatud tooted)
kotijõupaber, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm (v.a
pleegitamata, rubriigis 4802 , 4803 või 4808 nimetatud tooted)
pleegitamata jõupaber ja papp, pinnakatteta, rullides laiusega üle
36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje
pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku
voltimata, massiga kuni 150 g/m2 (v.a lainepapi väliskihipaber
(kraftlainer), kotijõupaber ja rubriigis 4802, 4803 või 4808 nimetatud
tooted)
jõupaber ja papp, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm või ruuduvõi ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja
teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata, massiga
kuni 150 g/m2 (v.a pleegitamata jõupaber ja papp, lainepapi
väliskihipaber (kraftlainer), kotijõupaber ja rubriigis 4802, 4803 või
4808 nimetatud tooted)
pleegitamata jõupaber ja papp, pinnakatteta, rullides laiusega üle
36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje
pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku
voltimata, massiga üle 150 g/m2, kuid alla 225 g/m2 (v.a lainepapi
väliskihipaber (kraftlainer), kotijõupaber ja rubriigis 4802, 4803 või
4808 nimetatud tooted)
jõupaber ja papp, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm või ruuduvõi ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja
teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata, massiga üle
150 g/m2, kuid alla 225 g/m2, kogu massis ühtlaselt pleegitatud, mille
kogu sisalduva kiu massist üle 95 % moodustavad keemilisel
menetlusel saadud puidukiud (v.a lainepapi väliskihipaber
(kraftlainer), kotijõupaber ja rubriigis 4802, 4803 või 4808 nimetatud
tooted)

CN-kood
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4804 49

jõupaber ja papp, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm või ruuduvõi ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja
teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata, massiga üle
150 g/m2, kuid alla 225 g/m2 (v.a pleegitamata, kogu massis ühtlaselt
pleegitatud, ning mille kogu sisalduva kiu massist üle 95 %
moodustavad keemilisel menetlusel saadud puidukiud, lainepapi
väliskihipaber (kraftlainer) ja kotijõupaber; rubriigis 4802, 4803 või
4808 nimetatud tooted)

4804 52

jõupaber ja papp, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm või ruuduvõi ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja
teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata, massiga
225 g/m2 ja rohkem, kogu massis ühtlaselt pleegitatud, mille kogu
sisalduva kiu massist üle 95 % moodustavad keemilisel menetlusel
saadud puidukiud (v.a lainepapi väliskihipaber (kraftlainer),
kotijõupaber ja rubriigis 4802, 4803 või 4808 nimetatud tooted)

4804 59

4805 24

4805 25

4805 40

4805 91

4805 92

4806 10

4806 20

jõupaber ja papp, pinnakatteta, rullides laiusega üle 36 cm või ruuduvõi ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja
teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata, massiga
225 g/m2 ja rohkem (v.a pleegitamata, kogu massis ühtlaselt
pleegitatud, mille kogu sisalduva kiu massist üle 95 % moodustavad
keemilisel menetlusel saadud puidukiud, ning lainepapi väliskihipaber
(kraftlainer), kotijõupaber ja rubriigis 4802, 4803 või 4808 nimetatud
tooted)
testlainer (ringlussevõetud lainer), katmata, rullides laiusega üle
36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje
pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku
voltimata, massiga kuni 150 g/m2
testlainer (ringlussevõetud lainer), katmata, rullides laiusega üle
36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje
pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku
voltimata, massiga üle 150 g/m2
filterpaber ja -papp, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või
ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja
teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata
mujal nimetamata paber ja papp, katmata, rullides laiusega üle 36 cm
või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on
üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata,
massiga kuni 150 g/m2
mujal nimetamata paber ja papp, katmata, rullides laiusega üle 36 cm
või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on
üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata,
massiga üle 150 g/m2, kuid alla 225 g/m2
taimne pärgament, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või
ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja
teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata
rasvakindlad paberid, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või
ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja
teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata
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4808 90
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kalkad, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste
lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus
üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata
pärgamiin jm läikega läbipaistvad või poolläbipaistvad paberid,
rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena,
mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui
leht on kokku voltimata (v.a taimne pärgament, rasvakindlad paberid
ja kalkad)
kihiline paber ja papp, valmistatud siledate paberikihtide
kokkuliimimise teel, pinnakatte või immutuseta, tugevdatud või
tugevdamata, rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või
ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja
teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku voltimata
paber ja papp, krepitud, kortsutud, surutrükiga või perforeeritud,
rullides laiusega üle 36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena,
mille ühe külje pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui
leht on kokku voltimata (v.a kotijõupaber ja muu jõupaber, ning
rubriigis 4803 kirjeldatud kaubad)
isekopeeruv paber, pealetrükiga või pealetrükita, rullides laiusega üle
36 cm või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje
pikkus on üle 36 cm ja teise külje pikkus üle 15 cm, kui leht on kokku
voltimata (v.a söepaber jms kopeerpaber)

4810 13

paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks,
mis ei sisalda mehaanilisel või keemilis-mehaanilisel menetlusel
saadud kiude või sisaldab neid kuni 10 % kogu sisalduva kiu massist,
kaetud ühelt või mõlemalt küljelt kaoliini või muude anorgaaniliste
ainetega, rullides, mis tahes formaadis

4810 19

paber ja papp kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks,
mis ei sisalda mehaanilisel või keemilis-mehaanilisel menetlusel
saadud kiude või sisaldab neid kuni 10 % kogu sisalduva kiu massist,
kaetud ühelt või mõlemalt küljelt kaoliini või muude anorgaaniliste
ainetega, ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mille ühe külje
pikkus on üle 435 mm, või on ühe külje pikkus kuni 435 mm ja teise
külje pikkus üle 297 mm, kui leht on kokku voltimata

4810 22

õhuke kaetud paber kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks
töödeks, kogumassiga kuni 72 g/m2, katte massiga kuni 15 g/m2 ühe
külje kohta, mis sisaldab vähemalt 50 % mehaanilisel menetlusel
saadud kiude kogu sisalduva kiu massist, kaetud mõlemalt küljelt
kaoliini või muude anorgaaniliste ainetega, rullides või ruudu- või
ristkülikukujuliste lehtedena, mis tahes formaadis

4810 31

jõupaber ja papp, kogu massis ühtlaselt pleegitatud, mille kogu
sisalduva kiu massist üle 95 % moodustavad keemilisel menetlusel
saadud puidukiud, kaetud ühelt või mõlemalt küljelt kaoliini või muude
anorgaaniliste ainetega, rullides või ruudu- või ristkülikukujuliste
lehtedena, mis tahes formaadis, massiga kuni 150 g/m2
kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks töödeks)

(v.a

CN-kood
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4810 39

jõupaber ja papp, kaetud ühelt või mõlemalt küljelt kaoliini või muude
anorgaaniliste ainetega, rullides või ruudu- või ristkülikukujuliste
lehtedena, mis tahes formaadis (v.a kirjutamiseks, trükkimiseks vm
graafilisteks töödeks; paber ja papp, kogu massis ühtlaselt
pleegitatud, mille kogu sisalduva kiu massist üle 95 % moodustavad
keemilisel menetlusel saadud puidukiud)

4810 92

mitmekihiline paber ja papp, kaetud ühelt või mõlemalt küljelt kaoliini
või muude anorgaaniliste ainetega, rullides või ruudu- või
ristkülikukujuliste lehtedena, mis tahes formaadis (v.a kirjutamiseks,
trükkimiseks vm graafilisteks töödeks; jõupaber ja papp)

4810 99

4811 10

paber ja papp, kaetud ühelt või mõlemalt küljelt sideaine abil või ilma
selleta kaoliini või muude anorgaaniliste ainetega, ilma muu katteta,
värvitud või dekoreeritud pinnaga või ilma, pealetrükiga või
pealetrükita, rullides või ristkülikukujuliste (sh ruut) lehtedena, mis
tahes formaadis (v.a kirjutamiseks, trükkimiseks vm graafilisteks
töödeks; jõupaber ja papp; mitmekihiline paber ja papp; ilma ühegi
muu katteta)
tõrva-, bituumen- või asfaltpaber ja -papp, rullides või ruudu- või
ristkülikukujuliste lehtedena, mis tahes formaadis

