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            REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 204/2002                  2003/EES/49/32 

frá 19. desember 2001 

um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3696/93 vöruflokkun Evrópubandalagsins eftir 
atvinnugreinum (CPA) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3696/93 frá 
29. október 1993 vöruflokkun Evrópubandalagsins eftir 
atvinnugreinum (1), eins og henni var breytt með reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1232/98 (2), einkum b-
 lið 5. gr. og 6. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð (EBE) nr. 3696/93 var komið á vöru-
flokkun, eftir atvinnugreinum, hér á eftir nefnd CPA, 
til að uppfylla kröfur er varða hagskýrslur í banda-
laginu. 

2) Uppfærsla á atvinnugreinaflokkun Evrópubandalags-
ins (almennt kölluð „NACE, 1. endursk.“) kallar á 
breytingu á vöruflokkun eftir atvinnugreinum (CPA). 

3) Endurskoðun, sem gerð var á samræmdu tollskránni 
og sameinuðu tollnafnaskránni samkvæmt reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2031/2001 frá 
6. ágúst 2001 um breytingu á I. viðauka við reglugerð 
ráðsins (EBE) nr. 2658/87 um tollskrár- og 
hagtöluflokkunarkerfið og sameiginlegu tollskrána (3), 
kallar á breytingar á vöruflokkuninni eftir

________________  

(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 36, 6.2.2002, bls. 1, var nefnd í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 110/2002 frá  
12. júlí 2002 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-
samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna 
nr. 54, 31.10.2002, bls. 23. 

(1)  Stjtíð. EB L 342, 31.12.1993, bls. 1. 
(2)  Stjtíð. EB L 177, 22.6.1998, bls. 1. 
(3)  Stjtíð. EB L 279, 23.10.2001, bls. 1. 

atvinnugreinum (CPA) og aðlögun og nánari útlistun 
textanna. 

4) Nauðsynlegt er að breyta vöruflokkun eftir atvinnu-
greinum (CPA), viðhalda alþjóðlegri samþættingu og 
stuðla að samleitni á heimsvísu. 

5) Því ber að breyta reglugerð (EBE) nr. 3696/93 til 
samræmis við það. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglu-
gerð, eru í samræmi við álit hagskýrsluáætlunar-
nefndarinnar. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað viðaukans við reglugerð (EBE) nr. 3696/93 kemur 
viðaukinn við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

Reglugerð þessi öðlast gildi 1. janúar 2003. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

 

Gjört í Brussel 19. desember 2001. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Pedro SOLBES MIRA 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

 

CPA 2002 - EN 

 

EFNISSKIPAN 

 

BÁLKUR A LANDBÚNAÐUR, DÝRAVEIÐAR OG 
SKÓGRÆKT 

 

DEILD 01 LANDBÚNAÐUR, DÝRAVEIÐAR OG 
TENGD ÞJÓNUSTUSTARFSEMI 

 

Flokkur 01.1 Jarðyrkja, garðyrkja (1) 

 

Grein 01.11 Kornvörur o. þ. h., ót.a. (2) 

 

01.11.1 Korn 

 

01.11.11 Harðhveiti 

01.11.12 Hveiti og meslín 

01.11.13 Maís 

01.11.14 Hrísgrjón, með hýði 

01.11.15 Bygg 

01.11.16 Rúgur, hafrar 

01.11.17 Annað korn 

01.11.2 Kartöflur; þurrkaðir belgávextir; ætar rætur og hnýði 

01.11.21 Kartöflur 

01.11.22 Þurrkaðir belgávextir, afhýddir 

01.11.23 Ætar rætur eða hnýði sem innihalda mikið af sterkju eða 
ínúlíni 

01.11.3 Olíufræ og olíurík aldin 

01.11.31 Sojabaunir 

01.11.32 Jarðhnetur 

01.11.33 Sólblómafræ, sesamfræ, litunarþistilsfræ, repjufræ, kolsafræ 
og mustarðsfræ 

01.11.34 Baðmullarfræ 

01.11.35 Olíufræ og olíurík aldin, ót.a. 

1001.1 

1001.9 

1005 

1006.1 

1003 

1002 + 1004 

1007 + 1008 

 

0701 

0713 

0714 

 

1201 

1202 

1205 + 1206 + 1207[.4 -.6]
 
1207.2 

1203 + 1204 + 1207[.1 + 
.3 + .9] 

 

 

(1) Þær vörur sem eru einkennandi fyrir einingarnar, sem flokkast undir blandaðan búskap (NACE, 1. endursk., 01.30), eru taldar upp 
í 01.1 og 01.2. 

(2) ót.a. = ótalið annars staðar. 
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01.11.4 Óunnið tóbak 

01.11.40 Óunnið tóbak 

01.11.5 Plöntur notaðar til sykurframleiðslu 

01.11.51 Sykurrófur 

01.11.52 Sykurreyr 

01.11.6 Hálmur og fóður 

01.11.60 Hálmur og fóður 

01.11.7 Óunnin jurtaefni úr jurtaríkinu til nota í textíla 

01.11.71 Baðmull, einnig hreinsuð 

01.11.72 Júta og aðrar basttextíltrefjar, þó ekki hör, hampur og ramí 

 

2401[.1 + .2] 

 

1212.91 

1212.99 ex 

 

1213 + 1214.9 

 

5201 

5303.1 

01.11.73 Hör og hampur; sísalhampur og aðrar textíltrefjar af ættkvísl 
eyðimerkurlilja, óunnið 

01.11.8 Náttúrlegt gúmmí 

01.11.80 Náttúrlegt gúmmí 

5301.1 + 5302.1 + 5304.1 
+ 5305[.11 + .21 + .9] 

 

4001[.1 + .2] 

01.11.9 Plöntur notaðar í ilmvörur, lyf o. þ. h.; sykurrófufræ, fræ af 
fóðurplöntum, önnur óunnin jurtaefni 

 

01.11.91 Plöntur sem aðallega eru notaðar í ilmvörur, lyf eða til varnar 
gegn eða útrýmingar á skordýrum, sveppum eða þess háttar 

01.11.92 Sykurrófufræ og fræ af fóðurplöntum 

01.11.93 Önnur óunnin jurtaefni 

1211[.1 -.4 + .90(.1 + .3 + 
.99ex)] 

1209[.10 + .2] 

1210 + 1212.99 ex 

Grein 01.12 Grænmeti, ylrækt og 
garðplöntuframleiðsla 

 

01.12.1 Annað grænmeti, nýtt eða kælt 

01.12.11 Rótar- og hnýðisgrænmeti 

01.12.12 Grænmeti ræktað vegna aldinanna 

 

0703 + 0706 

0702 + 0707 + 0708 + 
0807.1 

01.12.13 Annað grænmeti, ót.a. 0704 + 0705 + 0709[.1-.7 
+ .90.1 + .2 + .4 - .9] 

01.12.2 Lifandi plöntur, afskorin blóm og blómknappar; blómfræ og 
ávaxtafræ; grænmetisfræ 

 

01.12.21 Lifandi plöntur; blómlaukar, hnýði og rætur; græðlingar og 
gróðurkvistir; sveppagró 

0601 + 0602 

01.12.22 Afskorin blóm og blómknappar 

01.12.23 Blómfræ og ávaxtafræ 

01.12.24 Grænmetisfræ 

0603 

1209[.3 + .99] 

1209.91 
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Grein 01.13  Ávextir, hnetur, jurtir til drykkjargerðar og 
kryddjurtir 

01.13.1 Vínber 

 

01.13.11 Vínber til átu 

01.13.12 Aðrar þrúgur, nýjar 

01.13.2 Aðrir ávextir og hnetur 

0806.10[.2-.6] 

0806.10.9 

01.13.21 Döðlur, fíkjur, bananar, kókoshnetur, parahnetur, kasúhnetur, 
ananas, lárperur, mangóaldin, guavaber 

0801 + 0803 + 0804 

01.13.22 Sítrusávextir 

01.13.23 Önnur aldin, fuglatrésbaunir (jóhannesarbrauð) 

01.13.24 Ólífur og aðrar hnetur 

01.13.3 Jurtir til drykkjargerðar 

01.13.31 Kaffi, óbrennt, ekki koffínsneytt 

0805 

0807.2 + 0808 – 0810 + 
1212.1 

0709.90.3 + 080 

0901.11 

01.13.32 Grænt te (ógerjað), svart te (gerjað) og te gerjað að hluta, í 
neytendaumbúðum sem innihalda > 3 kg   

0902[.2 + .4] 

01.13.33 Maté 

01.13.34 Kakóbaunir 

01.13.4 Krydd, óunnið 

01.13.40 Krydd, óunnið 

0903 

1801 

(0904 – 0910)ex 

Flokkur 01. 2 Lifandi dýr og vörur úr dýraríkinu (1) 

Grein 01. 21 Lifandi dýr af nautgripaætt og afurðir af þeim

 

01.21.1 Lifandi dýr af nautgripaætt 

01.21.11 Lifandi dýr af nautgripaætt, önnur en kálfar 

01.21.12 Kálfar 

01.21.2 Ógerilsneydd kúamjólk 

01.21.20 Ógerilsneydd kúamjólk 

01.21.3 Nautgripasæði 

01.21.30 Nautgripasæði 

 

0102[.1 + .90(.5 - .9)] 

0102.90[.0 - .4] 

 

0401.2ex 

 

0511.1 

 

 

(1) Þær vörur sem eru einkennandi fyrir einingarnar, sem flokkast undir blandaðan búskap (NACE, 1. endursk., 01.30), eru taldar upp 
í 01.1 og 01.2. 
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Grein 01. 22 Lifandi sauðfé, geitur, hross, asnar, múldýr 
og múlasnar og afurðir af þeim 

 

01.22.1 Lifandi sauðfé, geitur, hross, asnar, múldýr og múlasnar 

01.22.11 Lifandi sauðfé 

01.22.12 Lifandi geitur 

01.22.13 Lifandi hross, asnar, múldýr og múlasnar 

01.22.2 Ógerilsneydd sauða- og geitamjólk 

01.22.21 Ógerilsneydd sauðamjólk 

01.22.22 Ógerilsneydd geitamjólk 

01.22.3 Ull og dýrahár 

01.22.31 Reyfi, fitug, þ.m.t. þvegið reyfi 

 

0104.1 

0104.2 

0101 

0401.2ex 

0401.2ex 

 

 

5101.11 

01.22.32 Fínt eða gróft dýrahár (þ.m.t. hrosshár), hvorki kembt né greitt 0503 + 5102 

Grein 01. 23 Lifandi svín 

01.23.1 Lifandi svín 

 

01.23.10 Lifandi svín 

Grein 01.24 Lifandi alifuglar og egg 

01.24.1 Lifandi alifuglar 

01.24.10 Lifandi alifuglar 

01.24.2 Egg, í skurn 

01.24.20 Egg, í skurn 

Grein 01. 25 Önnur lifandi dýr og afurðir af þeim 

01.25.1 Önnur lifandi dýr 

01.25.10 Önnur lifandi dýr 

01.25.2 Aðrar dýraafurðir 

01.25.21 Náttúrlegt hunang 

0103 

 

 

0105 

 

0407 

 

 

0106 

 

0409 

01.25.22 Sniglar, lifandi, ferskir, kældir, frystir, þurrkaðir, saltaðir eða í 
saltlegi, þó ekki sæsniglar; froskafætur, nýir, kældir eða frystir 

0208.2 + 0307.6 

01.25.23 Ætar dýraafurðir, ót.a. 

01.25.24 Silkiormahjúpar nothæfir til afvinnslu 

01.25.25 Skordýravax og hvalaraf 

01.25.3 Óunnin loðskinn og ýmiss konar óunnar húðir og skinn 

01.25.31 Óunnin loðskinn, þó ekki lambaskinn 

01.25.32 Óunnin lambaskinn 

01.25.33 Ýmiss konar óunnar húðir og skinn 

0410 

5001 

1521.9 

 

4301[.1 + .6 - .9] 

4301.3 

4103[.2 - .9] 
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Flokkur 01.4 Þjónusta við jarðyrkju og búfjárrækt 
önnur en dýralækningar; þjónusta við 
skrúðgarðyrkju 

Grein 01. 41 Þjónusta við jarðyrkju; þjónusta við 
skrúðgarðyrkju  

01.41.1 Þjónusta við jarðyrkju; þjónusta við skrúðgarðyrkju 

01.41.11 Þjónusta sem tengist jarðyrkju 

01.41.12 Gróðursetning og viðhald garða, almenningsgarða og 
kirkjugarða 

Grein 01.42 Þjónusta við búfjárrækt (önnur en 
dýralækningar) 

01.42.1 Þjónusta við búfjárrækt (önnur en dýralækningar) 

01.42.10 Þjónusta við búfjárrækt (önnur en dýralækningar) 

Flokkur 01.5 Dýraveiðar, viðhald veiðistofna og tengd 
þjónusta 

Grein 01. 50 Dýraveiðar, viðhald veiðistofna og tengd 
þjónusta 

01.50.1 Dýraveiðar, viðhald veiðistofna og tengd þjónusta 

01.50.10 Dýraveiðar, viðhald veiðistofna og tengd þjónusta 

DEILD 02  AFURÐIR AF SKÓGRÆKT, SKÓGAR-
HÖGGI OG TENGDRI ÞJÓNUSTU 

Flokkur 02.0 Afurðir af skógrækt, skógarhöggi og 
tengdri þjónustu 

Grein 02.01 Óunnir trjábolir; náttúrlegar gúmkvoður; 
náttúrlegur korkur; aðrar afurðir af skógrækt 

02.01.1 Óunnir trjábolir 

 

02.01.11 Trjábolir úr barrviði 

02.01.12 Trjábolir, ekki úr barrviði 

02.01.13 Trjábolir úr hitabeltisviði 

02.01.14 Eldiviður 

02.01.15 Aðrir óunnir trjábolir, þ.m.t. klofnir staurar og girðingastaurar 

02.01.2 Náttúrlegar gúmkvoður 

02.01.21 Balata, gúttaperka, guayula, chicle og áþekkar náttúrlegar 
gúmkvoður 

02.01.22 Kvoðulakk; náttúrlegar gúmkvoður; resín, gúmmíharpixar og 
balsöm 

4403.2 

4403.9 

4403.4 

4401.1 

4404 

 

4001.3 

1301 
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02.01.3 Náttúrlegur korkur, óunninn eða aðeins forunninn 

02.01.30 Náttúrlegur korkur, óunninn eða aðeins forunninn 

02.01.4 Aðrar afurðir af skógrækt 

 

4501.1 

02.01.41 Aðrir plöntuhlutar, grös, mosi og skófir, sem notað er til 
skrauts 

0604 

02.01.42 Jurtaefni, ót.a., til fléttunar, sem tróð eða til bólstrunar, litunar 
eða sútunar; jurtaafurðir, ót.a. 

1401 – 1403 + 1404[.1 + 
.9] 

02.01.5 Tré á rót 

02.01.50 Tré á rót 

02.01.6 Trjáplöntuframleiðsla í gróðurstöðvum 

02.01.60 Trjáplöntuframleiðsla í gróðurstöðvum 

Grein 02.02 Þjónusta við skógrækt og skógarhögg 

02.02.1 Þjónusta við skógrækt og skógarhögg 

02.02.10 Þjónusta við skógrækt og skógarhögg 

BÁLKUR B FISKUR OG AÐRAR FISKAFURÐIR; 
ÞJÓNUSTA VIÐ FISKVEIÐAR 

DEILD 05 FISKUR OG AÐRAR FISKAFURÐIR; 
ÞJÓNUSTA VIÐ FISKVEIÐAR 

Flokkur 05.0 Fiskur og aðrar fiskafurðir; þjónusta við 
fiskveiðar 

Grein 05.00 Fiskur og aðrar fiskafurðir; þjónusta  við 
fiskveiðar 

 

05.00.1 Fiskur, lifandi, nýr eða kældur 

05.00.11 Fiskur, lifandi 

05.00.12 Fiskur, nýr eða kældur 

05.00.2 Krabbadýr, ófrosin; ostrur; aðrir vatnahryggleysingjar, lifandi, 
nýir eða kældir  

 