4811 51

paber ja papp, värvitud või dekoreeritud pinnaga või pealetrükiga,
kaetud, immutatud või pealistatud tehisvaigu või plastiga, rullides või
ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mis tahes formaadis,
pleegitatud ning massiga üle 150 g/m2 (v.a liimained)

4811 59

paber ja papp, värvitud või dekoreeritud pinnaga või pealetrükiga,
kaetud, immutatud või pealistatud tehisvaigu või plastiga, rullides või
ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mis tahes formaadis (v.a
pleegitatud ja massiga üle 150 g/m2 ning liimained)

4811 60

4811 90

4814 90
4819 20
4822 10

4823 20

paber ja papp, kaetud, immutatud või pealistatud vaha, parafiini,
steariini, õli või glütserooliga, rullides või ruudu- või ristkülikukujuliste
lehtedena, mis tahes formaadis (v.a rubriikide 4803 , 4809 ja 4818
kaubad)
paber, papp, tselluloosvatt ja tsellulooskiudkangas, kaetud,
immutatud, pealistatud, värvitud või dekoreeritud pinnaga või
pealetrükiga, rullides või ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena, mis
tahes formaadis (v.a rubriikide 4803 , 4809 , 4810 ja 4818 ning
alamrubriikide 4811 10 kuni 4811 60 kaubad)
tapeet jms seinakatted paberist, ja paberist aknatransparendid (v.a
seinakatted paberist, mille pealispind on kaetud või pealistatud
kohrutatud, surutrükiga, värvitud, trükimustriga kaunistatud või muul
viisil dekoreeritud plastkihiga)
kokkuvolditavad kastid ja karbid, mitte lainepaberist või -papist
poolid, rullid, bobiinid jms alused paberimassist, paberist või papist,
perforeeritud või perforeerimata, tugevdatud või tugevdamata, lõnga
kerimiseks
filterpaber ja -papp, ribades või rullides, laiusega kuni 36 cm, ruuduvõi ristkülikukujuliste lehtedena, mille ükski külg ei ole üle 36 cm, kui
leht on kokku voltimata või mõõtu või vormi lõigatud (v.a ruut või
ristkülik)
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trükitud diagrammipaber, rullides, lehtede või ketastena, ribades või
rullides, laiusega kuni 36 cm, ruudu- või ristkülikukujuliste lehtedena,
mille ükski külg ei ole üle 36 cm, kui leht on kokku voltimata, või
lõigatud ketasteks
mujal nimetamata paberimassist valatud või pressitud tooted
arhitektuursed, tehnilised, tööstusotstarbelised, reklaamiotstarbelised,
topograafilised jms plaanid ja joonised käsitsi valmistatud
originaalidena; käsitsi kirjutatud tekstid; fotoreproduktsioonid
valgustundlikul paberil ja läbi kopeerpaberi saadud koopiad
eelnimetatutest
muude loomade vill, kraasitud või kammitud (v.a lambavill ja
kašmiirkitse vill)
loomakarvad, kraasitud või kammitud
lambavillane kraaslõng, lambavilla sisaldusega vähemalt 85 %
massist, jaemüügiks pakendamata
lambavillane kraaslõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 %
massist lambavilla, jaemüügiks pakendamata
lambavillane kammlõng, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 %
massist lambavilla, jaemüügiks pakendamata
kammvillane riie, lambavilla või muude loomade villa sisaldusega
vähemalt 85 % massist, pindtihedusega kuni 200 g/m2 (v.a rubriigi
5911 tehnilise otstarbega tekstiiltooted)

5112 19

kammvillane riie, lambavilla või muude loomade villa sisaldusega
vähemalt 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2

5205 21

ühekordne puuvillane kammlõng, puuvillasisaldusega vähemalt 85 %
massist, joontihedusega vähemalt 714,29 detsiteksi (meetriline
number mitte üle 14) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

5205 28

ühekordne puuvillane kammlõng, puuvillasisaldusega vähemalt 85 %
massist, joontihedusega alla 83,33 detsiteksi (meetriline number üle
120) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

5205 41

mitmekordne
(kordistatud)
või
komplekskammlõng,
puuvillasisaldusega vähemalt 85 % massist, ühekordse lõnga
joontihedusega vähemalt 714,29 detsiteksi (ühekordse lõnga
meetriline number mitte üle 14) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks
pakendatud lõng)

5206 42

mitmekordne (kordistatud) või komplekskammlõng, mis sisaldab
enamjaolt, kuid alla 85 % massist puuvilla, ühekordse lõnga
joontihedusega
vähemalt
232,56 detsiteksi,
kuid
alla
714,29 detsiteksi (ühekordse lõnga meetriline number üle 14, kuid
mitte üle 43) (v.a õmblusniit ja jaemüügiks pakendatud lõng)

5209 11

5211 19

labasekoeline puuvillane riie puuvillasisaldusega vähemalt 85 %
massist, pindtihedusega üle 200 g/m2, pleegitamata
riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust,
puuvillasisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2 ,
pleegitamata (v.a kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse)
sidusega ning labasekoeline riie)
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labasekoeline riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude
segust, puuvillasisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega üle
200 g/m2, trükitud
riie puuvilla ja peamiselt või üksnes keemiliste kiudude segust,
puuvillasisaldusega alla 85 % massist, pindtihedusega üle 200 g/m2 ,
trükitud (v.a kolme- või neljalõngalise toimse (sh risttoimse) sidusega
ning labasekoeline riie)
kanepilõng

5402 63

mitmekordne filamentkiududest (kordistatud) või komplekslõng
polüpropüleenist, sh monofilament joontihedusega alla 67 detsiteksi
(v.a õmblusniit, jaemüügiks pakendatud lõng ja tekstureeritud lõng)

5403 33

atsetüültselluloosist lõng, sh monofilament joontihedusega alla 67
detsiteksi, ühekordne (v.a õmblusniit, eriti tugev lõng ja jaemüügiks
pakendatud lõng)

5403 42

mitmekordne (kordistatud) või komplekslõng atsetüültselluloosist, sh
monofilament joontihedusega alla 67 detsiteksi (v.a õmblusniit, eriti
tugev lõng ja jaemüügiks pakendatud lõng)

5404 12

5404 19
5404 90

5407 30

5501 90
5502 10
5503 19
5503 40
5504 90
5506 40
5507 00
5512 21

polüpropüleenist monofilament joontihedusega vähemalt 67
detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa 1 mm (v.a
elastomeerne)
sünteesmonofilament joontihedusega vähemalt 67 detsiteksi, mille
ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa 1 mm (v.a elastomeerne ja
polüpropüleenist)
sünteestekstiilmaterjalist ribad jms (näiteks tehisõled) laiusega kuni 5
mm
riie sünteesfilamentlõngast, sh monofilament joontihedusega
vähemalt 67 detsiteksi, mille ristlõike mis tahes läbimõõt ei ületa
1 mm, mis koosneb üksteise peale asetatud paralleelsete
tekstiillõngade kihtidest lõngade suunaga risti või nurga all, need kihid
on lõngade ristumiskohtades ühendatud liimiga või termiliselt
sünteesfilamentköisik, mida on kirjeldatud grupi 55 märkuses 1 (v.a
akrüülidest või modakrüülidest, polüestritest, polüpropüleenist,
nailonist või muudest polüamiididest)
tehisfilamentköisik, mida on kirjeldatud grupi 55 märkuses 1,
atsetaadist
staapelkiud nailonist või muudest polüamiididest, kraasimata,
kammimata või muul viisil ketramiseks ettevalmistamata (v.a
aramiidist)
staapelkiud polüpropüleenist, kraasimata, kammimata või muul viisil
ketramiseks ettevalmistamata
tehisstaapelkiud, kraasimata, kammimata või muul viisil ketramiseks
ettevalmistamata (v.a viskooskiust)
staapelkiud polüpropüleenist, kraasitud, kammitud või muul viisil
ketramiseks ette valmistatud
tehisstaapelkiud, kraasitud, kammitud või muul viisil ketramiseks ette
valmistatud
riie akrüül- või modakrüülstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 %
massist, pleegitamata või pleegitatud
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riie sünteesstaapelkiudude sisaldusega vähemalt 85 % massist,
värvitud, kirjukoeline või trükitud (v.a akrüül-, modakrüül- või
polüesterstaapelkiududest)
riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist
tehisstaapelkiudusid, segus peamiselt või üksnes puuvillaga, trükitud
riie, mis sisaldab enamjaolt, kuid alla 85 % massist
tehisstaapelkiudusid (v.a segus peamiselt või üksnes puuvillaga,
lambavillaga või muude loomade villaga või keemiliste
filamentkiududega), trükitud
tekstiilvatt ja tooted sellest (v.a puuvillased või keemilistest kiududest;
hügieenisidemed ja -tampoonid, mähkmed jm hügieenitarbed, vatt ja
vatitooted, ravimitega immutatud või kaetud või jaemüügipakendis,
mõeldud kasutamiseks meditsiinis, kirurgias, hambaravis või
veterinaarias, ning tooted impregneeritud, pealistatud või kaetud
parfümeeriavõi
kosmeetikatoodetega,
seebiga,
puhastusvahenditega jne)
flokk, tolm, ebemed
tekstiillõng ning rubriigi 5404 või 5405 ribad jms, impregneeritud,
pealistatud, kaetud või ümbritsetud kummi või plastiga (v.a
tehiskätgut, niit ja nöör õngekonksu kinnitusega või muul viisil
õngenööriks kujundatud)
metalliseeritud lõng, mähitud või mähkimata, mis koosneb metallniidi,
-riba või -pulbriga kombineeritud või metalliga kaetud tekstiillõngast
või rubriigi 5404 või 5405 ribast vms (v.a lõngad tekstiilkiudude ja
metallikiudude segust, antistaatiliste omadustega; metalltraadiga
tugevdatud lõngad; kaunistused)
sidumis- või pakkenöör polüetüleenist või polüpropüleenist
läbilõigatud lõimkarustusega puuvillane riie (v.a froteerätikuriie jms
kootud froteeriie, rubriigi 5806 telgedel kootud paelad; taftingriie)
ažuurne riie (v.a rubriigi 5806 telgedel kootud paelad)
paelad, mis koosnevad kleepaine abil ühendatud lõimest ilma
koelõngata (lauspaelad), laiusega kuni 30 cm
kummi või tärklisainetega pealistatud tekstiilriie raamatute
väliskaanteks, karpide ja papist toodete jms valmistamiseks
tekstiilseinakatted
tekstiiltahid lampidele, ahjudele, välgumihklitele, küünaldele vms,
telgedel kootud, punutud või silmkoelised; hõõgsukad ja ringkootud
hõõgsukakangas
selleks
otstarbeks,
impregneeritud
või
impregneerimata (v.a vahaga kaetud tahid peenikestele küünaldele,
süütenöörid ja detonaatori süütenöörid, tekstiillõngast tahid ja
klaaskiust tahid)
tekstiilmaterjalist rihmamaterjal ülekanderihmade või konveierilintide
jaoks, plastiga immutatud, pealistatud, kaetud või lamineeritud või
mitte, metalli või muu materjaliga tugevdatud või mitte (v.a paksusega
alla 3 mm ning kindlaksmääramata pikkusega või ainult pikuti
lõigatud; ning impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud
kummiga või valmistatud lõngast või nöörist, mis on impregneeritud
või pealistatud kummiga)

CN-kood

Kauba nimetus

5911 10

nõelkraaslintide valmistamiseks kasutatav kummi, naha või muu
materjaliga pealistatud, kaetud või lamineeritud tekstiilriie, vilt või
vildiga vooderdatud riie ja muu samalaadne tehnilise otstarbega riie,
k.a kummiga impregneeritud sametpael lõimepoomi katmiseks

5911 31

5911 32
5911 40
6001 99

6003 40

tekstiilriie ja vilt, lõputu lindina või varustatud ühenduslülidega,
paberimasinatele jms seadmetele (näiteks tselluloosi või
asbesttsemendi tootmiseks), pindtihedusega alla 650 g/m2
tekstiilriie ja vilt, lõputu lindina või varustatud ühenduslülidega,
paberimasinatele jms seadmetele (näiteks tselluloosi või
asbesttsemendi tootmiseks), pindtihedusega üle 650 g/m2
filterriie õlipressidele jms seadmetele (k.a juustest filterriie)
silmkoelised või heegeldatud karuskangad (v.a puuvillased või
keemilistest kiududest ning kõrge karusega kangad)
tehiskiust silmkoelised või heegeldatud kangad laiusega kuni 30 cm
(v.a kangad elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt
5 % massist ja karuskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega
kangad, etiketid, sildid jms tooted, silmkoelised või heegeldatud
kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud, ning
alamrubriigi 3006 10 30 kirurgias või stomatoloogias kasutatavad
steriilsed käsnad)

6005 36

pleegitamata või pleegitatud sünteeskiududest lõimetrikookangas (sh
galoontrikookudumismasinatel valmistatud trikookangas) laiusega üle
30 cm (v.a kangad elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega
vähemalt 5 % massist ja karuskangad (sh kõrge karusega),
aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted, ning silmkoelised või
heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või
lamineeritud)

6005 44

trükitud
tehiskiududest
lõimetrikookangas
(sh
galoontrikookudumismasinatel valmistatud trikookangas) laiusega üle
30 cm (v.a kangad elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega
vähemalt 5 % massist ja karuskangad (sh kõrge karusega),
aaskarusega kangad, etiketid, sildid jms tooted, ning silmkoelised või
heegeldatud kangad, impregneeritud, pealistatud, kaetud või
lamineeritud)

6006 10

lamba- või muude loomade villast silmkoeline või heegeldatud kangas
laiusega
üle
30 cm
(v.a
lõimetrikookangas
(sh
galoontrikookudumismasinatel valmistatud trikookangas), kangad
elastomeerse lõnga või kumminiidi sisaldusega vähemalt 5 % massist
ja karuskangad (sh kõrge karusega), aaskarusega kangad, etiketid,
sildid jms tooted, ning silmkoelised või heegeldatud kangad,
impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud)

6309 00

kantud rõivad jm kasutatud tooted, tekid ja reisivaibad, magamistoajms mööbli juurde kuuluvad lisandid mis tahes tekstiilmaterjalist, sh
mis tahes jalanõud ja peakatted, millel on näha olulised
kulumistunnused ning mis on esitatud puistekaubana või pallides,
kottides vms pakendis (v.a vaibad, muud põrandakatted ning
seinavaibad)

CN-kood

6802 92

Kauba nimetus
lubjakivi, mis tahes kujul (v.a marmor, travertiin ja alabaster,
alamrubriigi 6802 10 plaadid, kuubikud jms tooted, juveeltoodete
imitatsioonid,
kellad,
lambid,
valgustid
ja
nende
osad,
originaalskulptuurid
ja
raidkujud,
klompkivi,
ääriskivid
ja
sillutusplaadid)

6804 23

veskikivid, käiad, lihvkettad jms kanderaamistikuta tooted, mida
kasutatakse teritus-, poleerimis- või lõikamistöödeks, looduslikust
kivist (v.a aglomeeritud looduslikest abrasiividest või keraamilisest
materjalist, lõhnastatud pimsskivid, käsitsi teritamise või lihvimise
kivid ning lihvkettad jne spetsiaalselt hambapuuridele)

6806 10

räbuvatt, kivivill jms mineraalvatid (sh omavahel segatuna), lahtiselt,
tahvlite või rullidena

6806 90

segud ja tooted mineraalsetest soojus- või heliisolatsiooni- või
helisummutusmaterjalidest (v.a räbuvatt, kivivill jms mineraalvatid,
paisutatud vermikuliit, kergkruus, vahtšlakk jms paisutatud
mineraalmaterjalid,
tooted
kergbetoonist,
asbesttsemendist,
tsellulooskiudtsemendist jms materjalidest, segud jm tooted asbesti
või asbesti ja keraamiliste toodete baasil)