0301 

0302[.1 - .6] 

05.00.21 Krabbadýr, ófrosin 

05.00.22 Ostrur 

05.00.23 Önnur lindýr eða skeldýr og vatnahryggleysingjar, lifandi, nýir 
eða kældir 

05.00.3 Aðrar vatnaafurðir 

05.00.31 Kórallar og áþekkar afurðir, skeljar lindýra, krabbadýra eða 
skrápdýra og kolkrabbabein  

0306.2 

0307.1 

0307[.21 + .31 + .41 + .51 
+ .91] 

 

0508 

05.00.32 Náttúrlegir svampar úr dýraríkinu 

05.00.33 Þang, þari og aðrir þörungar 

0509 

1212.2 
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05.00.4 Perlur  

05.00.41 Náttúrlegar perlur, óunnar 

05.00.42 Ræktaðar perlur, óunnar 

7101.1 

7101.21 

05.00.5 Þjónusta við fiskveiðar 

05.00.50 Þjónusta við fiskveiðar 

05.00.6 Þjónusta við fiskeldi 

05.00.60 Þjónusta við fiskeldi 

BÁLKUR C NÁMUGRÖFTUR OG VINNSLA 
HRÁEFNA ÚR JÖRÐU 

UNDIRBÁLKUR CA   STEINKOL OG BRÚNKOL; MÓR;
HRÁOLÍA OG JARÐGAS; 
ÚRANGRÝTI OG ÞÓRÍNGRÝTI 

DEILD 10                       STEINKOL OG BRÚNKOL; MÓR 

Flokkur 10.1 Harðkol 

Grein 10.10                    Harðkol 

 

10.10.1 Steinkol  

10.10.11 Ómótuð steinkol 2701.1 

10.10.12 Töflur, völur og áþekkt eldsneyti í föstu formi, unnið úr 
steinkolum 

2701.2 

10.10.13 Þjónusta við steinkolanám  

Flokkur 10.2 Brúnkol 

Grein 10.20 Brúnkol 

10.20.1 Brúnkol 

 

10.20.10 Brúnkol 2702 

Flokkur 10.3 Mór 

Grein 10.30 Mór 

10.30.1 Mór 

 

10.30.10 Mór 2703 
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DEILD 11 HRÁOLÍA OG JARÐGAS; 
ÞJÓNUSTA TENGD OLÍU- OG 
JARÐGASVINNSLU, ÖNNUR EN 
LEIT 

Flokkur 11.1 Hráolía og jarðgas 

Grein 11.10 Hráolía og jarðgas 

11.10.1 Jarðolíur og olíur fengnar úr bikkenndum steinefnum, óunnar 

 

11.10.10 Jarðolíur og olíur fengnar úr bikkenndum steinefnum, óunnar 

11.10.2 Jarðgas, fljótandi eða í loftkenndu formi 

2709 

11.10.20 Jarðgas, fljótandi eða í loftkenndu formi 2711[.11 + .21] 

11.10.3 Þétting á jarðgasi til flutnings og endurgösun 

11.10.30 Þétting á jarðgasi til flutnings og endurgösun 

11.10.4 Bikkenndur leir eða olíuleir og tjörusandur 

 

11.10.40 Bikkenndur leir eða olíuleir og tjörusandur 2714.1 

Flokkur 11.2 Þjónusta tengd olíu- og jarðgas-
vinnslu, önnur en leit 

Grein 1.20 Þjónusta tengd olíu- og jarðgasvinnslu, 
önnur en leit 

11.20.1 Þjónusta tengd olíu- og jarðgasvinnslu, önnur en leit 

11.20.11 Borþjónusta tengd olíu- og jarðgasvinnslu 

11.20.12 Þjónusta við að setja upp, gera við og taka niður borturna og 
önnur álíka þjónusta tengd olíu- og jarðgasvinnslu 

DEILD 12 ÚRAN- OG ÞÓRÍNGRÝTI 

Flokkur 12.0 Úran- og þóríngrýti 

Grein 12.00 Úran- og þóríngrýti 

12.00.1 Úran- og þóríngrýti 

 

12.00.10 Úran- og þóríngrýti 2612 

UNDIRBÁLKUR CB MÁLMGRÝTI OG ÖNNUR 
 HRÁEFNI ÚR JÖRÐU 

DEILD 13  MÁLMGRÝTI 

Flokkur 13.1   Járngrýti 

Grein 13.10   Járngrýti 

 

13.10.1 Járngrýti 

 

13.10.10 Járngrýti 2601.1 
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Flokkur 13.2 Málmgrýti sem ekki inniheldur járn, 
þó ekki úrangrýti og þóríngrýti 

Grein 13.20 Málmgrýti sem ekki inniheldur járn, þó 
ekki úrangrýti og þóríngrýti 

13.20.1 Málmgrýti og málmkirni sem ekki inniheldur járn, þó ekki 
úrangrýti eða þóríngrýti og kirni þeirra  

 

13.20.11 Kopargrýti og koparkirni 

13.20.12 Nikkelgrýti og nikkelkirni 

13.20.13 Álgrýti og álkirni 

13.20.14 Góðmálmsgrýti og góðmálmskirni 

13.20.15 Blý, sink og tin og kirni þeirra 

2603 

2604 

2606 

2616 

2607 – 2609 

13.20.16 Annað málmgrýti og málmkirni sem ekki inniheldur járn 2602 + 2605 + 2610 + 
2611 + 2613 – 2615 + 
2617 

DEILD 14 ÖNNUR HRÁEFNI ÚR JÖRÐU 

Flokkur 14.1 Grjót 

Grein 14.11 Steinar til skrauts eða bygginga 

14.11.1 Steinar til skrauts eða bygginga 

 

14.11.11 Marmari og annar kalksteinn til skrauts eða bygginga 

14.11.12 Granít, sandsteinn og annar steinn til skrauts eða bygginga 

Grein 14.12 Kalksteinn, gifs og krít 

14.12.1 Kalksteinn og gifs 

14.12.10 Kalksteinn og gifs 

14.12.2 Krít og dólómít 

14.12.20 Krít og dólómít 

Grein 14.13 Flöguberg 

14.13.1 Flöguberg 

14.13.10 Flöguberg 

2515 

2516 

 

 

2520.1 + 2521 

 

2509 + 2518 

 

 

2514 
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Flokkur 14.2 Sandur og leir  

Grein 14.21 Möl og sandur 

14.21.1 Möl og sandur 

 

14.21.11 Náttúrlegur sandur 2505 

14.21.12 Korn, flísar og duft úr steinum; steinvölur, möl 2517[.1 + .4] 

14.21.13 Mulningur; tjöruborinn mulningur 

Grein 14.22 Leir og kaólín 

14.22.1 Leir og kaólín 

2517[.2 + .3] 

14.22.11 Kaólín og annar postulínsleir 2507 

14.22.12 Annar leir, andalúsít, kyanít og sillímanít; múllít; chamotte 
eða dínasleir 

Flokkur 14.3 Steinefni til efnaiðnaðar og áburðar-
gerðar 

Grein 14,30 Steinefni til efnaiðnaðar og áburðar-
gerðar 

14.30.1 Steinefni til efnaiðnaðar og áburðargerðar 

2508 

14.30.11 Náttúrleg kalsíum- eða álkalsíumfosföt; karnallít, silvít og 
önnur náttúrleg kalíumhrásölt 

2510 + 3104.1 

14.30.12 Brennisteinskís, óbrenndur; hrár eða óhreinsaður 
brennisteinn 

2502 + 2503.00.1 

14.30.13 Önnur steinefni til iðnaðar 2511 + 2528 + 2529.2 + 
2530[.2+.9] 

Flokkur 14.4 Salt 

Grein 14.40 Salt 

14.40.1 Salt og hreint natríumklóríð 

 

14.40.10 Salt og hreint natríumklóríð 

Flokkur 14.5 Önnur hráefni úr jörðu, ót.a. 

Grein 14.50 Önnur hráefni úr jörðu, ót.a. 

14.50.1 Jarðbik og asfalt, náttúrlegt; asfaltít og asfaltsteinn 

2501 

14.50.10 Jarðbik og asfalt, náttúrlegt; asfaltít og asfaltsteinn 2714.9 
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14.50.2 Eðalsteinar og hálfeðalsteinar; vikur; smergill; náttúrleg 
slípiefni; önnur steinefni, ót.a.  

 

14.50.21 Eðalsteinar og hálfeðalsteinar (þó ekki demantar til 
notkunar í iðnaði) óunnir eða aðeins sagaðir eða 
grófformaðir 

7102[.1 + .31] + 7103.1 

14.50.22 Demantar til notkunar í iðnaði; vikur; smergill; náttúrlegt 
kórund, náttúrlegt granat og önnur náttúrleg slípiefni 

2513 + 7102.21 

14.50.23 Önnur steinefni, ót.a. 2504 + 2506 + 2512 + 
2519 + 2524 – 2526 + 
2529[.1 + .3] + 2530.1 + 
2621 

BÁLKUR D IÐNAÐARVÖRUR 

UNDIRBÁLKUR DA MATVÆLI, DRYKKJAR-
VÖRUR OG TÓBAK 

DEILD 15 MATVÆLI OG DRYKKJAR-
VÖRUR 

Flokkur 15.1   Kjöt og kjötvörur 

Grein 15.11 Kjöt, þó ekki alifuglakjöt, nýtt og 
varið skemmdum 

15.11.1 Kjöt og neysluhæfur innmatur af dýrum af nautgripaætt, 
svínum, geitum, hrossum, ösnum 

 

15.11.11 Kjöt af dýrum af nautgripaætt, nýtt eða kælt 

15.11.12 Kjöt af dýrum af nautgripaætt, frosið 

15.11.13 Svínakjöt, nýtt eða kælt 

15.11.14 Svínakjöt, frosið 

15.11.15 Kindakjöt, nýtt eða kælt 

15.11.16 Kindakjöt, frosið 

15.11.17 Geitakjöt 

15.11.18 Kjöt af hrossum, ösnum, múlösnum eða múldýrum 

15.11.19 Neysluhæfur innmatur 

0201 

0202 

0203.1 

0203.2 

0204[.1 + .2] 

0204[.3 + .4] 

0204.5 

0205 

0206 

15.11.2 Ull af sláturfé og óunnar húðir og skinn af dýrum af 
nautgripa- eða hrossaætt 

 

15.11.21 Ull af sláturfé 

15.11.24 Heilar óunnar húðir og skinn af dýrum af nautgripa- eða 
hrossaætt 

15.11.25 Aðrar óunnar húðir og skinn af dýrum af nautgripa- eða 
hrossaætt 

15.11.26 Óunnar húðir og skinn af sauðfé og lömbum 

15.11.27 Óunnar húðir og skinn af geitum eða kiðlingum 

5101.19 

4101[.20 + .50] 

4101.90 

4102 

4103.1 
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15.11.3 Fita af dýrum af nautgripaætt, sauðfé, geitum og svínum   

15.11.30 Fita af dýrum af nautgripaætt, sauðfé, geitum og svínum  0209.00 [.11 - .30] + 
1501.00 [.11 + .19] + 1502 

15.11.4 Óneysluhæfur, hrár innmatur  

15.11.40 Óneysluhæfur, hrár innmatur 0502 + 0504 + 0506 + 
0507 + 0510 + 0511.99 

15.11.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við kjöt, nýtt og varið 
skemmdum, þó ekki alifuglakjöt  

15.11.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við kjöt, nýtt og varið 
skemmdum, þó ekki alifuglakjöt  

Grein 15.12 Alifuglakjöt, nýtt og varið skemmdum 

 

15.12.1 Kjöt og neysluhæfur innmatur af alifuglum  

15.12.11 Kjöt og neysluhæfur innmatur af alifuglum, nýtt eða kælt 0207[.11 + .13 + .24 + .26 
+ .32 + .34 + .35] 

15.12.12 Kjöt og neysluhæfur innmatur af alifuglum, frosið 0207[.12 + .14 + .25 + .27 
+ .33 + .36] 

15.12.13 Annað kjöt og neysluhæfur innmatur, þ.m.t. kjöt af 
kanínum, þó ekki froskalappir 

0208[.1 +.3 - .9] 

15.12.14 Fita af alifuglum 

15.12.2 Fiður og hamir af fiðurfé 

0209.00.90 + 1501.00.90 

15.12.20 Fiður og hamir af fiðurfé 

15.12.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við alifuglakjöt, nýtt og varið 
skemmdum  

15.12.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við alifuglakjöt, nýtt og varið 
skemmdum  

Grein 15.13  Kjötvörur og vörur úr alifuglakjöti 

15.13.1 Geymsla og forvinnsla kjöts, innmatar eða blóðs 

0505 

15.13.11 Kjöt og neysluhæfur innmatur af dýrum, saltað, í saltlegi, 
þurrkað eða reykt; neysluhæft mjöl, fín- og grófmalað, úr 
kjöti eða innmat  

0210 

15.13.12 Annað kjöt, innmatur eða blóð, forunnið og meðhöndlað 
til geymslu; kraftur og safi úr kjöti, fiski og 
vatnahryggleysingjum  

1601 + 1602[.2 - .9] + 
1603 

15.13.13 Mjöl, fín- og grófmalað, og kögglar, úr kjöti sem er óhæft 
til manneldis; mör og hamsar  

15.13.9 Matreiðsla og önnur forvinnsluþjónusta við framleiðslu 
kjötvara 

15.13.90 Matreiðsla og önnur forvinnsluþjónusta við framleiðslu 
kjötvara 

15.13.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við kjötvörur og vörur úr 
alifuglakjöti 

2301.1 
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Flokkur 15.2 Fiskur og fiskafurðir, unnið og 
varið skemmdum 

Grein 15.20 Fiskur og fiskafurðir, unnið og varið 
skemmdum 

15.20.1 Fiskur og fiskafurðir, unnið og varið skemmdum 

 

15.20.11 Fiskflök, annað fiskkjöt og fisklifur og hrogn, nýtt eða 
kælt 

0302.7 + 0304.1 

15.20.12 Fiskur, fiskflök, annað fiskkjöt og fisklifur og hrogn, 
frosið 

0303 + 0304[.2 + .9] 

15.20.13 Fiskur, þurrkaður, saltaður eða í saltlegi; reyktur fiskur; 
fiskimjöl, -duft eða -kögglar, hæft til  manneldis  

0305 

15.20.14 Fiskur, forunninn eða varinn skemmdum á annan hátt; 
kavíar og kavíarlíki úr hrognum 

1604 

15.20.15 Krabbadýr, frosin; lindýr og aðrir vatnahryggleysingjar, 
frosin, þurrkuð, söltuð eða í saltlegi  

0306.1 + 0307[.29 + .39 + 
.49 + .59 + .99] 

15.20.16 Önnur krabbadýr, lindýr og aðrir vatnahryggleysingjar, 
forunnin og varin skemmdum 

1605 

15.20.17 Mjöl, fín- og grófmalað, og kögglar, úr fiski, 
krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum, 
óhæft til manneldis  

2301.2 

15.20.18 Aðrar afurðir, ót.a., óhæfar til manneldis, af fiski, 
krabbadýrum, lindýrum eða öðrum vatnahryggleysingjum  

0511.91 

15.20.9 Reyking og önnur geymslu- og forvinnsluþjónusta í 
tengslum við framleiðslu fiskafurða 

15.20.90 Reyking og önnur geymslu- og forvinnsluþjónusta í 
tengslum við framleiðslu fiskafurða 

Flokkur 15.3 Ávextir og grænmeti, unnið og 
varið skemmdum 

Grein 15.31 Kartöflur, unnar og varðar 
skemmdum 

15.31.1 Kartöflur, unnar og varðar skemmdum 

 