6807 10
6807 90

tooted asfaldist jms materjalidest, näiteks naftabituumenist või
kivisöepigist, rullides
tooted asfaldist jms materjalidest, näiteks naftabituumenist või
kivisöepigist (v.a rullides)

6809 19

plaadid, lehed, paneelid, tahvlid jms tooted kipsist või kipsisegudest
(v.a ornamendiga tooted, tooted, mis on kaetud või tugevdatud
üksnes paberi või papiga ning kipsiga aglomeeritud tooted soojus- või
heliisolatsiooniks või helisummutamiseks)

6810 91

ehitusdetailid tsiviil- ja tööstusehitusele, tsemendist, betoonist või
tehiskivist, armeeritud või armeerimata

6811 81

laineplaadid tsellulooskiudtsemendist jms materjalist, asbestivabad

6811 82

lehed, paneelid, sillutis, tahvlid jms tooted, tsellulooskiudtsemendist
jms materjalist, asbestivabad (v.a laineplaadid (gofreeritud plaadid))

6811 89

6813 89

tooted tsellulooskiudtsemendist jms materjalidest, asbestivabad (v.a
laineplaadid (gofreeritud plaadid), muud lehed, paneelid, tahvlid jms
tooted)
hõõrdematerjalid ja sellest tooted, nt lehed, rullid, lindid, segmendid,
kettad, vaheseibid, klotsid, siduritele jms, mineraalaine või tselluloosi
baasil, tekstiili või muude materjalidega kombineeritud või
kombineerimata (v.a asbesti sisaldavad ning pidurihõõrdkatted ja klotsid)

6814 90

töödeldud
vilk
ja
vilgust
tooted
(v.a
elektriisolaatorid,
isolatsioonivahendid, takistid ja kondensaatorid, vilgust kaitseprillid ja
nende klaasid, vilgust jõulupuukaunistused, plaadid, lehed ja lindid
paagutatud või regenereeritud vilgust, alusel või aluseta)

6901 00

tellised, plokid, plaadid jm keraamikatooted ränimuldsetest
fossiiljahudest (näiteks kiiselguur, treepel, diatomiit) vms
ränimuldsetest mineraalidest

CN-kood

Kauba nimetus

6904 10

ehitustellised (v.a tooted ränimuldsetest fossiiljahudest vms
ränimuldsetest mineraalidest ja rubriigi 6902 tulekindlad tellised)

6905 10

katusekivid

6905 90

keraamilised korstnaava kaitsed, korstnakübarad, lõõride voodrid,
arhitektuursed ornamendid jm keraamilised ehitusdetailid (v.a tooted
ränimuldsetest fossiiljahudest vms ränimuldsetest mineraalidest,
tulekindlad keraamilised ehitusdetailid, torud jms tooted äravoolu jm
tarbeks, keraamilised katusekivid)

6906 00

keraamilised torud, kaablikarbikud, katuserennid ning toruliitmikud
(v.a tooted ränimuldsetest fossiiljahudest vms ränimuldsetest
mineraalidest, tulekindlad keraamilised tooted, lõõride voodrid,
spetsiaalselt laborite jaoks toodetud torud, isolatsioonitorustik ning
liitmikud jm torustikud elektrotehnika tarbeks)

7002 20

keraamilised
teekatteplaadid
ja
sillutis,
põrandaja
seinaviimistlusplaadid veeimendumise koefitsiendiga üle 0,5 %
massist, kuid mitte üle 10 % massist (v.a tulekindel, mosaiikkivid ja
viimistluskeraamika)
viimistluskeraamika (v.a tulekindel)
keraamilised rennid, torud jm mahutid põllumajanduse tarbeks;
keraamilised potid, nõud jms kaupade pakendamiseks ja transpordiks
(v.a üldise otstarbega säilitusnõud laboritele; majapidamistarbed;
mahutid kauplustele)
klaasvardad, töötlemata

7002 31

torud sulatatud kvartsist vm sulatatud ränimuldadest, töötlemata

7002 32

klaastorud, mille joonpaisumiskoefitsient temperatuurivahemikus 0 °C
kuni 300 °C on kuni 5 × 10–6 kelvini kohta, töötlemata (v.a
klaastorud, mille joonpaisumiskoefitsient temperatuurivahemikus 0 °C
kuni 300 °C on kuni 5 × 10–6 kelvini kohta)

7002 39

klaastorud, töötlemata (v.a klaastorud, mille joonpaisumiskoefitsient
temperatuurivahemikus 0 °C kuni 300 °C on kuni 5 × 10–6 kelvini
kohta, torud sulatatud kvartsist vm sulatatud ränimuldadest)

7003 30

klaasiprofiilid, absorbeeriva, peegeldava või mittepeegeldava kihiga
või ilma, ent muul viisil töötlemata

7004 20

tõmmatud ja puhutud klaas lehtedena, massis ühtlaselt värvitud
(toonitud) klaas, matistatud klaas, pinnatud või absorbeeriva,
peegeldava või mittepeegeldava kihiga, ent muul viisil töötlemata

6907 22
6907 40
6909 90

7005 10

7005 30

kuumpoleeritud klaas (float-klaas) ja lihvitud või poleeritud
pealispinnaga klaas (peegelklaas), lehtedena, absorbeeriva,
peegeldava või mittepeegeldava kihiga, ent muul viisil töötlemata (v.a
armeeritud klaas)
kuumpoleeritud klaas (float-klaas) ja lihvitud või poleeritud
pealispinnaga klaas (peegelklaas), lehtedena, absorbeeriva,
peegeldava või mittepeegeldava kihiga või mitte, armeeritud, ent
muul viisil töötlemata

CN-kood
7007 11

7007 29
7011 10
7202 92
7207 12

7208 25

7208 90

7209 25

7209 28

7210 90

7211 13

Kauba nimetus
karastatud
kildumatu
klaas
mootorsõidukites,
lennukites,
kosmoseaparaatides, alustel ja muudes sõidukites kasutamiseks
sobiva suuruse ja kujuga
lamineeritud
kildumatu
klaas
(v.a
sõidukites,
lennukites,
kosmoseaparaatides ja alustel kasutamiseks sobiva suuruse ja
kujuga, mitmekihilised klaasisolaatorid)
avatud klaaskolvid, sh ümmarguse (klaaspirnid) ja toruja kujuga,
furnituurita, nende klaasosad, elektrivalgustuse tarvis
ferrovanaadium
pooltooted rauast või legeerimata terasest, süsinikusisaldusega alla
0,25 % massist, täisnurkse (v.a ruudukujulise) ristlõikega, laiusega,
mis on vähemalt kahekordne paksus
lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt
600 mm, rullides, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata,
pindamata ja muul viisil katmata, paksusega vähemalt 4,75 mm,
söövitatud, reljeefse mustrita
lehtvaltstooted rauast ja legeerimata terasest, laiusega vähemalt
600 mm, kuumvaltsitud ja edasi töödeldud, kuid plakeerimata,
pindamata ja muul viisil katmata
lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt
600 mm, mitte rullides, külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata,
plakeerimata, pindamata või muul viisil katmata, paksusega vähemalt
3 mm
lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega vähemalt
600 mm, mitte rullides, külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata,
plakeerimata, pindamata või muul viisil katmata, paksusega alla 0,5
mm
lehtvaltstooted rauast ja legeerimata terasest, laiusega vähemalt
600 mm, kuumvaltsitud või külmvaltsitud, plakeeritud, pinnatud või
kaetud (v.a pinnatud või kaetud tinaga, pliiga, tsingiga,
kroomoksiididega, kroomi ja kroomoksiididega või alumiiniumiga,
värvitud, lakitud või plastiga kaetud)
lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, lihtsalt kuumvaltsitud
neljalt küljelt või kinnises kaliibris, plakeerimata, pindamata või
katmata, laiusega üle 150 mm, aga alla 600 mm, ning paksusega
vähemalt 4 mm, mitte rullides, reljeefse mustrita, tuntud kui „lai
lehtteras”

7211 14

lehtvaltstooted rauast või legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm,
kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata või
muul viisil katmata, paksusega vähemalt 4,75 mm, v.a „lai lehtteras”

7211 29

lehtvaltstooted rauast ja legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm,
külmvaltsitud, kuid edasi töötlemata, plakeerimata, pindamata või
muul viisil katmata, süsinikusisaldusega vähemalt 0,25 % massist

7212 10

lehtvaltstooted rauast ja legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm,
kuumvaltsitud või külmvaltsitud, tinaga pinnatud või kaetud

7212 60

lehtvaltstooted rauast ja legeerimata terasest, laiusega alla 600 mm,
kuumvaltsitud või külmvaltsitud, plakeeritud

CN-kood
7213 20

7213 99

7215 50
7216 10

7216 22

7216 33
7216 69
7218 91
7219 24

7222 30

7224 10
7225 19

7225 30

7225 99

7226 91

7228 30

Kauba nimetus
kuumvaltsitud varbmaterjal automaaditerasest, korrapäratult kokku
keritud (v.a süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis
tekkinud deformatsioonidega)
kuumvaltsitud varbmaterjal rauast ja legeerimata terasest,
korrapäratult kokku keritud (v.a alla 14 mm läbimõõduga ümmarguse
ristlõikega tooted, automaaditerasest varbmaterjal ning varbmaterjal
süvendite, nukkide, soonte või muude valtsimisprotsessis tekkinud
deformatsioonidega)
varbmaterjal rauast ja legeerimata terasest, külmvormitud või viimistletud, edasi töötlemata (v.a automaaditerasest)
U-, I- ja H-kujulised profiilid rauast või legeerimata terasest,
kuumvaltsitud, -tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega
alla 80 mm
T-kujulised profiilid rauast või legeerimata terasest, kuumvaltsitud, tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega alla 80 mm
H-kujulised profiilid rauast ja legeerimata terasest, kuumvaltsitud, tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata, kõrgusega vähemalt 80
mm
kujuprofiilid rauast ja legeerimata terasest, külmvormitud või viimistletud, edasi töötlemata (v.a profiilplekk)
roostevabast terasest pooltooted, täisnurkse (v.a ruudukujulise)
ristlõikega
lehtvaltstooted roostevabast terasest, laiusega vähemalt 600 mm,
kuumvaltsitud, edasi töötlemata, mitte rullides, paksusega alla 3 mm
muu varbmaterjal roostevabast terasest, külmvormitud või viimistletud, edasi töödeldud; sepistatud, kuid edasi töötlemata;
sepistatud; kuumvormitud muul viisil ja edasi töödeldud
muu
legeerteras
(v.a
roostevaba)
valuplokkidena
vm
esmasvormidena (v.a jäätmed ja jäägid valuplokkidena ning
pidevvalu tooted)
lehtvaltstooted elektrotehnilisest räniterasest, laiusega vähemalt 600
mm, suundorienteerimata struktuuriga
lehtvaltstooted muust legeerterasest peale roostevaba terase,
laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud, kuid edasi töötlemata,
rullides (v.a tööriistaterasest, kiirlõiketerasest või elektrotehnilisest
räniterasest tooted)
Lehtvaltstooted muust legeerterasest peale roostevaba terase,
laiusega vähemalt 600 mm, kuumvaltsitud või külmvaltsitud ja edasi
töödeldud (v.a tsingiga pinnatud või kaetud tooted ning
elektrotehnilisest räniterasest tooted)
muust legeerterasest lehtvaltstooted, kuumvaltsitud, kuid edasi
töötlemata, laiusega alla 600 mm (välja arvatud elektrotehnilisest
räniterasest tooted)
varbmaterjal legeerterasest (v.a roostevabast), kuumvaltsitud, tõmmatud või -pressitud, edasi töötlemata (v.a tooted kiirlõiketerasest
või
ränimangaanterasest,
pooltooted,
lehtvaltstooted,
ja
kuumvaltsitud varbmaterjal, korrapäratult kokku keritud)

CN-kood

Kauba nimetus

7228 60

mujal nimetamata varbmaterjal muust legeerterasest peale
roostevaba terase, külmvormitud või külmviimistletud ja edasi
töödeldud või kuumvormitud ja edasi töödeldud (v.a kiirlõiketerasest
või ränimangaanterasest tooted, pooltooted, lehtvaltstooted, ning
kuumvaltsitud varbmaterjal, korrapäratult kokku keritud)

7228 70
7228 80
7229 90
7301 20
7304 24

7305 39

7306 50

7307 22
7309 00

7314 12
7318 24
7320 20

mujal nimetamata kujuprofiilid legeerterasest (v.a roostevabast)
legeeritud või legeerimata terasest õõnsad puurvardad
traat muust legeerterasest peale roostevaba terase, rullides (v.a
varbmaterjal ning traat ränimangaanterasest)
keevitatud kujuprofiilid, rauast või terasest
roostevabast terasest õmblusteta mantel- ja survetorud nafta- ja
gaasipuuraukude jaoks
raud- ja terastorud, ümmarguse ristlõikega, välisläbimõõduga üle
406,4
mm,
keevisõmblusega
(v.a
tooted
pikisuunalise
keevisõmblusega, gaasi- ja naftatorujuhtmetes kasutatavad tooted ja
gaasi või nafta puurimiseks kasutatavad tooted)
torud ning õõnesprofiilid muust legeeritud terasest peale roostevaba
terase, keevisõmblusega, ümmarguse ristlõikega (v.a torud
ümmarguse sise- ja välisristlõikega ja välisläbimõõduga üle
406,4 mm, gaasi- ja naftajuhtmete magistraaltorud ning mantel-,
surve- ja puurtorud gaasi- ja naftapuuraukude jaoks)
keermestatud põlved, loogad ja muhvid
rauast või terasest reservuaarid, tsisternid, paagid jms mahutid mis
tahes ainete jaoks (v.a suru- või vedelgaas), mahuga üle 300 liitri,
vooderdusega või ilma, soojusisolatsiooniga või ilma, mehaaniliste ja
soojustehniliste seadmeteta
roostevabast terastraadist lõputu lint, masinatel ja seadmetel
kasutamiseks
rauast või terasest tüüblid ja splindid
rauast või terasest keerdvedrud (v.a lamedad spiraalvedrud,
kellavedrud, vihma- või päikesevarjude käepidemete vedrud, jaotise
17 amortisaatorid)

7322 90

rauast või terasest õhukuumendid ning kuuma õhu jaotusseadmed
(sh ka värske või konditsioneeritud õhu jaotamiseks), mitteelektrilise
kuumendusega, elektrimootorilt käitatavate ventilaatorite või
õhupuhuritega, nende seadmete osad

7324 29
7407 10

terasplekist vannid
varbmaterjal ja profiilid rafineeritud vasest

7408 11

traat rafineeritud vasest, ristlõike maksimaalmõõtmega üle 6 mm

7408 19

traat rafineeritud vasest, ristlõike maksimaalmõõtmega kuni 6 mm

7409 11

plaadid, lehed ja ribad rafineeritud vasest, rullides, paksusega üle
0,15 mm (v.a laiendatud lehed ja ribad ja elektriisolatsiooniga ribad)

7409 19

plaadid, lehed ja ribad rafineeritud vasest, mitte rullides, paksusega
üle 0,15 mm (v.a laiendatud lehed ja ribad ja elektriisolatsiooniga
ribad)

CN-kood

Kauba nimetus

7409 40

plaadid, lehed ja ribad vaseniklisulamitest (kupronikkel) või
vaseniklitsingisulamitest (uushõbe), mitte rullides, paksusega üle
0,15 mm (v.a laiendatud lehed ja ribad ja elektriisolatsiooniga ribad)