15.31.11 Kartöflur, frosnar 0710.1 

15.31.12 Kartöflur varðar skemmdum 0712.90.05 + 1105 + 
2004.1 + 2005.2 

15.31.9 Matreiðsla og önnur forvinnsluþjónusta í tengslum við 
kartöflur og  kartöfluafurðir 

15.31.90 Matreiðsla og önnur forvinnsluþjónusta í tengslum við 
kartöflur og  kartöfluafurðir 

Grein 15.32 Ávaxta- og grænmetissafi 

15.32.1 Ávaxta- og grænmetissafi 

 

15.32.10 Ávaxta- og grænmetissafi 

15.32.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við ávaxta- og grænmetissafa 

15.32.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við ávaxta- og grænmetissafa 

2009 
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Grein 15.33 Ávextir og grænmeti, ót.a., unnið og 
varið skemmdum 

15.33.1 Grænmeti, þó ekki kartöflur, unnið og varið skemmdum 

 

15.33.11 Grænmeti, frosið 

15.33.12 Grænmeti, varið skemmdum til bráðabirgða 

15.33.13 Þurrkað grænmeti 

0710[.2 - .9] 

0711 

0712[.2 + .3 + .90(.1 - .9)] 

15.33.14 Grænmeti, varið skemmdum með öðru en ediki eða 
ediksýru 

2002 + 2003 + 2004.9 + 
2005[.4 - .9] 

15.33.15 Grænmeti, varið skemmdum með ediki eða ediksýru 

15.33.2 Ávextir og hnetur, unnið og varið skemmdum 

2001 

15.33.21 Ávextir og hnetur, einnig matreitt, fryst 

15.33.22 Sulta, ávaxtahlaup, ávaxta- eða hnetumauk og -deig 

15.33.23 Hnetur, jarðhnetur, ristaðar, saltaðar eða unnar á annan 
hátt, ót.a. 

15.33.24 Ávextir og hnetur, varið skemmdum til bráðabirgða, en 
óhæf í því ástandi til manneldis  

0811 

2007.9 

2008.1 

0812 

15.33.25 Aðrir ávextir, varðir skemmdum 0806.2 + 0813 + 0814 
+2008[.2 - .9] 

15.33.26 Apríkósu-, ferskju- eða plómusteinar og -kjarnar 

15.33.3 Jurtaefni og jurtaúrgangur, jurtaleifar og aukaafurðir 

1212.3 

15.33.30 Jurtaefni og jurtaúrgangur, jurtaleifar og aukaafurðir 

15.33.9 Matreiðsla og önnur forvinnsla til að verja ávexti og 
grænmeti skemmdum 

15.33.90 Matreiðsla og önnur forvinnsla til að verja ávexti og 
grænmeti skemmdum 

Flokkur 15.4 Feiti og olíur úr dýra- eða 
jurtaríkinu 

Grein 15.41 Óhreinsuð olía og feiti 

15.41.1 Feiti og olíur úr dýra- eða jurtaríkinu, óhreinsuð 

2308 

15.41.11 Feiti og olíur úr dýraríkinu, óhreinsuð og hreinsuð, þó ekki 
feiti af dýrum af nautgripaætt, sauðfé, geitum, svínum og 
alifuglum  

1503 + 1504 + 1506 

15.41.12 Soja-, jarðhnetu-, ólífu-, sólblóma-, safran-, baðmullar-
fræja-, repju-, kolsa- og mustarðsolía, óhreinsuð 

1507.1 + 1508.1 + 1509.1 
+ 1512[.11 + .21] + 
1514[.11 +.91] 

15.41.13 Pálma-, kókoshnetu-, pálmakjarna-, babassúolía og línolía, 
óhreinsuð 

1511.1 + 1513[.11 + .21] + 
1515.11 
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15.41.2 Baðmullardúnn (linters)  

15.41.20 Baðmullardúnn (linters) 

15.41.3 Olíukökur og aðrar fastar leifar, úr grænmetisfeiti eða -
olíu; mjöl, fín- eða grófmalað, úr olíufræjum eða 
olíuríkum aldinum 

1404.2 

15.41.31 Olíukökur og aðrar fastar leifar, úr grænmetisfeiti eða olíu 2304 – 2306 

15.41.32 Mjöl, fín- og grófmalað, úr olíufræjum eða olíuríkum 
aldinum, þó ekki sinnepsmjöl 

15.41.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við óhreinsaða olíu og feiti 

15.41.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við óhreinsaða olíu og feiti 

Grein 15.42 Hreinsuð olía og feiti 

15.42.1 Hreinsuð olía og feiti, þó ekki leifar 

1208 

15.42.11 Soja-, jarðhnetu-, ólífu-, sólblóma-, safran-, baðmullar-
fræja-, repju-, kolsa- sesam- og mustarðsolía og þættir 
þeirra, hreinsuð en ekki efnafræðilega umbreytt 

1507.9 + 1508.9 + 1509.9 
+ 1510 + 1512[.19 + .29] + 
1514[.19 +.99] + 1515.5 

15.42.12 Pálma-, kókoshnetu-, pálmakjarna-, babassúolía og línolía 
og þættir þeirra, hreinsuð en ekki efnafræðilega umbreytt; 
laxer-, tung- og jójóbaolía og önnur órokgjörn jurtafeiti og 
-olía (þó ekki maísolía) og þættir þeirra, ót.a. 

1511.9 + 1513[.19 + .29] + 
1515[.19 + .3 + .4 + .9] 

15.42.13 Feiti eða olíur úr dýra- eða jurtaríkinu og þættir þeirra, 
hert, estruð en óunnin á annan hátt 

15.42.2 Jurtavax (þó ekki tríglýseríð); degras; leifar sem falla til 
við meðferð á feitiefnum eða dýra- eða jurtavaxi  

1516 

15.42.20 Jurtavax (þó ekki tríglýseríð); degras; leifar sem falla til 
við meðferð á feitiefnum eða dýra- eða jurtavaxi   

15.42.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við hreinsaða olíu og feiti 

15.42.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við hreinsaða olíu og feiti 

Grein 15.43 Smjörlíki og svipuð feiti til manneldis 

15.43.1 Smjörlíki og svipuð feiti til manneldis 

1521.1 + 1522 

15.43.10 Smjörlíki og svipuð feiti til manneldis 

15.43.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við smjörlíki og svipaða feiti 
til manneldis 

15.43.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við smjörlíki og svipaða feiti 
til manneldis 

1517 
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Flokkur 15,5 Mjólkurafurðir og rjómaís 

Grein 15.51 Mjólkurafurðir 

15.51.1 Unnin mjólk og rjómi í fljótandi formi 

15.51.11 Unnin mjólk í fljótandi formi 

15.51.12 Mjólk og rjómi með > 6% fitu, þó ekki kjarnað eða með 
viðbættum sætuefnum  

 

 

 

0401[.1 + .2ex] 

0401.3 

15.51.2 Mjólk og rjómi í föstu formi 

15.51.20 Mjólk og rjómi í föstu formi 

15.51.3 Smjör og viðbit 

15.51.30 Smjör og viðbit 

15.51.4 Ostur og ystingur 

0402[.1 + .2] 

 

0405 

15.51.40 Ostur og ystingur 

15.51.5 Aðrar mjólkurafurðir 

0406 

15.51.51 Mjólk og rjómi, kjarnað eða með viðbættum sykri eða 
öðru sætuefni í öðru en föstu formi  

0402.9 

15.51.52 Jógúrt og önnur gerjuð eða sýrð mjólk eða rjómi 

15.51.53 Kasín 

15.51.54 Laktósi og laktósasíróp 

15.51.55 Mysa 

15.51.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við mjólkurafurðir 

15.51.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við mjólkurafurðir 

Grein 15.52 Rjómaís og annar ís til matar 

15.52.1 Rjómaís og annar ís til neyslu 

0403 

3501.1 

1702.1 

0404 

15.52.10 Rjómaís og annar ís til neyslu 

15.52.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við rjómaís og annan ís til 
neyslu 

15.52.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við rjómaís og annan ís til 
neyslu 

Flokkur 15.6 Kornvara, mjölvi og mjölvavara 

Grein 15.61 Kornvara 

15.61.1 Afhýdd hrísgrjón 

2105 

    15.61.10 Afhýdd hrísgrjón 1006.2 
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15.61.2 Mjöl úr korni og af matjurtum, fínmalað; blöndur úr þessu 

15.61.21 Hveiti eða meslínmjöl, fínmalað 

15.61.22 Annað mjöl úr korni, fínmalað, ót.a. 

15.61.23 Mjöl af matjurtum, fín- og grófmalað 

15.61.24 Blöndur til framleiðslu bökunarvara 

15.61.3 Klíðislaust korn, mjöl og kögglar og aðrar kornvörur 

15.61.31 Klíðislaust korn og hveitimjöl  

15.61.32 Klíðislaust korn, mjöl og kögglar, ót.a. 

15.61.33 Morgunverðarkorn og aðrar kornvörur 

15.61.4 Slípuð hrísgrjón 

15.61.40 Slípuð hrísgrjón 

15.61.5 Klíð, hrat og aðrar leifar sem falla til við vinnslu korns 

 

1101 

1102 

1106 

1901.2 

 

1103[.11] 

1103[.13 .19 + .20] 

1104 + 1904 

 

1006[.3 + .4] 

15.61.50 Klíð, hrat og aðrar leifar sem falla til við vinnslu korns 

15.61.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við kornvöru 

                          15.61.99  Iðnaðarþjónusta í tengslum við kornvöru 

Grein 15.62 Mjölvi og mjölvavara 

15.62.1 Maísolía og þættir hennar, ekki efnafræðilega umbreytt 

2302 

15.62.10 Maísolía og þættir hennar, ekki efnafræðilega umbreytt 1515.2 

15.62.2 Mjölvi og mjölvavara; sykur og sykursíróp, ót.a.  

15.62.21 Glúkósi og glúkósasíróp; frúktósi og frúktósasíróp; 
invertsykur; sykur og sykursíróp, ót.a.; gervihunang; 
karamella  

1702[.3 - .9] 

15.62.22 Mjölvi; inúlín; hveitiglúten; dextrín og annar umbreyttur 
mjölvi 

1108 + 1109 + 3505.1 

15.62.23 Tapíókamjöl og tapíókalíki úr sterkju, sem flögur, grjón 
eða í áþekkri mynd 

15.62.3 Leifar frá mjölvagerð og áþekkar leifar 

1903 

15.62.30 Leifar frá mjölvagerð og áþekkar leifar 2303.1 
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15.62.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við mjölva og mjölvavöru 

15.62.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við mjölva og mjölvavöru 

Flokkur 15.7 Fóður 

Grein 15.71 Húsdýrafóður 

15.71.1 Húsdýrafóður, þó ekki mjöl og kögglar úr refasmára 

15.71.10 Húsdýrafóður, þó ekki mjöl og kögglar úr refasmára 

 

 

 

 

 

2309.9ex 

15.71.2 Mjöl og kögglar úr refasmára (alfalfa)  

15.71.20 Mjöl og kögglar úr refasmára (alfalfa) 

15.71.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við húsdýrafóður 

15.71.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við húsdýrafóður 

Grein 15.72 Gæludýrafóður 

15.72.1 Gæludýrafóður 

1214.1 

15.72.10 Gæludýrafóður 

15.72.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við gæludýrafóður 

15.72.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við gæludýrafóður 

Flokkur 15.8 Önnur matvæli 

Grein 15.81 Brauð, nýtt sætabrauð og kökur 

15.81.1 Brauð, nýtt sætabrauð og kökur 

2309[.1 + .9ex] 

15.81.11 Nýtt brauð 1905.90.3 

15.81.12 Nýtt sætabrauð og kökur 

15.81.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við brauð, nýtt sætabrauð og 
kökur 

15.81.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við brauð, nýtt sætabrauð og 
kökur 

Grein 15.82 Tvíbökur og kex; geymsluþolið 
sætabrauð og kökur 

15.82.1 Tvíbökur og kex; geymsluþolið sætabrauð og kökur 

1905.90.6 

15.82.11 Hrökkbrauð, tvíbökur, ristað brauð og áþekkar ristaðar 
vörur 

1905[.1 + .4] 

15.82.12 Piparkökur o. þ. h.; sætakex; vöfflur og kexþynnur 1905[.2 + .3] 

15.82.13 Annað brauð og bökunarvörur 1905.90[.1 + .2 + .4 + .5 + 
.9] 
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15.82.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við tvíbökur og kex; geymslu-
þolið sætabrauð og kökur 

15.82.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við tvíbökur og kex; geymslu-
þolið sætabrauð og kökur 

Grein 15.83 Sykur 

15.83.1 Sykur, þó ekki úrgangur frá sykurframleiðslu 

 

15.83.11 Óunninn reyr- eða rófusykur, í föstu formi 1701.1 

15.83.12 Unninn reyr- eða rófusykur og efnafræðilega hreinn 
súkrósi, í föstu formi, sem inniheldur hvorki bragðefni né 
litarefni  

1701.99 

15.83.13 Unninn reyr- eða rófusykur, sem inniheldur bragðefni eða 
litarefni; hlynsykur og hlynsíróp  

1701.91 + 1702.2 

15.83.14 Melassi 

15.83.2 Rófudeig, kraminn sykurreyr og annar úrgangur frá 
sykurframleiðslu 

1703 

15.83.20 Rófudeig, kraminn sykurreyr og annar úrgangur frá 
sykurframleiðslu 

15.83.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við sykur 

15.83.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við sykur 

Grein 15.84 Kakó; súkkulaði og sælgæti 

15.84.1 Kakó 

2303.2 

15.84.11 Kakódeig 

15.84.12 Kakósmjör, -feiti og -olía 

1803 

1804 

15.84.13 Kakóduft, án viðbætts sykurs eða annarra sætuefna 1805 

15.84.14 Kakóduft með viðbættum sykri eða öðru sætuefni 

15.84.2 Súkkulaði og sælgæti 

1806.1 

15.84.21 Súkkulaði og önnur matvæli sem innihalda kakó (þó ekki 
kakóduft með viðbættum sykri) í lausri vigt  

1806.2 

15.84.22 Súkkulaði og önnur matvæli sem innihalda kakó (þó ekki 
kakóduft sem hefur verið sætt) ekki í lausri vigt 

1806[.3 + .9] 

15.84.23 Sælgæti (þ.m.t. hvítt súkkulaði) sem inniheldur ekki kakó 1704 

15.84.24 Ávextir, hnetur, ávaxtahýði og aðrir plöntuhlutar, varið 
skemmdum með sykri  

15.84.3 Kakóskurn, -hýði, -skæni og annar kakóúrgangur 

2006 

15.84.30 Kakóskurn, -hýði, -skæni og annar kakóúrgangur 

15.84.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við kakó; súkkulaði og sælgæti

15.84.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við kakó; súkkulaði og sælgæti

1802 
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Grein 15.85 Makkarónur, núðlur, kúskús og 
svipuð mjölvara 

15.85.1 Makkarónur, núðlur, kúskús og svipuð mjölvara 

 

15.85.11 Ósoðið pasta, ekki fyllt eða unnið á annan hátt 1902.1 

15.85.12 Soðið pasta, fyllt eða unnið á annan hátt; kúskús 

15.85.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við makkarónur, núðlur, 
kúskús og svipaða mjölvöru 

15.85.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við makkarónur, núðlur, 
kúskús og svipaða mjölvöru 

Grein 15.86 Kaffi og te 

15.86.1 Kaffi og te 

1902[.2 - .4] 

15.86.11 Kaffi, koffínsneytt eða brennt 0901[.12 + .2] 

15.86.12 Kaffilíki; kjarni, kraftur og seyði úr kaffi eða kaffilíki; 
kaffiskurn og -hýði 

0901.9 + 2101[.1 + .3] 

15.86.13 Grænt te (ógerjað), svart te (gerjað) og te gerjað að hluta, í 
neytendaumbúðum sem innihalda < 3 kg   

0902[.1 + .3] 

15.86.14 Kjarni, kraftur, seyði og framleiðsla úr tei eða maté 2101.2 

15.86.15 Jurtaseyði 

15.86.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við kaffi og te 

15.86.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við kaffi og te 

Grein 15.87 Krydd og bragðefni 

15.87.1 Edik; sósur; blönduð krydd; sinnepsmjöl, fín- eða 
grófmalað; tilbúið sinnep 

1211.90[.40 - .75 + .99ex] 
+ 2106.90.98ex 

15.87.11 Edik og edikslíki fengið úr ediksýru 2209 

15.87.12 Sósur; blönduð krydd og blönduð bragðefni; sinnepsmjöl, 
fín- eða grófmalað, og tilbúið sinnep  

15.87.2 Tilbúið krydd 

2103 

15.87.20 Tilbúið krydd 

15.87.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við kaffi og te 

15.87.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við kaffi og te 

Grein 15.88 Jafnblönduð matvæli og sjúkra- og 
sérfæði 

15.88.1 Jafnblönduð matvæli og sjúkra- og sérfæði 

0904 – 0910)ex 

15.88.10 Jafnblönduð matvæli og sjúkra- og sérfæði 1602.1 + 1901.1 + 2005.1 
+ 2007.1 + 2104.2 
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15.88.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við jafnblönduð matvæli og 
sjúkra- og sérfæði 

15.88.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við jafnblönduð matvæli og 
sjúkra- og sérfæði 

Grein 15.89 Önnur matvæli, ót.a. 