7411 29
7415 21
7505 11
7505 21
7506 10
7507 11
7508 90
7605 19

7605 29
7606 92

torud
vasesulamitest
(v.a
vasetsingisulamitest
(messing),
vaseniklisulamitest
(kupronikkel)
või
vaseniklitsingisulamitest
(uushõbe))
vasest seibid (sh vedruseibid)
mujal nimetamata legeerimata niklist varbmaterjal, profiilid ja traat
(v.a elektrilise isolatsiooniga tooted)
niklist traat legeerimata (v.a elektriisolatsiooniga tooted)
legeerimata niklist plaadid, lehed, ribad ja foolium (v.a laiendatud
plaadid, lehed või ribad)
legeerimata niklist torud
nikkeltooted
legeerimata alumiiniumist traat, ristlõike maksimaalmõõtmega kuni 7
mm (v.a trossikee, kaablid, trossid jms rubriigi 7614 tooted,
elektriisolatsiooniga traadid ja keeled muusikariistadele)
alumiiniumisulamitest traat, ristlõike maksimaalmõõtmega kuni 7 mm
(v.a trossikee, kablid, trossid jms rubriigi 7614 tooted,
elektriisolatsiooniga traadid ja keeled muusikariistadele)
alumiiniumisulamitest plaadid, lehed ja ribad, paksusega üle 0,2 mm
(v.a täisnurksed (sh ruudukujulised))

7607 20

alumiiniumfoolium, aluskihiga, paksusega kuni 0,2 mm (aluskihti
arvestamata) (v.a rubriigi 3212 trükifoolium ja jõulukuusekaunistused)

7611 00

alumiiniumist reservuaarid, tsisternid, paagid jms mahutid mis tahes
ainete jaoks (v.a suru- või vedelgaas), mahuga üle 300 liitri,
mehaaniliste või soojustehniliste seadmeteta, soojusisolatsiooniga või
soojusisolatsioonita (v.a mahutid, spetsiaalselt ehitatud või varustatud
ühe või mitme transpordiviisi jaoks)

7612 90
7613 00
7616 10

7804 11
7804 19
7905 00
8001 20
8003 00
8007 00
8101 10
8102 97

alumiiniumist vaadid, trumlid, plekknõud, toosid jms mahutid (sh
jäigad silindrilised mahutid) mis tahes ainete jaoks (v.a suru- või
vedelgaas), mahuga kuni 300 liitrit, mujal nimetamata
alumiiniumist suru- ja vedelgaasimahutid
naelad, tihvtid, rõhknaelad (v.a rubriigis 8305 nimetatud), kruvid,
poldid, mutrid, kruvikonksud, needid, tüüblid, splindid, seibid jms
pliist plaadid, lehed, ribad ja foolium; pliipulbrid ja -helbed – plaadid,
lehed, ribad ja foolium – lehed, ribad ja foolium paksusega kuni
0,2 mm (aluskihti arvestamata)
pliist plaadid, lehed, ribad ja foolium; pliipulbrid ja -helbed – plaadid,
lehed, ribad ja foolium – muud
tsinkplaadid, -lehed, -ribad ja -foolium
survetöötlemata tinasulamid
tinast varbmaterjal, profiilid ja traat
tinatooted
volframipulbrid
molübdeeni jäätmed ja jäägid (v.a molübdeeni sisaldavad tuhk ja
sade)

CN-kood
8105 90
8109 31
8109 39
8109 91
8109 99
8202 20
8207 60
8208 10
8208 20
8208 30
8208 40

Kauba nimetus
koobaltist tooted
tsirkooniumi jäätmed ja jäägid – sisaldavad kaaluliselt vähem kui 1
osa hafniumi 500 osa tsirkooniumi kohta
tsirkooniumi jäätmed ja jäägid – muud
tsirkooniumist tooted – sisaldavad kaaluliselt vähem kui 1 osa
hafniumi 500 osa tsirkooniumi kohta
tsirkooniumist tooted – muud
mitteväärismetallist lintsaelehed
Tööriistad sisetreimiseks ja kammlõikamiseks
noad ja lõiketerad masinate ja mehaaniliste seadmete jaoks – metalli
töötlemiseks
noad ja lõiketerad masinate ja mehaaniliste seadmete jaoks – puidu
töötlemiseks
noad ja lõiketerad masinate ja mehaaniliste seadmete jaoks –
toiduainetööstuse jaoks
noad ja lõiketerad masinate ja mehaaniliste seadmete jaoks – põllu-,
aia- ja metsatööseadmete jaoks

8208 90

noad ja lõiketerad masinate ja mehaaniliste seadmete jaoks – muu

8301 20
8301 70

mitteväärismetallist mootorsõidukite lukud
võtmed (ilma lukuta)

8302 30

muud kinnitusdetailid, furnituurid jms tooted mootorsõidukite jaoks

8307 10

painduvad rauast või terasest torud, furnituuriga või ilma,
mitteväärismetallist korgid, punnid ja kaaned (sh pealekeeratavad
korgid ja kaaned, valamisavaga korgid), pudelite korgikapslid,
prundid, plommid, keermestatud korgid jm pakkimis- ning
sulgemisvahendid (v.a kroonkorgid)
veetorukatlad, jõudlusega alla 45 t tunnis
Muud, k.a kombineeritud ehitusega katlad
Ülekuumendatud vee katlad
vee või muu vedeliku auru tootvad katlad (v.a keskkütte
kuumaveekatlad,
mis
võivad
toota
ka
madalrõhuauru);
ülekuumendatud vee katlad – osad
rubriikide 8402 ja 8403 katelde abiseadmed (näiteks eelsoojendid
(ökonomaiserid),
ülekuumendid,
tahmaeemaldid,
gaasi
rekuperaatorid)
aurujõuseadmete kondensaatorid
generaatorgaasi või vesigaasi generaatorid, puhastitega või
puhastiteta;
atsetüleenigeneraatorid
ning
samalaadsed
vesimenetlusega gaasigeneraatorid, puhastitega või puhastiteta –
osad
generaatorgaasi
või
vesigaasi
generaatorite
ning
atsetüleenigeneraatorite
ja
samalaadsete
vesimenetlusega
gaasigeneraatorite osad, mujal nimetamata
auruturbiinid – osad
Reaktiivmootorid, v.a turboreaktiivmootorid
mootorid ja jõuseadmed – lineaarsed (silindrid)
hüdraulilised masinad ja jõuseadmed – muud
pneumaatilised masinad ja jõuseadmed – muud

8309 90
8402 12
8402 19
8402 20
8402 90

8404 10
8404 20
8404 90

8405 90
8406 90
8412 10
8412 21
8412 29
8412 39

CN-kood
8414 90

8415 83
8416 10
8416 20
8416 30
8416 90
8417 20
8419 19
8420 99
8421 19
8421 91
8424 89
8424 90

8425 11
8426 12
8426 99
8428 20
8428 32
8428 33
8428 90
8429 19
8429 59
8430 10
8430 39

Kauba nimetus
vaakumpumbad ja õhupumbad, õhu- ja gaasikompressorid,
ventilaatorid; ventilaatoritega ventilatsiooni ja retsirkulatsiooni
varikatted, filtritega või filtriteta; gaasikindlad bioloogiliselt ohutud
ruumid, filtritega või ilma – osad
muud kliimaseadmed, mis koosnevad mootoriga varustatud
ventilaatorist ning seadmetest õhutemperatuuri ja õhuniiskuse
reguleerimiseks, k.a seadmed, mis ei võimalda niiskust eraldi
reguleerida – jahutusseadmeta
vedelkütusepõletid
muud põletid peenestatud tahkekütusele ning gaasile (sh
kombineeritud põletid)
mehaanilised kihtkolded (sh nende mehaanilised restid),
mehaanilised tuhaeemaldid jms seadmed (v.a põletid)
osad põletitele, mehaanilistele kihtkolletele (sh nende mehaanilistele
restidele), mehaanilistele tuhaeemalditele jms seadmetele
pagariahjud (sh küpsiseahjud), mitteelektrilised
mitte-elektrilised kiirboilerid ja mahtboilerid (v.a gaaskütusel
kiirboilerid, keskkütteboilerid või -veesoojendid)
kalandrite jm rullimisseadmete (valtsimisseadmete) osad, v.a metalli
või klaasi kalandrite või valtsimisseadmete osad; nende rullid (valtsid)
– muud
tsentrifuugid, k.a tsentrifugaalkuivatid – muud
osad tsentrifuugidele (sh tsentrifugaalkuivatitele)
muud seadmed – muud
mehaanilised seadmed (käsiajamiga või mitte) vedelike või pulbrite
pritsimiseks ja pihustamiseks; tulekustutid, nii laetud kui laadimata;
pihustuspüstolid jms seadmed; aurujoapritsid, liivapritsid jms
seadmed – osad
elektrimootoriga talid ja tõstukid (v.a skipptõstukid ning tõstukid
transpordivahendite tõstmiseks)
mobiilsed pneumoratastõsteraamid ning kärutõstukid
laevade mastnoolkraanad; kraanad, k.a kaabelkraanad; mobiilsed
tõsteraamid, kärutõstukid ning kraanaga varustatud veokid – muud
pneumaatilised elevaatorid ning konveierid
muud pidevtoimega elevaatorid ning konveierid kaupadele ja
materjalidele – muud koppelevaatorid ja -konveierid
muud pidevtoimega elevaatorid ning konveierid kaupadele ja
materjalidele – muud lintelevaatorid ja lintkonveierid
muud seadmed
buldooserid ja planeerimisbuldooserid – muud
mehaanilised kopad, ekskavaatorid ja kopplaadurid – muud
vaiarammid ja vaiatõmburid
soonimismasinad
söe
ja
kivimite
kaevandamiseks;
läbindusmehhanismid – muud

8439 10

paberi- või tsellulooskiumassi valmistamiseks kasutatavad seadmed

8439 30
8440 90

paberi ning papi viimistlemiseks kasutatavad seadmed
raamatute köitmisseadmed, k.a niitõmblusmasinad – osad

CN-kood

8442 40
8443 13

Kauba nimetus
seadmed karpide, kastide, torude, trumlite jms
valmistamiseks mis tahes menetlusel peale vormimise
eelnimetatud masinate ja seadmete osad
muud ofsettrükimasinad

8443 15

kõrgtrükimasinad, muule kui rullmaterjalile, v.a fleksotrükiseadmed

8443 16
8443 17

fleksotrükiseadmed
sügavtrükiseadmed (ülekandepressid)
osad ja tarvikud trükimasinatele, mis kasutavad trükkimiseks
trükiplaate, -silindreid jm rubriiki 8442 kuuluvaid trükivorme
seadmed keemiliste tekstiilkiudude ekstrusiooniks, tõmbamiseks,
tekstureerimiseks või lõikamiseks
niietõstemehhanismid ja žakaarmasinad; nende juurde kuuluvad
kopeerimis-, perforeerimis- või koostemasinad

8441 30

8443 91
8444 00
8448 11

mahutite

8448 19

rubriigi 8444 , 8445 , 8446 või 8447 masinate lisaseadmed – muud

8448 33
8448 42
8448 49

värtnad, värtnahargid, ketrusrõngad ning jagajad
soad, niied ning niieraamid
kangastelgede ja nende lisaseadmete osad ja tarvikud – muud

8448 51

kiilud, nõelad jm detailid koesilmade või muu siduse moodustamiseks

8451 10
8451 29
8451 30

kuivpuhastusseadmed
kuivatusmasinad (pesukuivatusmasinad) – muud
triikimismasinad ja pressid (k.a riiet kokkusulatavad pressid)
seadmed (v.a rubriigi 8450 seadmed) tekstiillõnga, riide,
valmistekstiiltoodete
pesuks,
puhastamiseks,
väänamiseks,
kuivatamiseks,
triikimiseks,
pressimiseks
(k.a
materjale
kokkusulatavad
pressid),
pleegitamiseks,
värvimiseks,
apreteerimiseks, viimistlemiseks jne, põrandakatete (nagu linoleum)
valmistamisel tekstiilalusele pasta pealekandmiseks; seadmed riide
kokku- ja lahtikerimiseks, voltimiseks, lõikamiseks ja läbilöömiseks –
osad
seadmed naha või toornaha eeltöötluseks, parkimiseks ja
töötlemiseks
muud seadmed
seadmed naha ja toornaha eeltöötluseks, parkimiseks ja
töötlemiseks, jalatsite jm nahast või toornahast toodete
valmistamiseks ja parandamiseks, v.a õmblusmasinad – osad
konverterid
järjestikuse protsessiga agregaattööpingid
muud keermelõikepingid
risthöövel- ja püsthöövelpingid metallide või metallkeraamika
töötlemiseks
kammlõikepingid metallide või metallkeraamika töötlemiseks
hambalõike-, hambalihv- ja hambaviimistluspingid
pikihöövel-, risthöövel-, püsthöövel-, kammlõike-, hambalõike- ja
hambalihvpingid ning hambaviimistlus-, mahalõike-, saagpingid jm
mujal nimetamata tööpingid metallide või metallkeraamika
töötlemiseks – muud
töötluskeskused
lihv-, smirgel- ja poleerpingid

8451 90

8453 10
8453 80
8453 90
8454 10
8459 10
8459 70
8461 20
8461 30
8461 40
8461 90
8465 20
8465 93

CN-kood
8465 94
8466 10

8466 92

8472 10
8472 30

8473 21

Kauba nimetus
painutusmasinad ja montaažipingid
töömehhanismide (tööriistade) kinnitusseadmed
iseavanevad keermestuspead

(kinnitid)

ning

muud osad ja tarvikud, mida kasutatakse üksnes või peamiselt
rubriikide 8456 –8465 masinate juures, sh tööriista ja töödeldava
detaili kinnitid, jagamispead jm masinate spetsiaalmanused; mis
tahes käsiinstrumendi kinnitid – rubriigi 8464 seadmetele
paljundusseadmed
seadmed
postisaadetiste
sorteerimiseks,
kokkuvoltimiseks,
ümbrikesse paigutamiseks, kokkusidumiseks, saadetiste avamiseks,
sulgemiseks ja pitseerimiseks, postmarkide liimimiseks ja
tembeldamiseks
alamrubriikidesse 8470 10 , 8470 21 ja 8470 29 kuuluvate
elektronkalkulaatorite osad ja tarvikud

8474 10

seadmed sorteerimiseks, sõelumiseks, eraldamiseks ja uhtmiseks

8474 39

segistid (läbi- või kokkusegamiseks) – muud

8474 80

seadmed pinnase, kivide, maakide jm tahkemineraalide (sh pulbri- või
pastalaadsete)
sorteerimiseks,
sõelumiseks,
eraldamiseks,
purustamiseks, peenestamiseks, segamiseks või sõtkumiseks;
tahkete mineraalkütuste, keraamiliste segude jm pulbri- ning
pastalaadsete mineraalide aglomeerimiseks, vormimiseks või
valamiseks; liivvaluvormide valmistamise seadmed – muud seadmed

8475 21

masinad optiliste kiudude ja nendest pooltoodete valmistamiseks

8475 29

seadmed klaasi ja klaasesemete valmistamiseks või kuumtöötluseks
– muud

8475 90

seadmed elektri- ja elektronlampide, -torude, elektronkiiretorude ja
gaaslahenduslampide monteerimiseks klaaskolbidesse; seadmed
klaasi ja klaasesemete valmistamiseks või kuumtöötluseks – osad

8477 40
8477 51
8479 10
8479 30
8479 50
8479 90
8480 20
8480 30
8480 60
8481 10
8481 20
8481 40
8482 40
8482 91

vaakumvormimisseadmed ning muud termovormimisseadmed
seadmed kummirehvide valamiseks või taastamiseks, seadmed
sisekummide valamiseks või muuks vormimiseks
kommunaal- ja ehitustöödeks
pressid puitlaast- ja puitkiudplaatide või muust kiudmaterjalist plaatide
valmistamiseks, muud seadmed puidu või korgi töötlemiseks
tööstusrobotid, mujal nimetamata
mujal grupis 84 nimetamata eriotstarbelised
mehhanismid – osad
valuvormi alused
valumudelid
mineraalainete valuvormid
reduktsiooniventiilid rõhu reguleerimiseks
õlihüdrauliliste ning pneumoülekannete ventiilid
ohutusklapid ja -ventiilid
koonusrull-laagrid, k.a koonusrull-laagrite võrud
kuulid, rullid, nõelad

seadmed

ning

CN-kood
8482 99
8484 10
8484 20
8484 90

8501 33
8501 62
8501 63
8501 64
8502 31
8502 39
8502 40
8504 33
8504 34
8505 20
8506 90
8507 30
8514 31
8525 50