15.89.1 Súpur, egg, ger og önnur matvæli 

 

15.89.11 Súpur og seyði og framleiðsla úr þeim 2104.1 

15.89.12 Egg, skurnlaus, og eggjarauða, nýtt eða varið skemmdum; 
eggjaalbúmín 

0408 + 3502.1 

15.89.13 Ger (lifandi eða dautt); aðrar einfruma örverur, dauðar; 
unnið bökunarduft 

2102 

15.89.14 Ýmiss konar matvæli, ót.a. 1901.9 + 2106[.1 + .90(.1 - 
.92 + .98ex)] 

15.89.2 Jurtasafar og jurtakjarnar; pektínefni, jurtaslím og 
hleypiefni 

 

15.89.20 Jurtasafar og jurtakjarnar; pektínefni, jurtaslím og 
hleypiefni 

15.89.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við önnur matvæli, ót.a. 

15.89.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við önnur matvæli, ót.a. 

Flokkur 15.9 Drykkjarvörur 

Grein 15.91 Eimaðir áfengir drykkir 

15.91.1 Eimaðir áfengir drykkir 

1302 

15.91.10 Eimaðir áfengir drykkir 

15.91.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við eimaða áfenga drykki 

15.91.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við eimaða áfenga drykki 

Grein 15.92 Etanól 

15.92.1 Etanól 

2208 

15.92.11 Ómengað etanól að alkóhólstyrkleika > 80% 2207.1 

15.92.12 Etanól og aðrir mengaðir áfengir vökvar að hvaða 
styrkleika sem er 

15.92.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við etanól 

15.92.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við etanól 

2207.2 
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Grein 15.93 Léttvín 

15.93.1 Léttvín, þó ekki víndreggjar 

15.93.11 Freyðivín 

15.93.12 Vín úr nýjum þrúgum, þó ekki freyðivín; þrúgusafi 

15.93.2 Víndreggjar; óhreinsaður vínsteinn 

15.93.20 Víndreggjar; óhreinsaður vínsteinn 

15.93.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við léttvín 

15.93.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við léttvín 

Grein 15.94 Eplavín og önnur ávaxtavín 

15.94.1 Aðrar gerjaðar drykkjarvörur (t.d. eplavín, peruvín, 
mjöður); blöndur áfengra drykkjarvara  

 

 

2204.1 

2204[.2 + .3] 

 

2307 

15.94.10 Aðrar gerjaðar drykkjarvörur (t.d. eplavín, peruvín, 
mjöður); blöndur áfengra drykkjarvara  

15.94.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við eplavín og önnur ávaxtavín

15.94.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við eplavín og önnur ávaxtavín

Grein 15.95 Aðrar óeimaðar, gerjaðar drykkjar-
vörur 

15.95.1 Vermút og annað bragðbætt vín úr nýjum þrúgum 

2206 

15.95.10 Vermút og annað bragðbætt vín úr nýjum þrúgum 

15.95.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við aðrar óeimaðar, gerjaðar 
drykkjarvörur 

15.95.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við aðrar óeimaðar, gerjaðar 
drykkjarvörur 

2205 

Grein 15.96 Bjór framleiddur úr malti 

15.96.1 Bjór, þó ekki hrosti og úrgangur frá bruggun 

15.96.10 Bjór, þó ekki hrosti og úrgangur frá bruggun 

15.96.2 Hrosti og úrgangur frá bruggun eða eimingu 

15.96.20 Hrosti og úrgangur frá bruggun eða eimingu 

15.96.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við bjór framleiddan úr malti 

15.96.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við bjór framleiddan úr malti 

 

 

2203 

 

2303.3 
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Grein 15.97 Malt 

15.97.1 Malt 

15.97.10 Malt 

15.97.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við malt 

15.97.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við malt 

Grein 15.98 Ölkelduvatn og gosdrykkir 

15.98.1 Ölkelduvatn og gosdrykkir 

 

 

1107 

 

 

 

 

15.98.11 Ölkelduvatn og loftblandað vatn, ekki með viðbættum 
sykri eða öðru sætuefni eða bragðbætt  

2201 

15.98.12 Aðrar óáfengar drykkjarvörur 

15.98.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við ölkelduvatn og gosdrykki 

15.98.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við ölkelduvatn og gosdrykki 

DEILD 16 TÓBAKSVÖRUR 

Flokkur 16.0 Tóbaksvörur 

Grein 16.00 Tóbaksvörur 

16.00.1 Tóbaksvörur, þó ekki tóbaksúrgangur 

2202 

16.00.11 Vindlar, einnig endaskornir, smávindlar og vindlingar, úr 
tóbaki eða tóbakslíki 

2402 

16.00.12 Önnur framleiðsla úr tóbaki og framleitt tóbakslíki; 
jafnblandað eða endurunnið tóbak; tóbakskjarnar og 
tóbaksseyði  

16.00.2 Tóbaksúrgangur 

2403 

16.00.20 Tóbaksúrgangur 

16.00.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við tóbaksvörur 

16.00.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við tóbaksvörur 

UNDIRBÁLKUR DB TEXTÍLAR OG TEXTÍL-
VÖRUR 

DEILD 17 TEXTÍLAR 

Flokkur 17.1 Textílgarn og þráður 

Grein 17.10 Textílgarn og þráður 

17.10.1 Ullarfeiti (þar með talið lanólín) 

2401.3 

17.10.10 Ullarfeiti (þar með talið lanólín) 1505 
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17.10.2 Náttúrlegar textíltrefjar unnar undir spuna  

17.10.20 Náttúrlegar textíltrefjar unnar undir spuna 5002 + 5003.9 + 5101[.2 + 
.3] + 5103.1 + 5105 + 
5203 + 5301[.2 + .3] + 
5302.9 + 5303.9 + 5304.9 
+ 5305[.19 + .29] 

17.10.3 Tilbúnar, skornar textíltrefjar unnar undir spuna 

17.10.30 Tilbúnar, skornar textíltrefjar unnar undir spuna 

17.10.4 Textílgarn og -þráður úr náttúrlegum trefjum 

17.10.41 Silkigarn, ekki til smásölu 

17.10.42 Ullargarn, ekki til smásölu 

17.10.43 Bómullargarn, ekki til smásölu 

17.10.44 Garn úr hör 

 

5506 + 5507  

 

5004 + 5005 

5106 – 5108 + 5110 

5205 + 5206 

5306[.10(.1 - .5) + .20.1] 

17.10.45 Saumþráður og garn 5006 + 5109 + 5204 + 
5207 + 5306[.10.9 + .20.9] 

17.10.46 Garn úr jútu eða öðrum basttextíltrefjum, garn úr öðrum 
textíltrefjum úr jurtaríkinu; pappírsgarn  

5307 + 5308 

17.10.5 Textílgarn og -þráður úr tilbúnum þræði eða skornum 
trefjum 

 

17.10.51 Garn úr syntetískum þræði og gerviþræði, ekki til smásölu 5402.6 + 5403.4 

17.10.52 Garn úr syntetískum, skornum trefjum, ekki til smásölu 5509[.1 - .4 + .51 + .53 + 
.59 + .62 + .69 + .92 + .99] 

17.10.53 Garn úr syntetískum, skornum trefjum, blandað með ull, 
ekki til smásölu 

5509[.52 + .61 + .91] 

17.10.54 Garn úr skornum gervitrefjum, ekki til smásölu 5510 

17.10.55 Saumþráður og garn úr gervi- og syntetískum þræði og 
trefjum 

17.10.6 Silkiúrgangur; úrgangur úr ull eða fíngerðu eða grófgerðu 
dýrahári; baðmullarúrgangur 

5401 + 5406 + 5508 + 
5511 

17.10.61 Silkiúrgangur, hvorki kembdur né greiddur 

17.10.62 Úrgangur úr ull eða fíngerðu eða grófgerðu dýrahári 

17.10.63 Tætt hráefni úr ull eða fíngerðu eða grófgerðu dýrahári 

17.10.64 Baðmullargarnsúrgangur, að meðtöldum úrgangsþráðum 

17.10.65 Tætt hráefni og annar baðmullarúrgangur 

17.10.9 Forvinnsluþjónusta í tengslum við náttúrlegar textíltrefjar  

17.10.90 Forvinnsluþjónusta í tengslum við náttúrlegar textíltrefjar  

5003.1 

5103[.2 + .3] 

5104 

5202.1 

5202.9 
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Flokkur 17.2 Textílefni 

Grein 17.20 Textílefni 

17.20.1 Ofinn dúkur (þó ekki dúkur úr sérstökum efnum) úr 
náttúrlegum trefjum öðrum en baðmull  

 

17.20.10 Ofinn dúkur (þó ekki dúkur úr sérstökum efnum) úr 
náttúrlegum trefjum öðrum en baðmull  

5007 + 5111 – 5113 + 
5309 – 5311 

17.20.2 Ofinn dúkur (þó ekki dúkur úr sérstökum efnum) úr 
baðmull 

 

17.20.20 Ofinn dúkur (þó ekki dúkur úr sérstökum efnum) úr 
baðmull 

17.20.3 Ofinn dúkur (þó ekki dúkur úr sérstökum efnum) úr 
tilbúnum þræði og skornum trefjum  

5208 – 5212 

17.20.31 Ofinn dúkur úr garni úr syntetískum þræði og gerviþræði 5407 + 5408 

17.20.32 Ofinn dúkur úr syntetískum, skornum trefjum 

17.20.33 Ofinn dúkur úr skornum gervitrefjum 

17.20.4 Flosdúkur, handklæðafrottéefni og aðrir dúkar úr 
sérstökum efnum 

5512 – 5515 

5516 

17.20.40 Flosdúkur, handklæðafrottéefni og aðrir dúkar úr 
sérstökum efnum 

5801 – 5803 + 7019[.4 + 
.5] 

17.20.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við textílefni 

17.20.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við textílefni 

Flokkur 17.3 Frágangur á textílum 

Grein 17.30 Frágangur á textílum 

17.30.1 Bleiking, litun og þrykking textíltrefja og -garns 

17.30.10 Bleiking, litun og þrykking textíltrefja og -garns 

17.30.2 Bleiking og litun efna 

17.30.21 Bleiking efna 

17.30.22 Litun efna 

17.30.3 Þrykking efna 

17.30.30 Þrykking efna 

17.30.4 Annar frágangur á textílum 

17.30.40 Annar frágangur á textílum 

Flokkur 17.4 Tilbúin textílvara, önnur en 
fatnaður 

Grein 17.40 Tilbúin textílvara, önnur en fatnaður 

17.40.1 Tilbúin textílvara til heimilisnota 

 

17.40.11 Ábreiður og ferðateppi, þó ekki rafmagnsteppi 

17.40.12 Sængurlín 

17.40.13 Borðlín 

17.40.14 Baðlín og eldhúslín 

17.40.15 Gluggatjöld, þ.m.t. stórísar og rúllugardínur; gluggatjalda-
kappar eða rúmsvuntur 

6301[.2 - .9] 

6302[.1 - .3] 

6302[.4 + .5] 

6302[.6 + .9] 

6303 

17.40.16 Aðrar vörur í vistarverur manna, ót.a.; samstæður sem í er 
ofinn dúkur og garn til að búa til úr gólfmottur, veggteppi 
eða áþekkar vörur  

5805 + 6304 + 6308 
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17.40.2 Önnur tilbúin textílvara  

17.40.21 Sekkir og pokar til umbúða um vörur 6305 

17.40.22 Yfirbreiðslur, skyggni og sóltjöld; segl á báta, seglbretti 
eða landför; tjöld og viðlegubúnaður  

6306 

17.40.23 Fallhlífar (þar með taldar stýrifallhlífar) og hverfifallhlífar; 
hlutar til þeirra 

8804 

17.40.24 Svefnpokar; rekkjubúnaður 9404[.3 + .9] 

17.40.25 Aðrar tilbúnar textílvörur, þ.m.t. fatasnið 

17.40.9 Viðgerðarþjónusta fyrir yfirbreiðslur, viðlegubúnað og 
aðrar tilbúnar textílvörur 

17.40.90 Viðgerðarþjónusta fyrir yfirbreiðslur, viðlegubúnað og 
aðrar tilbúnar textílvörur 

17.40.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við tilbúna textílvöru, aðra en 
fatnað 

Flokkur 17.5 Aðrir textílar 

Grein 17.51 Gólfteppi og gólfmottur 

17.51.1 Gólfteppi og gólfmottur 

6307 

17.51.11 Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr textílefnum, hnýtt 

17.51.12 Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr textílefnum, ofin 

17.51.13 Gólfteppi og aðrar gólfábreiður úr textílefnum, límbundin 

5701 

5702 

5703 

17.51.14 Önnur gólfteppi og gólfábreiður úr textílefnum, þ.m.t. úr 
flóka 

17.51.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við gólfteppi og gólfmottur 

17.51.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við gólfteppi og gólfmottur 

Grein 17.52 Snæri, reipi, seglgarn og netefni 

17.52.1 Snæri, reipi, seglgarn og netefni, þó ekki úrgangur 

5704 + 5705 

17.52.11 Seglgarn, snæri, reipi og kaðlar, úr jútu eða öðrum 
basttextíltrefjum 

5607 

17.52.12 Hnýtt net úr seglgarni, snæri eða reipi, uppsett fiskinet úr 
textílefnum; vörur úr garni, ræmum, ót.a. 

17.52.2 Tuskur, úrgangur seglgarns, snæris, reipis og kaðla og úr 
sér gengnar vörur úr textílefnum  

5608 + 5609 

17.52.20 Tuskur, úrgangur seglgarns, snæris, reipis og kaðla og úr 
sér gengnar vörur úr textílefnum  

6310 
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17.52.9 Viðgerðarþjónusta fyrir net og kaðla 

17.52.90 Viðgerðarþjónusta fyrir net og kaðla 

17.52.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við snæri, reipi, seglgarn og 
netefni 

Grein 17.53 Óofnir trefjadúkar og vara úr þeim, 
önnur en fatnaður 

17.53.1 Óofnir trefjadúkar og vara úr þeim, önnur en fatnaður 

 

17.53.10 Óofnir trefjadúkar og vara úr þeim, önnur en fatnaður 

17.53.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við óofna trefjadúka og vöru 
úr þeim, aðra en fatnað 

17.53.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við óofna trefjadúka og vöru 
úr þeim, aðra en fatnað 

Grein 17.54 Aðrir textíla ,ót.a. 

17.54.1 Tjull, blúnda, ofnir borðar, leggingar og útsaumur 

5603 

17.54.11 Ofnir borðar; leggingar og áþekkar vörur 

17.54.12 Tjull og annar netdúkur, prjónaður eða heklaður dúkur; 
blúnda sem metravara, ræmur eða mótíf  

5806 – 5808 

5804 

17.54.13 Útsaumur sem metravara, ræmur eða mótíf 

17.54.2 Flóki, húðaður, hjúpaður eða lagskipaður 

17.54.20 Flóki, húðaður, hjúpaður eða lagskipaður 

17.54.3 Aðrar textílvörur 

5810 

 

5602 

17.54.31 Vatt úr textíltrefjum og vörur úr því; textíltrefjar, 
textílhnoðrar, -dust og -ló 

5601 

17.54.32 Gúmmíþráður og gúmmísnúra, hjúpað með textílefni; 
textílgarn og ræmur, gegndreypt eða hjúpað með gúmmíi 
eða plasti  

5604 

17.54.33 Málmgarn 5605 

17.54.34 Ofinn dúkur úr málmþræði og ofinn dúkur úr málmgarni, 
ót.a. 

5809 

17.54.35 Yfirspunnið garn, og ræmur; chenillegarn; lykkjurifflað 
garn 

17.54.36 Hjólbarðadúkur (tyre cord fabric), úr háþolnu garni úr 
næloni eða öðrum pólýamíðum, pólýestrum eða 
viskósareioni  

5606 

  5902 

17.54.37 Textíldúkur, gegndreyptur, húðaður eða hjúpaður, ót.a. 

17.54.38 Textílvörur og hlutir til tækninota 

17.54.39 Vatteraðar textílvörur sem metravara 

5901 + 5903 + 5907 

5908 – 5911 

5811 
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17.54.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við aðra textíla, ót.a. 

17.54.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við aðra textíla, ót.a. 

Flokkur 17.6 Hekl- og prjónvoð 

Grein 17.60 Hekl- og prjónvoð 

17.60.1 Hekl- og prjónvoð 

 

17.60.11 Flosefni, frottéefni, prjónað eða heklað 6001 

17.60.12 Aðrar hekl- og prjónvoðir 

17.60.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við hekl- og prjónvoð 

17.60.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við hekl- og prjónvoð 

Flokkur 17.7 Prjónaðar og heklaðar vörur 

Grein 17.71 Prjónaðar og heklaðar sokkavörur 

17.71.1 Sokkabuxur, heilsokkar, sokkar og aðrar sokkavörur, 
prjónað eða heklað 

6002 – 6006 

17.71.10 Sokkabuxur, heilsokkar, sokkar og aðrar sokkavörur, 
prjónað eða heklað 

17.71.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við prjónaðar og heklaðar 
sokkavörur 

17.71.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við prjónaðar og heklaðar 
sokkavörur 

Grein 17.72 Prjónaðar eða heklaðar peysur, 
golftreyjur og áþekkar vörur 

17.72.1 Jersey-peysur, peysur, golftreyjur, vesti og áþekkar vörur, 
prjónaðar eða heklaðar  

6115 

17.72.10 Jersey-peysur, peysur, golftreyjur, vesti og áþekkar vörur, 
prjónaðar eða heklaðar  

17.72.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við prjónaðar og heklaðar 
peysur, golftreyjur og áþekkar vörur 

17.72.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við prjónaðar og heklaðar 
peysur, golftreyjur og áþekkar vörur 

DEILD 18 FATNAÐUR; LOÐSKINN 

Flokkur 18.1 Leðurfatnaður 

Grein 18.10 Leðurfatnaður 

18.10.1 Leðurfatnaður 

6110 

18.10.10 Leðurfatnaður 4203.1 
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18.10.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við leðurfatnað 

18.10.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við leðurfatnað 

Flokkur 18.2 Annar fatnaður og fylgihlutir 

Grein 18.21 Vinnufatnaður 

18.21.1 Vinnufatnaður karla 

 

18.21.11 Fatasamstæður, jakkar og sportjakkar karla til notkunar í 
starfi 

6203[.22.1 + .23.1 + .29.11 
+ .32.1 + .33.1 + .39.11] 

18.21.12 Buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og 
stuttbuxur karla, til notkunar í starfi  

6203[.42(.1 + .51) + 
.43(.11 + .31) + .49(.11 + 
.31)] 

18.21.2 Vinnufatnaður kvenna  

18.21.21 Fatasamstæður og jakkar kvenna til notkunar í starfi 6204[.22.1 + .23.1 + .29.11 
+ .32.1 + .33.1 + .39.11] 

18.21.22 Buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og 
stuttbuxur kvenna, til notkunar í starfi  

6204[.62(.1 + .51) + 
.63(.11 + .31) + .69(.11 + 
.31)] 

18.21.3 Annar vinnufatnaður  

18.21.30 Annar vinnufatnaður 6211[.32.1 + .33.1 + .42.1 
+ .43.1] 

18.21.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við vinnufatnað 

18.21.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við vinnufatnað 

Grein 18.22 Yfirfatnaður 

18.22.1 Yfirfatnaður, prjónaður eða heklaður 

 

18.22.11 Yfirfrakkar, bílfrakkar, herðaslár, skikkjur, hettuúlpur og 
áþekkar vörur karla eða drengja, prjónað eða heklað  

6101 

18.22.12 Jakkaföt, fatasamstæður, jakkar, sportjakkar, buxur, 
smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og stuttbuxur 
karla eða drengja, prjónað eða heklað  

6103 

18.22.13 Yfirfrakkar, bílfrakkar, herðaslár, skikkjur, hettuúlpur, 
stormblússur kvenna eða telpna, prjónað eða heklað  

6102 

18.22.14 Dragtir, fatasamstæður, jakkar, kjólar, pils, buxur, 
smekkbuxur með axlaböndum, stuttbuxur kvenna eða 
telpna, prjónað eða heklað  

6104 
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18.22.2 Annar yfirfatnaður karla eða drengja  

18.22.21 Yfirfrakkar, bílfrakkar, herðaslár, skikkjur, hettuúlpur, 
stormblússur, vindjakkar og áþekkar vörur karla eða 
drengja  

6201 

18.22.22 Jakkaföt og fatasamstæður karla eða drengja 6203[.1 + .21 + .22.8 + 
.23.8 + .29.(18 + .9)] 

18.22.23 Jakkar og sportjakkar karla eða drengja 6203[.31 + .32.9 + .33.9 + 
.39.(19 + .9)] 

18.22.24 Buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og 
stuttbuxur karla eða drengja  

6203[.41 + .42(.3 + .59 + 
.9) + .43(.19 + .39 + .9) + 
.49(.19 + .39 - .9)] 6202 

18.22.3 Annar yfirfatnaður kvenna og telpna  

18.22.31 Yfirfrakkar, bílfrakkar, herðaslár, skikkjur, hettuúlpur, 
stormblússur, vindjakkar og áþekkar vörur kvenna eða 
telpna   

6202 

18.22.32 Dragtir og fatasamstæður kvenna eða telpna 6204[.1 + .21 + .22.8 + 
.23.8 + .29(.18 + .9)] 

18.22.33 Jakkar kvenna eða telpna 6204[.31 + .32.9 + .33.9 + 
.39(.19 + .9)] 

18.22.34 Kjólar, pils og buxnapils kvenna eða telpna 6204[.4 + .5] 

18.22.35 Buxur, smekkbuxur með axlaböndum, hnébuxur og 
stuttbuxur kvenna eða telpna  

6204[.61 + .62(.3 + .59 + 
.9) + .63(.18 + .39 + .9) + 
.69(.18 + .39 - .9)] 

18.22.4 Notaður fatnaður og aðrar notaðar vörur  

18.22.40 Notaður fatnaður og aðrar notaðar vörur 

18.22.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við yfirfatnað 

18.22.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við yfirfatnað 

Grein 18.23 Undirfatnaður 

18.23.1 Undirfatnaður, prjónaður eða heklaður 

6309 

18.23.11 Karla- eða drengjaskyrtur, prjónaðar eða heklaðar 6105 

18.23.12 Nærbuxur, nærhöld, náttföt, morgunsloppar og áþekkar 
vörur karla eða drengja, prjónað eða heklað 

6107 

18.23.13 Blússur, skyrtur og skyrtublússur kvenna eða telpna, 
prjónaðar eða heklaðar 

6106 

18.23.14 Nærpils, millipils, nærhöld, nærbuxur, náttkjólar, 
morgunsloppar og áþekkar vörur kvenna eða telpna, 
prjónað eða heklað 

6108 
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18.23.2 Undirfatnaður, ekki prjónaður eða heklaður  

18.23.21 Karla- eða drengjaskyrtur, ekki prjónaðar eða heklaðar 6205 

18.23.22 Nærbolir, nærbuxur, nærhöld, náttföt, morgunsloppar karla 
eða drengja, ekki prjónað eða heklað  

6207 

18.23.23 Blússur, skyrtur og skyrtublússur kvenna eða telpna, ekki 
prjónaðar eða heklaðar  

6206 

18.23.24 Nærbolir, nærpils, millipils, nærbuxur, náttkjólar, 
baðsloppar, morgunsloppar og áþekkar vörur kvenna eða 
telpna, ekki prjónað eða heklað  

6208 

18.23.25 Brjóstahöld, magabelti, lífstykki, axlabönd, 
sokkabandabelti, sokkabönd og áþekkar vörur og hlutar til 
þeirra, ekki prjónað eða heklað  

18.23.3 T-bolir og nærbolir, prjónaðir eða heklaðir 

6212 

18.23.30 T-bolir og nærbolir, prjónaðir eða heklaðir 

18.23.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við undirfatnað 

18.23.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við undirfatnað 

Grein 18.24 Annar fatnaður og fylgihlutir, ót.a.. 

18.24.1 Ungbarnafatnaður, æfingagallar og annar fatnaður, 
fylgihlutir og hlutar, prjónaðir eða heklaðir  

6109 

18.24.11 Ungbarnafatnaður og fylgihlutir, prjónað eða heklað 6111 

18.24.12 Æfingagallar, skíðagallar, sundföt og annar fatnaður, 
prjónað eða heklað 

6112 + 6114 

18.24.13 Hanskar, belgvettlingar og vettlingar, prjónað eða heklaðir 6116 

18.24.14 Aðrir fullgerðir fylgihlutir fatnaðar og hlutar til fatnaðar 
eða fylgihluta, prjónaðir eða heklaðir  

6117 

18.24.2 Ungbarnafatnaður, annar fatnaður og fylgihlutir, úr 
textíldúk, ekki prjónaður eða heklaður  

 

18.24.21 Ungbarnafatnaður og fylgihlutir, úr textíldúk, ekki 
prjónaður eða heklaður  

6209 

18.24.22 Æfingagallar, skíðagallar og sundföt; annar fatnaður, ekki 
prjónaður eða heklaður  

6211[.1 + .2 + .31 + .32(.3 
- .9) + .33(.3 - .9) + .39 + 
.41 + .42(.3 - .9) + .43(.3 - 
.9) + .49] 

18.24.23 Vasaklútar, sjöl, bindi, hanskar og aðrir tilbúnir fylgihlutir; 
hlutar til fatnaðar eða fylgihluta, úr textíldúk, ekki prjónað 
eða heklað, ót.a.  

6213 – 6217 

18.24.3 Fylgihlutir úr leðri; fatnaður úr flóka eða vefleysum; 
fatnaður úr húðuðum textíldúk  

 

18.24.31 Fylgihlutir, úr leðri eða samsettu leðri 4203[.29 + .3 + .4] 

18.24.32 Fatnaður úr flóka eða vefleysum, textíldúkur gegndreyptur 
eða húðaður 

6113 + 6210 
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18.24.4 Hattar og höfuðfatnaður 

18.24.41 Hattaefni, hattakollar, hattabolir og hettur 

18.24.42 Hattar og annar höfuðfatnaður; hárnet 

 

6501 + 6502 

6503 – 6505 

18.24.43 Annar höfuðfatnaður, svitagjarðir, fóður, hlífar, hattaform, 
hattagrindur, skyggni og hökubönd, fyrir höfuðfatnað  

18.24.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við annan fatnað og fylgihluti, 
ót.a. 

18.24.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við annan fatnað og fylgihluti, 
ót.a. 

Flokkur 18.3 Loðskinn; vörur úr loðskinnum 

Grein 18.30 Loðskinn; vörur úr loðskinnum 

18.30.1 Loðskinn; vörur úr loðskinnum 

6506[.92 + .99] + 6507 

18.30.11 Sútuð eða verkuð loðskinn 

18.30.12 Fatnaður, fylgihlutir og aðrar vörur úr loðskinnum, þó ekki 
höfuðfatnaður 

4302 

4303 

18.30.13 Gerviloðskinn og vörur úr því 

18.30.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við loðskinn; vörur úr 
loðskinnum 

18.30.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við loðskinn; vörur úr 
loðskinnum 

UNDIRBÁLKUR DC   LEÐUR OG LEÐURVÖRUR 

DEILD 19 LEÐUR OG LEÐURVÖRUR 

Flokkur 19.1  Leður 

Grein 19.10  Leður 

19.10.1 Þvottaskinn; lakkleður og lagskipað lakkleður; málmhúðað 
leður 

4304 

19.10.11 Þvottaskinn 4114.10 

19.10.12 Lakkleður og lagskipað lakkleður; málmhúðað leður 4114.20 

19.10.2 Leður úr nautgripa- eða hrosshúðum, án hára  

19.10.21 Leður úr nautgripahúðum, heilum, án hára 4104[.11.10 + .11.51 + 
.19.10 + .19.51 + .41.11 + 
.41.19 + .41.51 + .49.11 + 
.49.19 + .49.51] + 
4107[.11.11 + .11.19 + 
12.11 + .12.19 + .12.91 + 
.19.10] 

19.10.22 Leður úr nautgripahúðum, ekki heilum, án hára 4104[.11.59 + .19.59 + 
.41.59 + .49.59] + 
4107[.91 + .92.10 + 
.99.10] 

19.10.23 Leður úr hrosshúðum, án hára  4104[.11.90 + .19.90 + 
.41.90 + .49.90] + 
4107[.11.90 + .12.99 + 
.19.90 + .92.90 + .99.90] 
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19.10.3 Leður úr sauðfjárskinnum, geitaskinnum eða svínahúðum, 
án ullar eða hára 

19.10.31 Leður úr sauðfjárskinnum, án ullar 

19.10.32 Leður úr geita- eða kiðlingaskinnum, án hára 

19.10.33 Leður af svínum 

19.10.4 Annað leður úr dýrahúðum; samsett leður að meginstofni 
úr leðri 

 

4105 + 4112 

4106.2 + 4113.1 

4106.3 + 4113.2 

19.10.41 Annað leður úr dýrahúðum, án hára 4106[.4 + .9] + 4113[.3 + 
.9] 

19.10.42 Samsett leður að meginstofni úr leðri 

19.10.5 Úrgangur leðurs; leðurdust, -duft og -mjöl 

19.10.50 Úrgangur leðurs; leðurdust, -duft og -mjöl 

19.10.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við leður 

19.10.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við leður 

Flokkur 19.2 Ferðatöskur, handtöskur og skyl-
dar vörur; reiðtygi og aktygi 

Grein 19.20 Flokkur 19.2 Ferðatöskur, hand-
töskur og skyldar vörur; reiðtygi og 
aktygi 

19.20.1 Ferðatöskur, handtöskur og skyldar vörur; reiðtygi og 
aktygi; aðrar leðurvörur 

4115.1 

 

4115.2 

19.20.11 Reiðtygi og aktygi fyrir hvers konar dýr, úr hvers konar 
efni 

19.20.12 Ferðatöskur, handtöskur og skyldar vörur, úr hvers konar 
efni 

19.20.13 Úrólar, úrbönd og úrfestar, og hlutar til þeirra 

4201 

 4202 + 9605 

9113.9 

19.20.14 Aðrar vörur úr leðri eða samsettu leðri, þ.m.t. vörur til 
notkunar í vélbúnaði eða vélrænum tækjum  

19.20.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við ferðatöskur, handtöskur og 
skyldar vörur; reiðtygi og aktygi 

19.20.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við ferðatöskur, handtöskur og 
skyldar vörur; reiðtygi og aktygi 