8530 90

8532 10
8533 29
8535 30

8535 90

8539 41
8540 20
8540 60

Kauba nimetus
muud osad
mitmekihilised seibid, tihendid jms (kihid ainult metallidest või
kombineeritud muude materjalidega)
mehaanilised tihendid
mitmekihilised seibid, tihendid jms (kihid ainult metallidest või
kombineeritud
muude
materjalidega);
pakitud
komplektid
kõikvõimalikke seibe ja tihendeid; mehaanilised tihendid – muud
muud alalisvoolumootorid; alalisvoolugeneraatorid, v.a fotoelektrilised
generaatorid – võimsusega üle 75 kW, kuid mitte üle 375 kW
vahelduvvoolugeneraatorid,
v.a
fotoelektrilised
generaatorid
võimsusega üle 75 kVA, kuid mitte üle 375 kW
vahelduvvoolugeneraatorid,
v.a
fotoelektrilised
generaatorid
võimsusega üle 375 kVA, kuid mitte üle 750 kW
vahelduvvoolugeneraatorid,
v.a
fotoelektrilised
generaatorid
võimsusega üle 750 kVA
tuulegeneraatorid
muud voolugeneraatorseadmed – muud
pöörlevad elektrimuundurid
trafod, võimsusega üle 16 kVA, kuid mitte üle 500 kVA
trafod, võimsusega üle 500 kVA
eelektromagnetilised kinnitusseadmed, elektromagnetsidurid ja
elektromagnetpidurid
primaarelemendid ja primaarpatareid – osad
akud, sh nende separaatorid, nii täisnurksed kui muukujulised –
kaadmiumnikkelakud
elektronkiirahjud
saateaparatuur
elektrisignalisatsiooniseadmed, elektrilised ohutuskontrolliseadmed ja
liikluskorraldusseadmed raudteede, trammiteede, maanteede,
siseveeteede, parkimisplatside, sadamate ja lennuväljade jaoks (v.a
rubriigi 8608 seadmed) – osad
fikseeritud mahtuvusega elektrikondensaatorid, kasutamiseks
sagedustel 50/60 Hz ning reaktiivvõimsusel vähemalt 0,5 kVAr
(tugevvoolukondensaatorid)
muud püsitakistid – muud
lahklülitid ja sisselülitus-katkestuslülitid
elektrilised lülitusseadmed vooluahelatele, elektrikatkestid ja
kaitseseadmed vooluahelatele (näiteks lülitid, sulavkaitsmed,
piksepingelahendid, pingepiirikud, liigpingepiirikud, pistikud ja muud
pistikühendused, harukarbid), pingele üle 1 000 V – muud
kaarlambid
telekaamerate kineskoobid; muundurtorud
(fotokordistid); muud fotokatoodtorud
muud elektronkiiretorud

ja

võimendustorud

8540 79

ülikõrgsageduslikud elektronlambid (kulg- ja vastulainelambid,
magnetronid, klüstronid jms), v.a võrega tüüritavad lambid – muud

8540 81

vastuvõtu- ja võimenduslambid ning -torud

CN-kood
8540 89
8540 91
8540 99
8543 10

Kauba nimetus
muud elektronlambid ning -torud – muud
elektronkiiretorude osad
muud osad
elementaarosakeste kiirendid

8547 90

elektrimasinate, -aparaatide ja -seadmete isolatsioonivahendid,
valmistatud täielikult isoleermaterjalist peale mõne väiksema
metallosa (näiteks keermestatud kruvipesa), mis on sisse pandud
vormimise käigus üksnes montaaži otstarbel, v.a rubriiki 8546
kuuluvad
isolaatorid;
mitteväärismetallist,
elektriseadmetes
kasutatavad isoleermaterjalidega vooderdatud torud juhtmete jaoks
ning nende ühendusdetailid – muud

8602 90
8604 00

8606 92
8701 21
8701 22
8701 23
8701 24

raudteevedurid, mis saavad toite akudelt
raudtee- või trammivagunid, mis on ette nähtud tehniliseks
teenindamiseks või hooldustöödeks, ka iseliikuvad (näiteks töökojad,
kraanad, liipritoppimismasinad, teerihtimismasinad, kontrollvagunid ja
teekontrolli veerem)
muud raudtee või trammi kaubavagunid ja platvormvagunid, mitteiseliikuvad – lahtised, liikumatute üle 60 cm kõrguste külgedega
sadulvedukid poolhaagistele – ainult survesüütega sisepõlemiskolbmootoriga (diisel- ja pooldiiselmootoriga) sõidukid
sadulvedukid poolhaagistele – nii survesüütega sisepõlemiskolbmootori (diisel- või pooldiiselmootoriga) kui ka elektrimootoriga
käitatavad sõidukid
sadulvedukid poolhaagistele – nii sädesüütega sisepõlemiskolbmootori kui ka elektrimootoriga käitatavad sõidukid
sadulvedukid poolhaagistele – ainult elektrimootoriga käitatavad
sõidukid

8701 30

roomiktraktorid (v.a üheteljelised aiatraktorid (järelkõnnitraktorid))

8704 10

kallurautod kasutamiseks väljaspool teedevõrku
muud mootorsõidukid kauba veoks – täismassiga üle 5 t, kuid mitte
üle 20 t
muud mootorsõidukid kauba veoks - täismassiga üle 5 t
mobiilsed puurimismasinad
tuletõrjeautod
eriotstarbelised mootorsõidukid, v.a sõidukid peamiselt reisijate- või
kaubaveoks (näiteks tehnoabiautod, autokraanad, tuletõrjeautod,
betoonisegamisautod, tänavapühkimis- ja tänavakastmisautod,
liikuvad töökojad, röntgeniautod) – muud
tõste- ja teisaldusseadmeta iseliikuvad veokärud, mida kasutatakse
tehastes, ladudes, sadamates ja lennujaamades lühikesteks
kaubavedudeks; raudteejaama platvormil kasutatavad traktorid;
eelnimetatud sõidukite osad – osad
peale- või mahalaadimisseadmega haagised ja poolhaagised
põllumajanduslikuks otstarbeks
muud haagised ja poolhaagised kaupade transpordiks – muud
aparatuur ja seadmed fotofilmide (sh kinofilmid) ning rullides
fotopaberi automaatilmutamiseks või ilmutatud filmide automaatseks
eksponeerimiseks fotopaberirullidele

8704 22
8704 32
8705 20
8705 30
8705 90

8709 90

8716 20
8716 39
9010 10

CN-kood
9015 40
9015 80

9401 10
9401 20
9403 30
9406 10
9406 90
9606 30
9608 91

Kauba nimetus
fotogramm-meetrilised instrumendid ja seadmed
muud instrumendid ja seadmed
geodeetilised (k.a fotogramm-meetrilised) instrumendid, hüdrograafia,
okeanograafia-,
hüdroloogia-,
meteoroloogiaja
geofüüsikainstrumendid
ja
-seadmed
(v.a
kompassid);
kaugusmõõturid – osad ja tarvikud
pöördeloendurid,
tootehulgaloendurid,
taksomeetrid,
läbisõidumõõturid, sammuloendurid jms
katsestendid
muud automaatreguleerimis- ja -kontrolliinstrumendid ja -seadmed –
hüdraulilised või pneumaatilised – muud
lennukites kasutatavad istmed
mootorsõidukites kasutatavad istmed
puidust kontorimööbel
kokkupandavad puitehitised
kokkupandavad ehitised, kokkupandud või mitte – muud
nööbisüdamikud jm nööpide osad nööbitoorikud
suled ja suleotsikud

9612 20

templipadjad, tindiga immutatud või mitte, ümbrisega või ümbriseta

9015 90

9029 10
9031 20
9032 81