Flokkur 19.3 Skófatnaður 

Grein 19.30 Skófatnaður 

19.30.1 Skófatnaður annar en íþróttaskór og hlífðarskór 

4204 + 4205 

19.30.11 Vatnsþéttur skófatnaður með ytri sóla og yfirleðri úr 
gúmmíi eða plasti 

6401.9 

19.30.12 Skófatnaður með ytri sóla og yfirleðri úr gúmmíi eða plasti

19.30.13 Skófatnaður með yfirleðri úr leðri 

6402[.2 + .9] 

6403[.5 + .9] + 6405.1 

19.30.14 Skófatnaður með yfirleðri úr textílefni, annar en 
íþróttaskór 

6404[.19 + .2] + 6405.2 
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19.30.2 Íþróttaskór 

19.30.21 Skíðaskór og gönguskíðaskór; snjóbrettaskór 

 

6402.12 + 6403.12 

19.30.22 Æfingaskór og skyldar vörur með sóla úr gúmmíi eða 
plasti og yfirleðri úr textílefni  

19.30.23 Aðrir íþróttaskór, þó ekki skautaskór 

19.30.3 Hlífðarskór og annar skófatnaður, ót.a. 

19.30.31 Skófatnaður með táhlíf úr málmi 

6404.11 

6402.19 + 6403.19 

6401.1 + 6402.3 + 6403.4 

6403[.2 + .3] + 6405.9 

19.30.32 Tréskór, ýmiss konar sérhannaður skófatnaður og annar 
skófatnaður, ót.a. 

19.30.4 Hlutar til skófatnaðar 

 

19.30.40 Hlutar til skófatnaðar 

19.30.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við skófatnað 

19.30.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við skófatnað 

UNDIRBÁLKUR DD VIÐUR OG VÖRUR ÚR VIÐI 
OG KORKI (ANNAR EN 
HÚSGÖGN); VARA ÚR 
HÁLMI OG FLÉTTIEFNUM 

DEILD 20                       VIÐUR OG VÖRUR ÚR VIÐI 
OG KORKI (ANNAR EN HÚS-
GÖGN); VARA ÚR HÁLMI OG 
FLÉTTIEFNUM 

Flokkur 20.1 Viður, sagaður, heflaður eða 
fúavarinn 

Grein 20.10 Viður, sagaður, heflaður eða 
fúavarinn 

6406 

20.10.1 Viður sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða 
birktur, > 6 mm að þykkt; brautarbitar fyrir járnbrautir eða 
sporbrautir úr viði, ekki fúavarðir  

 

20.10.10 Viður sagaður eða höggvinn eftir endilöngu, flagaður eða 
birktur, > 6 mm að þykkt; brautarbitar fyrir járnbrautir eða 
sporbrautir úr viði, ekki fúavarðir  

20.10.2 Viður unninn til samfellu á hvaða brún eða hlið sem er; 
viðarull; viðarmjöl; viður sem spænir eða agnir  

4406.1 + 4407 

20.10.21 Viður unninn til samfellu á hvaða brún eða hlið sem er 

20.10.22 Viðarull; viðarmjöl 

20.10.23 Viður sem spænir eða agnir 

20.10.3 Trjábolir, óunnir; brautarbitar fyrir járnbrautir eða 
sporbrautir (þvertré) úr viði, fúavarðir eða meðhöndlaðir á 
annan hátt  

4409 

4405 

4401.2 

20.10.31 Trjábolir, óunnir, málaðir, bæsaðir, bornir kreósóti eða 
öðrum fúavara 

4403.1 

20.10.32 Brautarbitar fyrir járnbrautir eða sporbrautir (þvertré) úr 
viði, fúavarðir 

4406.9 
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20.10.4 Sag og viðarúrgangur og viðarrusl  

20.10.40 Sag og viðarúrgangur og viðarrusl 

20.10.9 Fúavarnarþjónusta á viði 

20.10.90 Fúavarnarþjónusta á viði 

Flokkur 20.2 Viðarspónn; krossviður, límtré; 
spónaplötur, trefjaplötur og aðrar 
viðarplötur 

Grein 20.20 Viðarspónn; krossviður, límtré; 
spónaplötur, trefjaplötur og aðrar 
viðarplötur 

20.20.1 Viðarplötur 

4401.3 

20.20.11 Krossviður, eingöngu úr viðarþynnum 4412.1 

20.20.12 Annar krossviður, spónlagðar plötur og áþekkur lagskiptur 
viður  

4412[.2 + .9] 

20.20.13 Spónaplötur og áþekkar plötur úr viði eða öðrum 
viðarkenndum efnum 

4410 

20.20.14 Trefjaplötur úr viði eða öðrum viðarkenndum efnum 

20.20.15 Lokafrágangur á viðarplötum 

20.20.2 Viðarspónn; þynnur í krossvið, hertur viður 

4411 

20.20.21 Viðarspónn og þynnur í krossvið og annar viður sagaður 
eftir endilöngu, flagaður eða birktur, < 6 mm að þykkt  

4408 

20.20.22 Hertur viður, í blokkum, plötum, ræmum eða prófíllaga 

Flokkur 20.3 Trésmíðavörur til bygginga 

Grein 20.30 Trésmíðavörur til bygginga 

20.30.1 Trésmíðavörur til bygginga (aðrar en forsmíðaðar 
byggingar) 

4413 

20.30.11 Gluggar, dyragluggar og karmar til þeirra, hurðir og 
karmar og þröskuldar til þeirra, úr viði 

20.30.12 Parketgólfborð, steinsteypumót, þakspónn, úr viði 

20.30.13 Trésmíðavörur til bygginga, ót.a. 

4418[.1 + .2] 

4418[.3 - .5] 

4418.9 
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20.30.2 Forsmíðaðar timburbyggingar 

20.30.20 Forsmíðaðar timburbyggingar 

20.30.9 Uppsetning (uppsláttur) á eigin trésmíðavörum til 
bygginga og á eigin forsmíðuðum timburbyggingum 

20.30.90 Uppsetning (uppsláttur) á eigin trésmíðavörum til 
bygginga og á eigin forsmíðuðum timburbyggingum 

20.30.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við trésmíðavörur til bygginga 

Flokkur 20.4 Umbúðir úr viði 

Grein 20.40 Umbúðir úr viði 

20.40.1 Umbúðir úr viði 

 

9406.00.1 

20.40.11 Vörubretti, kassabretti og önnur farmbretti, úr viði 4415.2 

20.40.12 Aðrar umbúðir úr viði og hlutar til þeirra 

20.40.9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta í tengslum við umbúðir úr 
viði og vörubretti 

20.40.90 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta í tengslum við umbúðir úr 
viði og vörubretti 

20.40.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við umbúðir úr viði 

Flokkur 20.5 Önnur viðarvara; vara úr korki, 
hálmi og fléttiefnum 

Grein 20.51 Önnur viðarvara 

20.51.1 Önnur viðarvara 

4415.1 + 4416 

20.51.11 Verkfæri, verkfærahlutar, verkfærahandföng, burstatré og 
handföng fyrir sópa og bursta, leistar og blokkir fyrir 
stígvél og skó, úr viði  

4417 

20.51.12 Borðbúnaður og eldhúsbúnaður úr viði 4419 

20.51.13 Myndfelldur viður og innlagður viður; skrín og kassar 
undir skartgripi eða hnífapör og áþekkar vörur; styttur og 
annað skraut, úr viði  

4420 

20.51.14 Viðarrammar fyrir málverk, ljósmyndir, spegla eða áþekka 
hluti og aðrar vörur úr viði  

4414 + 4421 



Nr. 49/362  2.10.2003EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 

 

 
  

 

20.51.9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta í tengslum við vörur úr 
viði, ót.a. 

20.51.90 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta í tengslum við vörur úr 
viði, ót.a. 

20.51.99 Iðnðarþjónusta í tengslum við aðrar vörur úr viði 

Grein 20.52 Vörur úr korki, hálmi og fléttiefnum 

20.52.1 Vörur úr korki, hálmi og öðrum fléttiefnum; 
körfugerðarvörur og tágasmíði 

 

20.52.11 Náttúrlegur korkur, birktur eða gróflega tilhöggvinn í 
ferninga eða í plötur, þynnur eða ræmur; brotinn, kurlaður 
eða malaður korkur; korkúrgangur  

4501.9 + 4502 

20.52.12 Vörur úr náttúrlegum korki 4503 

20.52.13 Blokkir, plötur, þynnur og ræmur, flísar hvernig sem er að 
lögun, fastir valsar, úr mótuðum korki  

4504.1 

20.52.14 Mótaður korkur; vörur úr mótuðum korki, ót.a. 4504.9 

20.52.15 Framleiðsla úr hálmi, espartó eða öðrum fléttiefnum; 
körfugerðarvörur, og tágasmíði  

20.52.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við vörur úr korki, hálmi og 
fléttiefnum 

20.52.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við vörur úr korki, hálmi og 
fléttiefnum 

UNDIRBÁLKUR DE PAPPÍRSDEIG, PAPPÍR OG 
PAPPÍRSVARA; UPPTEKIÐ 
EFNI; PRENTIÐNAÐUR 

DEILD 21 PAPPÍRSDEIG, PAPPÍR OG 
PAPPÍRSVARA 

Flokkur 21.1 Pappírsdeig, pappír og pappi 

Grein 21.11 Pappírsdeig 

21.11.1 Viðardeig eða deig úr öðrum beðmisríkum efnum 

46 

21.11.11 Efnafræðilega meðhöndlað viðardeig, á upplausnarstigum 4702 

21.11.12 Efnafræðilega meðhöndlað viðardeig, sóta eða súlfat, þó 
ekki á upplausnarstigum  

4703 

21.11.13 Efnafræðilega meðhöndlað viðardeig, súlfít, þó ekki á 
upplausnarstigum 

4704 

21.11.14 Vélunnið viðardeig, hálfefnafræðilega meðhöndlað 
viðardeig, deig úr öðrum beðmisríkum efnum en viði 

4701 + 4705 + 4706 
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21.11.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við pappírsdeig 

21.11.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við pappírsdeig 

Grein 21.12 Pappír og pappi 

21.12.1 Dagblaðapappír, handgerður pappír og annar óhúðaður 
pappír eða pappi til grafískra nota  

 

21.12.11 Dagblaðapappír, í rúllum eða örkum 4801 + 4802[.61.10 + 
.62.10 + .69.10] 

21.12.12 Handgerður pappír og pappi 4802.1 

21.12.13 Pappír og pappi notaður í ljósnæman, hitanæman eða 
rafnæman pappír; kalkipappírsefni; veggfóðursefni  

4802[.2 - .4] 

21.12.14 Annar pappír og pappi 4802[.5 + .61(.50 +.90) + 
62(.50 + .90) + 69(.50 + 
.90)] 

21.12.2 Hreinlætisþurrkuefni, óhúðaður kraftpappír og annar 
óhúðaður pappír og pappi  

 

21.12.21 Hreinlætis- eða andlitsþurrkuefni, handþurrku- eða 
bleiuefni, beðmisvatt og vefir úr beðmistrefjum  

4803 

21.12.22 Óhúðaður kraftpappír 4804.1 

21.12.23 Annar óhúðaður kraftpappír og pappi; sekkjakraftpappír, 
krepaður eða felldur  

4804[.2 - .5] + 4808.2 

21.12.24 Bylgjupappír (milliborð) í rúllum eða örkum  4805.1 

21.12.25 Testliner-pappír og -pappi, óhúðaður 

21.12.3 Annar óhúðaður pappír og pappi; vindlingapappír, ekki 
skorinn í stærðir 

4805.2 

21.12.30 Annar óhúðaður pappír og pappi; vindlingapappír, ekki 
skorinn í stærðir 

21.12.4 Jurtapergament, feitiheldur pappír, afritunarpappír (tracing 
papers) og vatnsheldur pappír og annar gljáður, gagnsær 
eða hálfgagnsær pappír  

4805[.3 - .9] + 4813.9 

21.12.40 Jurtapergament, feitiheldur pappír, afritunarpappír (tracing 
papers) og vatnsheldur pappír og annar gljáður, gagnsær 
eða hálfgagnsær pappír  

4806 



Nr. 49/364  2.10.2003EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 
  

 

21.12.5 Unninn pappír og pappi  

21.12.51 Samsettur pappír eða pappi, ekki yfirborðshúðaður eða 
gegndreyptur 

4807 

21.12.52 Pappír og pappi, bylgjaður, krepaður, felldur, upphleyptur eða 
gataður, ót.a. 

4808[.3 + .9] 

21.12.53 Pappír og pappi, notaður til að skrifa á, prenta á eða til annarra 
grafískra nota, húðaður með kaólíni eða öðrum ólífrænum 
efnum 

4810[.1 + .2] 

21.12.54 Kraftpappír og pappi (ekki notaður til að skrifa á, prenta á eða 
til annarra grafískra nota) húðaður með kaólíni eða öðrum 
ólífrænum efnum 

4810[.3 + .9] 

21.12.55 Kalkipappír, sjálfafritunarpappír og annar afritunar- eða 
færipappír, í rúllum eða örkum 

4809 

21.12.56 Pappír, pappi, beðmisvatt og vefir úr beðmistrefjum, húðað, 
gegndreypt, hjúpað, yfirborðslitað eða áprentað, í rúllum eða 
örkum 

4811[.1 - .6] 

21.12.57 Annar pappír, pappi, beðmisvatt og vefir úr beðmistrefjum 

21.12.6 Úrgangur og rusl úr pappír eða pappa 

4811.9 

21.12.60 Úrgangur og rusl úr pappír eða pappa 

21.12.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við pappír og pappa 

21.12.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við pappír og pappa 

Flokkur 21.2 Pappírs- og pappavara 

Grein 21.21 Bylgjupappír og -pappi og pappírs- og 
pappaumbúðir 

21.21.1 Bylgjupappír og -pappi og pappírs- og pappaumbúðir 

4707 

21.21.11 Bylgjupappír og -pappi, í rúllum eða örkum 4808.1 

21.21.12 Sekkir og pokar úr pappír 4819[.3 + .4] 

21.21.13 Öskjur, box og kassar úr bylgjupappír eða -pappa 4819.1 

21.21.14 Öskjur, box og kassar sem hægt er að brjóta saman, úr pappír 
og pappa, þó ekki bylgjupappír eða -pappa 

4819.2 

21.21.15 Spjaldskrárkassar, bréfabakkar, geymslukassar og áþekkar 
vörur, sem notaðar eru á skrifstofum, í verslunum o.þ.h., úr 
pappír 

4819[.5 + .6] 
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21.21.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við bylgjupappír og -pappa og 
pappírs- og pappaumbúðir 

21.21.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við bylgjupappír og -pappa og 
pappírs- og pappaumbúðir 

Grein 21.22 Vara til heimilis- og hreinlætisnota úr pappír 
og pappa  

 

21.22.1 Vara til heimilis- og hreinlætisnota úr pappír og pappa   

21.22.11 Salernispappír, vasaklútar, hreinsi- eða andlitsþurrkuklútar og 
handþurrkur, borðdúkar og servíettur, úr pappír 

4818[.1 - .3] 

21.22.12 Hreinlætis- og sjúkrahúsvörur, fatnaður og hlutar til hans, úr 
pappírsdeigi, pappír, beðmisvatti eða vef úr beðmistrefjum 

4818[.4 - .9] 

21.22.13 Bakkar, diskar, föt og bollar o. þ. h. úr pappír eða pappa 

21.22.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við vöru til heimilis- og hrein-
lætisnota úr pappír og pappa 

21.22.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við vöru til heimilis- og hrein-
lætisnota úr pappír og pappa 

Grein 21.23 Skrifpappír 

21.23.1 Skrifpappír 

4823.6 

21.23.11 Kalkipappír, sjálfafritunarpappír og annar afritunarpappír eða 
færipappír, fjölritunarstenslar og offsetprentplötur úr pappír; 
límkenndur eða límborinn pappír 

4816 + 4823.1 

21.23.12 Umslög, bréfkort, póstkort án mynda úr pappír eða pappa; 
öskjur sem innihalda skrifpappír 

4817 

21.23.13 Annar pappír og pappi, notaður til að skrifa á, prenta á eða til 
annarra grafískra nota, áprentaður, upphleyptur eða gataður 

21.23.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við skrifpappír 

21.23.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við skrifpappír 

Grein 21.24 Veggfóður 

21.24.1 Veggfóður 

4823[.90(.12 + .2)] 

21.24.11 Veggfóður og áþekk veggklæðning; gluggaglærur úr pappír 4814 

21.24.12 Veggfóður úr textílefni 5905 
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21.24.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við veggfóður 

21.24.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við veggfóður 

Grein 21.25 Önnur pappírs- og pappavara, ót.a. 

21.25.1 Önnur pappírs- og pappavara, ót.a. 

 

21.25.11 Gólfklæðning á undirlagi úr pappír eða pappa 

21.25.12 Pappírs- eða pappamiðar 

21.25.13 Síublokkir, síustykki og síuplötur úr pappírsdeigi 

4815 

4821 

4812 

21.25.14 Vindlingapappír; kefli, spólur, snældur og áþekkar uppistöður; 
síupappír og síupappi; önnur pappírs- og pappavara, ót.a. 

21.25.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við aðra pappírs- og pappavöru, 
ót.a. 

21.25.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við aðra pappírs- og pappavöru, 
ót.a. 

DEILD 22 PRENTAÐ EFNI OG UPPTEKIÐ EFNI 

Flokkur 22.1 Bækur, dagblöð og annað prentað efni og 
upptekið efni 

Grein 22.11 Bækur 

22.11.1 Prentaðar bækur, bæklingar, pésar og áþekkar prentvörur, 
einblöðungar 

4813[.1 + .2] + 4822 + 
4823[.2 + .4 + .7 + .90(.10 
+ 14 + 15) + 90(.3 - .9)] 

22.11.10 Prentaðar bækur, bæklingar, pésar og áþekkar prentvörur, 
einblöðungar 

22.11.2 Prentaðar eða rafrænar bækur, bæklingar, pésar, o. þ. h. 

4901.1 

22.11.21 Prentaðar bækur, bæklingar, pésar, o. þ. h. 

22.11.22 Rafrænar bækur, bæklingar, pésar, o. þ. h. 

22.11.3 Prentaðar eða rafrænar orðabækur, alfræðibækur og ritraðir 
þeirra  

4901.99 + 4903 

22.11.31 Prentaðar orðabækur, alfræðibækur og ritraðir þeirra 

22.11.32 Rafrænar orðabækur, alfræðibækur og ritraðir þeirra 

22.11.4 Prentaðar eða rafrænar kortabækur og annars konar bækur með 
landabréfum eða kortum 

4901.91 

22.11.41 Prentaðar kortabækur og annars konar bækur með landabréfum 
eða kortum 

22.11.42 Rafrænar kortabækur og annars konar bækur með landabréfum 
eða kortum 

4905.91 



2.10.2003  Nr. 49/367EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 
  

 

22.11.5 Prentuð eða rafræn  landabréf, sjókort og þess konar kort, 
hnattlíkön, þó ekki í bókarformi 

 

22.11.51 Prentuð landabréf, sjókort og þess konar kort, hnattlíkön, þó 
ekki í bókarformi 

22.11.52 Rafræn landabréf, sjókort og þess konar kort, hnattlíkön, þó 
ekki í bókarformi 

22.11.6 Sala á auglýsingarými í prentuðum eða rafrænum bókum  

22.11.61 Sala á auglýsingarými í prentuðum bókum  

22.11.62 Sala á auglýsingarými í rafrænum bókum  

22.11.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við bækur 

22.11.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við bækur 

Grein 22.12 Dagblöð, fréttablöð og tímarit sem koma út 
minnst fjórum sinnum í viku 

22.12.1 Prentuð eða rafræn dagblöð, fréttablöð og tímarit sem koma út 
minnst fjórum sinnum í viku 

4905[.1 + .99] 

22.12.11 Prentuð dagblöð, fréttablöð og tímarit sem koma út minnst 
fjórum sinnum í viku 

22.12.12 Rafræn dagblöð, fréttablöð og tímarit sem koma út minnst 
fjórum sinnum í viku 

22.12.2 Sala á auglýsingarými í prentuðum eða rafrænum dagblöðum, 
fréttablöðum og tímaritum sem koma út minnst fjórum sinnum 
í viku  

22.12.21 Sala á auglýsingarými í prentuðum dagblöðum, fréttablöðum 
og tímaritum sem koma út minnst fjórum sinnum í viku 

22.12.22 Sala á auglýsingarými í rafrænum dagblöðum, fréttablöðum og 
tímaritum sem koma út minnst fjórum sinnum í viku 

22.12.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við dagblöð, fréttablöð og tímarit 
sem koma út minnst fjórum sinnum í viku 

22.12.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við dagblöð, fréttablöð og tímarit 
sem koma út minnst fjórum sinnum í viku 

Grein 22.13    Dagblöð, fréttablöð og tímarit sem koma út 
sjaldnar en fjórum sinnum í viku 

22.13.1 Prentuð eða rafræn dagblöð, fréttablöð og tímarit sem koma út 
sjaldnar en fjórum sinnum í viku 

4902.1 

22.13.11 Prentuð dagblöð, fréttablöð og tímarit sem koma út sjaldnar en 
fjórum sinnum í viku 

22.13.12 Rafræn dagblöð, fréttablöð og tímarit sem koma út sjaldnar en 
fjórum sinnum í viku 

22.13.2 Sala á auglýsingarými í prentuðum eða rafrænum dagblöðum, 
fréttablöðum og tímaritum sem koma út sjaldnar en fjórum 
sinnum í viku  

22.13.21 Sala á auglýsingarými í prentuðum dagblöðum, fréttablöðum 
og tímaritum sem koma út sjaldnar en fjórum sinnum í viku 

22.13.22 Sala á auglýsingarými í rafrænum dagblöðum, fréttablöðum og 
tímaritum sem koma út sjaldnar en fjórum sinnum í viku 

4902.9 



Nr. 49/368  2.10.2003EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 
  

 

22.13.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við dagblöð, fréttablöð og tímarit 
sem koma út sjaldnar en fjórum sinnum í viku 

22.13.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við dagblöð, fréttablöð og tímarit 
sem koma út sjaldnar en fjórum sinnum í viku 

Grein 22.14 Hljóðritað efni 

22.14.1 Hljómplötur, segulbönd, geisladiskar, stafrænir mynddiskar og 
aðrir áteknir hljóðmiðlar 

 

22.14.11 Hljómplötur, geisladiskar og stafrænir mynddiskar 

22.14.12 Hljóðupptökur á segulband 

22.14.2 Prentaðar nótur, prentað eða rafrænt 

22.14.21 Prentaðar nótur, prentað 

22.14.22 Prentaðar nótur, rafrænt 

22.14.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við hljóðritað efni 

22.14.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við hljóðritað efni 

Grein 22.15 Póstkort, heillaóskakort, myndir og svipað 
efni 

22.15.1 Prentuð eða rafræn póstkort, heillaóskakort, myndir og annað 
efni 

8524[.1 + .32 + .99] 

8524[.51 + .52] 

 

4904 

22.15.11 Prentuð og myndskreytt póstkort, prentuð heillaóskakort, 
o. þ. h. 

22.15.12 Rafræn og myndskreytt póstkort, rafræn heillaóskakort, o. þ. h.

4909 

22.15.13 Prentaðar myndir, snið og ljósmyndir 

22.15.14 Rafrænar myndir, snið og ljósmyndir 

4911.91 

22.15.15 Prentaðar færimyndir (decalcomanias); prentuð almanök 

22.15.16 Rafrænar færimyndir (decalcomanias); rafræn almanök 

22.15.2 Sala á auglýsingarými á prentuðum eða rafrænum póstkortum, 
heillaóskakortum, myndum og öðru efni 

22.15.21 Sala á auglýsingarými á prentuðum póstkortum, heillaó-
skakortum, myndum og öðru efni 

22.15.22 Sala á auglýsingarými á rafrænum póstkortum, heillaó-
skakortum, myndum og öðru efni 

22.15.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við póstkort, heillaóskakort, 
myndir og svipað efni 

22.15.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við póstkort, heillaóskakort, 
myndir og svipað efni 

Flokkur 22.2 Prentiðnaður og tengd starfsemi 

Grein 22.21 Prentun dagblaða 

22.21.1 Prentun dagblaða 

22.21.10 Prentun dagblaða 

4908 + 4910 
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Grein 22.22 Prentiðnaður, ót.a. 

22.22.1 Frímerki; ávísanaeyðublöð; peningaseðlar, skuldabréf; 
auglýsingaefni til nota í viðskiptum, pöntunarlistar, o. þ. h.; 
annað prentað efni, ót.a. 

 

22.22.11 Ný frímerki; pappír með frímerkjum, stimpilmerkjum eða 
áþekkum merkjum; ávísanaeyðublöð; peningaseðlar, o. þ. h. 

4907 

22.22.12 Auglýsingaefni til nota í viðskiptum, pöntunarlistar, o. þ. h. 4911.1 

22.22.13 Annað prentað efni ót.a. 

22.22.2 Skrár, bókhaldsbækur, skjalabindi, eyðublöð og annar skrif-
pappír, úr pappír eða pappa 

4911.99 

22.22.20 Skrár, bókhaldsbækur, skjalabindi, eyðublöð og annar skrif-
pappír, úr pappír eða pappa 

22.22.3 Prentþjónusta, önnur en prentun dagblaða 

22.22.31 Prentun bóka 

22.22.32 Önnur prentþjónusta, ót.a. 

Grein 22.23 Bókband  

22.23.1 Bókband  

22.23.10 Bókband  

Grein 22.24 Undirbúningur fyrir prentun 

22.24.1 Undirbúningur fyrir prentun 

22.24.10 Undirbúningur fyrir prentun 

22.24.2 Prentplötur, -valsar og aðrar aðferðir við prentun 

4820 

22.24.20 Prentplötur, -valsar og aðrar aðferðir við prentun 

Grein 22.25 Önnur starfsemi tengd prentiðnaði 

22.25.1 Önnur starfsemi tengd prentiðnaði 

22.25.10 Önnur starfsemi tengd prentiðnaði 

Flokkur 22.3 Fjölföldun upptekins efnis 

Grein 22.31 Fjölföldun upptekins efnis 

22.31.1 Fjölföldun upptekins efnis 

22.31.10 Fjölföldun upptekins efnis 

8442.5 
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Grein 22.32 Fjölföldun upptekins myndefnis 

22.32.1 Fjölföldun upptekins myndefnis 

22.32.10 Fjölföldun upptekins myndefnis 

Grein 22.33 Fjölföldun hugbúnaðar 

22.33.1 Fjölföldun hugbúnaðar 

22.33.10 Fjölföldun hugbúnaðar 

UNDIRBÁLKUR DF   KOKS, HREINSAÐAR 
OLÍUVÖRUR OG 
KJARNAELDSNEYTI 

DEILD 23                       KOKS, HREINSAÐAR 
OLÍUVÖRUR OG 
KJARNAELDSNEYTI 

Flokkur 23.1 Vörur fyrir koksofna 

Grein 23.10 Vörur fyrir koksofna 

23.10.1 Koks og hálfkoks úr steinkolum, brúnkolum eða mó; gaskoks 

 

23.10.10 Koks og hálfkoks úr steinkolum, brúnkolum eða mó; gaskoks 

23.10.2 Tjara eimuð úr steinkolum, brúnkolum eða mó; önnur jarðtjara 

2704 

23.10.20 Tjara eimuð úr steinkolum, brúnkolum eða mó; önnur jarðtjara 

23.10.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við vörur fyrir koksofna 

23.10.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við vörur fyrir koksofna 

Flokkur 23.2 Hreinsaðar jarðolíuvörur 

Grein 23.20 Hreinsaðar jarðolíuvörur 

23.20.1 Brennsluolía og bensín; smurolíur 

2706 

23.20.11 Bensín fyrir hreyfla, þ.m.t. flugvélabensín 

23.20.12 Bensínkennt þotueldsneyti 

23.20.13 Aðrar léttar jarðolíur, léttar blöndur, ót.a. 

23.20.14 Steinolía, þ.m.t. steinolíukennt þotueldsneyti 

23.20.15 Gasolíur 

23.20.16 Aðrar léttar jarðolíur, léttar blöndur, ót.a. 

23.20.17 Brennsluolíur, ót.a. 

23.20.18 Smurolíur; þykkar blöndur, ót.a. 

2710.11[.31 - .59] 

2710.11.7 

2710.11[.1 + .2 + .90] 

2710.19[.21 + .25] 

2710.19[.3 + .4] 

2710.19[.1 + .29] 

2710.19[.5 + .6] 

2710.19[.7 - .9] 



2.10.2003  Nr. 49/371EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 
  

 

23.20.2 Jarðolíugas og annað loftkennt kolvatnsefni, þó ekki jarðgas  

23.20.21 Própan og bútan, í vökvaformi 

23.20.22 Etýlen, própýlen, bútýlen, bútadíen og annað jarðolíugas eða 
annað loftkennt kolvatnsefni, þó ekki jarðgas 

23.20.3 Aðrar jarðolíuvörur 

2711[.12 + .13] 

2711[.14 + .19 + .29] 

23.20.31 Vaselín; paraffín; jarðolíuvax og annað vax 

23.20.32 Jarðolíukox; jarðolíubítumen og aðrar leifar úr jarðolíum 

23.20.4 Olíuúrgangur 

2712 

2713 

23.20.40 Olíuúrgangur 

23.20.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við hreinsaðar jarðolíuvörur 

23.20.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við hreinsaðar jarðolíuvörur 

Flokkur 23.3 Kjarnaeldsneyti 

Grein 23.30 Kjarnaeldsneyti 

23.30.1 Geislavirk frumefni, samsætur og sambönd; geislavirkar leifar 

2710.9 

23.30.11 Náttúrlegt úran og sambönd þess 

23.30.12 Auðgað úran og plúton og sambönd þeirra 

23.30.13 Snautt úran og þórín og sambönd þeirra 

23.30.14 Geislavirk frumefni og samsætur og sambönd þeirra, ót.a.; 
geislavirkar leifar 

23.30.2 Eldsneytishylki, ógeisluð, fyrir kjarnakljúfa 

2844.1 

2844.2 

2844.3 

2844.4 

23.30.20 Eldsneytishylki, ógeisluð, fyrir kjarnakljúfa 

23.30.9 Vinnsla geislavirks úrgangs 

23.30.90 Vinnsla geislavirks úrgangs 

8401.3 
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UNDIRBÁLKUR DG ÍÐEFNI, ÍÐEFNAVÖRUR OG 
TILBÚNAR TREFJAR 

DEILD DG ÍÐEFNI, ÍÐEFNAVÖRUR OG 
TILBÚNAR TREFJAR 

Flokkur 24.1 Grunnefni 

Grein 24.11 Iðnaðargas 

24.11.1 Iðnaðargas 

 

24.11.11 Vatnsefni, argon, eðalgös, köfnunarefni og súrefni 2804[.1 - .4] 

24.11.12 Koltvísýringur og önnur ólífræn súrefnissambönd málm-
leysingja 

2811[.21 + .29] 

24.11.13 Fljótandi og samþjappað andrúmsloft 

24.11.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við iðnaðargas 

24.11.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við iðnaðargas 

Grein 24.12 Litir og litarefni 

24.12.1 Oxíð, peroxíð og hýdroxíð 

2851.00.3 

24.12.11 Sinkoxíð og sinkperoxíð; títanoxíð 

24.12.12 Krómoxíð, magnaoxíð, blý- og koparoxíð og hýdroxíð 

2817 + 2823 

2819 + 2820 + 2824 + 
2825.5 

24.12.13 Önnur málmoxíð, hýdroxíð og peroxíð 

24.12.2 Sútunar- eða litunarkjarnar; tannín og aðrar afleiður; 
litunarefni, ót.a. 

2821 + 2822 + 2825[.2 - .4 
+ .6 - .9] 

24.12.21 Syntetísk lífræn litunarefni og litlögur og framleiðsla úr því 3204 + 3205 

24.12.22 Sútunarkjarnar úr jurtaríkinu; tannín og afleiður þeirra; 
litunarefni úr jurta- eða dýraríkinu 

3201 + 3203 

24.12.23 Syntetísk lífræn og ólífræn sútunarefni; framleiðsla til sútunar 3202 

24.12.24 Litunarefni, ót.a.; ólífræn efni notuð sem ljóm 

24.12.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við liti og litarefni 

24.12.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við liti og litarefni 

3206 
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Grein 24.13 Önnur ólífræn grunnefni 

24.13.1 Frumefni, ót.a.; ólífrænar sýrur og sambönd 

 

24.13.11 Málmleysingjar 2801 – 2803 + 2804[.5 - 
.9] 

24.13.12 Halógen- og brennisteinssambönd málmleysingja 2812 + 2813 

24.13.13 Alkalí- eða jarðalkalímálmar; sjaldgæfir jarðmálmar, skandín 
og yttrín; kvikasilfur 

2805 

24.13.14 Vetnisklóríð; oleum; dífosfórpentaoxíð; aðrar ólífrænar sýrur; 
kísildíoxíð og brennisteinsdíoxíð 

2806 + 2807 + 2809 + 
2810 + 2811[.1 + .22 + 
.23] 

24.13.15 Oxíð, hýdroxíð og peroxíð; hýdrasín og hýdroxýlamín og 
ólífræn sölt þeirra 

24.13.2 Málmhalógen; hypóklóröt, klóröt og perklóröt 

2815 + 2816 + 2818.3 + 
2825.1 

24.13.21 Málmhalógen 2826 + 2827[.2 - .6] 

24.13.22 Hípóklóröt, klóröt og perklóröt 

24.13.3 Súlfíð, súlföt; nítröt, fosföt og karbonöt 

2828 + 2829 

24.13.31 Súlfíð, súlfít og súlföt 

24.13.32 Fosfínöt, fosfonöt, fosföt og fjölfosföt 

2830 – 2833 

2834[.29] + 2835 

24.13.33 Karbonöt 

24.13.4 Sölt annarra málma 

2836[.2 - .9] 

24.13.41 Sölt oxómálmsýrna eða peroxómálmsýrna; hlaupkenndir 
góðmálmar 

2841 + 2843 

24.13.42 Önnur ólífræn sambönd, ót.a., þ.m.t. eimað vatn; amalgöm, þó 
ekki amalgöm góðmálma 

2851.00[.1 + .9] 
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24.13.5 Önnur ólífræn grunnefni, ót.a.  

24.13.51 Samsætur, ót.a. og sambönd þeirra 

24.13.52 Sýaníð, sýaníðoxíð og flókin sýaníð; fúlmínöt, sýanöt og 
þíósýanöt; silíköt; bóröt; perbóröt; önnur sölt ólífrænna sýrna 
eða peroxósýrna 

2845 

2837 – 2840 + 2842 

24.13.53 Vetnisperoxíð 2847 

24.13.54 Fosfíð; karbíð; hýdríð; nítríð; asíð; silísíð og bóríð 2848 – 2850 

24.13.55 Sambönd sjaldgæfra jarðmálma, yttríns eða skandíns 2846 

24.13.56 Hreinsaður brennisteinn, þó ekki þurreimaður, felldur eða 
hlaupkenndur 

2503.00.9 

24.13.57 Brennt járnkís 2601.2 

24.13.58 Þrýstirafkvarts; aðrir syntetískir eða endurgerðir eðalsteinar 
eða hálfeðalsteinar, óunnir 

24.13.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við önnur ólífræn grunnefni 

24.13.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við önnur ólífræn grunnefni 

Grein 24.14 Önnur lífræn grunnefni 

24.14.1 Kolvatnsefni og afleiður þeirra 

7104[.1 + .2] 

24.14.11 Raðtengd kolvatnsefni 

24.14.12 Hringlaga kolvatnsefni 

2901 

2902 

24.14.13 Klórafleiður raðtengdra kolvatnsefna 

24.14.14 Súlfó-, nítró- eða nítrósóafleiður kolvatnsefna, einnig halógen-
myndaðar 

2903[.1 + .2] 

2904 

24.14.15 Aðrar afleiður kolvatnsefna 

24.14.2 Alkóhól, fenól, fenólalkóhól ásamt halógen-, súlfó-, nítró- eða 
nítrósóafleiðum þeirra; feitialkóhól frá iðnaði 

2903[.3 - .6] 

24.14.21 Feitialkóhól frá iðnaði 

24.14.22 Mónóhýdrísk alkóhól 

24.14.23 Díól, fjölgild alkóhól, hringliða alkóhól og afleiður þeirra 

3823.7 

2905[.1 + .2] 

2905[.3 + .41 - .44 + .49 + 
.5] + 2906 

24.14.24 Fenól; fenólalkóhól og afleiður fenóls 2907 + 2908 
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24.14.3 Einbasískar karboxýlfitusýrur frá iðnaði; karboxýlsýrur og 
afleiður þeirra 

 

24.14.31 Einbasískar karboxýlfitusýrur frá iðnaði; sýruolía frá hreinsun 

24.14.32 Mettaðar raðtengdar mónókarboxýlsýrur og afleiður þeirra 

3823.1 

2915 

24.14.33 Ómettaðar mónókarboxýlsýrur, raðtengdar sýklan-, sýklen- 
eða sýklóterpen-pólýkarboxýlsýrur og afleiður þeirra 

2916 + 2917[.1 + .2] 

24.14.34 Arómatískar pólýkarboxýlsýrur og karboxýlsýrur með 
aukasúrefnisvirkni; og afleiður þeirra, þó ekki salisýlsýra og 
sölt hennar 

24.14.4 Lífræn sambönd með köfnunarefnisvirkni 

2917.3 + 2918[.1 + .29 + 
.3 + .9] 

24.14.41 Amínvirk sambönd 2921 

24.14.42 Súrefnisvirk amínósambönd, þó ekki lýsín og glútamínsýra 2922[.1 - .3 + .43 + 44 + 
.49 + .5] 

24.14.43 Úreín; karboxýamíðvirk sambönd, nítrílvirk sambönd; afleiður 
þeirra 

2924.21 + 2925 + 2926 

24.14.44 Sambönd með annarri köfnunarefnisvirkni 

24.14.5 Lífræn brennisteinssambönd og önnur lífræn-ólífræn sambönd; 
heteróhringliða sambönd, ót.a. 

2927 – 2929 

24.14.51 Lífræn brennisteinssambönd og önnur lífræn-ólífræn sambönd 2930 + 2931 

24.14.52 Heteróhringliða sambönd, ót.a.; kjarnasýrur og sölt þeirra 2932[.1 + .21 + .9] + 
2933[.29 + .3 + .4 + .61 + 
.7 + .9] + 2934[.1 + .2 + 
.9] 

24.14.53 Fosfórestrar og estrar annarra ólífrænna sýra, og sölt þeirra; 
afleiður þeirra 

24.14.6 Etrar, lífrænt peroxíð, epoxíð, asetöl og hemíasetöl; önnur 
lífræn sambönd 

2919 + 2920 

24.14.61 Aldehýðvirk sambönd 

24.14.62 Keton- og kínonvirk sambönd 

2912 + 2913 

2914 

24.14.63 Etrar, lífrænt peroxíð, epoxíð, asetöl og hemíasetöl; önnur 
lífræn sambönd 

2909 – 2911 

24.14.64 Ensím og önnur lífræn sambönd, ót.a. 2942 + 3507 
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24.14.7 Ýmsar lífrænar grunnefnavörur  

24.14.71 Afleiður jurta- eða resínvara 3802.9 + 3803 + 3805 – 
3807 

24.14.72 Viðarkol 4402 

24.14.73 Olíur og aðrar vörur framleiddar með eimingu úr háhitaðri 
koltjöru; bik og biktjara 

24.14.8 Úrgangslútur frá framleiðslu viðardeigs, þó ekki tallolía 

2707 + 2708 

24.14.80 Úrgangslútur frá framleiðslu viðardeigs, þó ekki tallolía 

24.14.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við önnur lífræn grunnefni 

24.14.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við önnur lífræn grunnefni 

Grein 24.15 Áburður og köfnunarefnissambönd 

24.15.1 Saltpéturssýra; brennisteinssaltpéturssýra; ammoníak 

3804 

24.15.10 Saltpéturssýra; brennisteinssaltpéturssýra; ammoníak 

24.15.2 Ammómíumklóríð; nítrít; kalíumnítröt; ammoníumkarbonat 

2808 + 2814 

24.15.20 Ammómíumklóríð; nítrít; kalíumnítröt; ammoníumkarbonat 

24.15.3 Köfnunarefnisáburður, úr steinaríkinu eða efnafræðilega 
unninn 

2827.1 + 2834[.1 + .21] + 
2836.1 

24.15.30 Köfnunarefnisáburður, úr steinaríkinu eða efnafræðilega 
unninn 

24.15.4 Fosfóráburður, úr steinaríkinu eða efnafræðilega unninn 

24.15.40 Fosfóráburður, úr steinaríkinu eða efnafræðilega unninn 

24.15.5 Kalíáburður, úr steinaríkinu eða efnafræðilega unninn 

24.15.50 Kalíáburður, úr steinaríkinu eða efnafræðilega unninn 

24.15.6 Áburður úr dýra- eða jurtaríkinu, ót.a. 

3102[.1 - .4 + .6 - .9] 

 

3103 

 

3104[.2 - .9] 

24.15.60 Áburður úr dýra- eða jurtaríkinu, ót.a. 3101 
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24.15.7 Natríumnítrat 

24.15.70 Natríumnítrat 

24.15.8 Áburður ót.a. 

24.15.80 Áburður ót.a. 

24.15.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við áburð og köfnunarefnis-
sambönd 

24.15.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við áburð og köfnunarefnis-
sambönd 

Grein 24.16 Plast í frumgerðum 

24.16.1 Fjölliður etýlens, í frumgerðum 

24.16.10 Fjölliður etýlens, í frumgerðum 

24.16.2 Fjölliður stýrens, í frumgerðum 

 

3102.5 

 

3105 

 

 

 

 

 

3901 

24.16.20 Fjölliður stýrens, í frumgerðum 

24.16.3 Fjölliður vínýlklóríðs eða önnur halógenólefín, í frumgerðum 

3903 

24.16.30 Fjölliður vínýlklóríðs eða önnur halógenólefín, í frumgerðum 

24.16.4 Pólýetrar og pólýestrar; pólýkarbonöt, alkýð- og epoxíðresín 

3904 

24.16.40 Pólýetrar og pólýestrar; pólýkarbonöt, alkýð- og epoxíðresín 

24.16.5 Annað plast í frumgerðum; jónaskiptar 

3907 

24.16.51 Fjölliður própýlens eða annarra ólefína, í frumgerðum 

24.16.52 Fjölliður vínýlasetats eða annarra vínýlestra og aðrar fjölliður 
vínýls, í frumgerðum 

3902 

3905 

24.16.53 Fjölliður akrýls í frumgerðum 

24.16.54 Pólýamíð í frumgerðum 

3906 

3908 

24.16.55 Þvagefnisresín, þíóþvagefnisresín og melamínresín, í 
frumgerðum 

3909[.1 + .2] 

24.16.56 Annað amínó-resín, fenólresín og pólýúretön, í frumgerðum 3909[.3 - .5] 

24.16.57 Sílikon í frumgerðum 3910 

24.16.58 Annað plast í frumgerðum, ót.a. 

24.16.6 Úrgangur, afklippur og rusl, úr plasti 

24.16.60 Úrgangur, afklippur og rusl, úr plasti 

3911 – 3914 

 

3915 
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24.16.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við plast í frumgerðum 

24.16.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við plast í frumgerðum 

Grein 24.17 Gervigúmmí í frumgerðum 

24.17.1 Gervigúmmí 

24.17.10 Gervigúmmí 

24.17.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við gervigúmmí í frumgerðum 

24.17.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við gervigúmmí í frumgerðum 

Flokkur 24.2 Varnarefni og aðrar efnaafurðir til nota í 
landbúnaði 

Grein 24.,20 Varnarefni og aðrar efnaafurðir til nota í 
landbúnaði 

24.20.1 Varnarefni og aðrar efnaafurðir til nota í landbúnaði 

 

 

 

4002 

24.20.11 Skordýraeitur og mauraeitur 

24.20.12 Illgresiseyðir 

24.20.13 Spírunareyðir og stýriefni 

24.20.14 Sótthreinsandi efni 

24.20.15 Sveppaeyðir, nagdýraeitur og áþekkar vörur 

24.20.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við varnarefni og aðrar efnaafurðir 
til nota í landbúnaði 

24.20.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við varnarefni og aðrar efnaafurðir 
til nota í landbúnaði 

Flokkur 24.3 Málning, lökk og svipuð þekjuefni, 
prentblek og fylli- og þéttiefni 

Grein 24.30 Málning, lökk og svipuð þekjuefni, prentblek 
og fylli- og þéttiefni 

24.30.1 Málning og lökk að meginstofni úr fjölliðum 

3808.1 

3808.30[.1 + .2] 

3808.30[.3 + .9] 

3808.4 

3808[.2 + .9] 

24.30.11 Málning og lökk að meginstofni úr akrýl- eða vinýlfjölliðum, í 
vatnskenndum miðli 

3209 

24.30.12 Málning og lökk að meginstofni úr pólýestra-, akrýl- eða 
vinýlfjölliðum, í vatnssnauðum miðli; lausnir 

3208 
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24.30.2 Önnur málning og lakk og áþekkar vörur; litir til listmálunar 
og prentlitir 

 

24.30.21 Unnir dreifulitir, gruggunarefni og litir, bræðsluhæft smelt og 
glerungur, engób, fljótandi gljáefni og áþekk framleiðsla; 
glerfrit 

3207 

24.30.22 Önnur málning og lökk; unnin þurrkefni 3210 – 3212 + 3214 + 
3814 

24.30.23 Litir til listmálunar, kennslu, skiltagerðar, blæbrigða, 
dægradvalar o. þ. h. 

3213 

24.30.24 Prentlitir 

24.30.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við málningu, lökk og svipuð 
þekjuefni, prentliti og fylli- og þéttiefni 

24.30.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við málningu, lökk og svipuð 
þekjuefni, prentliti og fylli- og þéttiefni 

Flokkur 24.4 Lyf og hráefni til lyfjagerðar 

Grein 24.41 Hráefni til lyfjagerðar 

24.41.1 Salisýlsýra, O-asetýlsalisýlsýra, sölt þeirra og estrar 

3215.1 

24.41.10 Salisýlsýra, O-asetýlsalisýlsýra, sölt þeirra og estrar 

24.41.2 Lýsín, glútamínsýra og sölt þeirra; kvatern ammoníumsölt og 
hýdroxíð; fosfóraminólípíð; amíð og afleiður og sölt þeirra 

2918[.21 - .23] 

24.41.20 Lýsín, glútamínsýra og sölt þeirra; kvatern ammoníumsölt og 
hýdroxíð; fosfóraminólípíð; amíð og afleiður og sölt þeirra 

24.41.3 Lakton, ót.a., heteróhringliða sambönd einungis með 
köfnunarefnis-heterófrumeindum, með ósamrunnum 
pýrasólhring, pýrimídínhring, píperasínhring, ósamrunnum 
tríasínhring eða fenóþíasínhringjakerfi ekki frekar samrunnið; 
hýdantóín og afleiður þess; súlfonamíð 

2922[.41 + .42] + 2923 + 
2924[.1 + .23 + .24 + .29] 

24.41.31 Lakton, ót.a., heteróhringliða sambönd einungis með 
köfnunarefnis-heterófrumeindum, með ósamrunnum 
pýrasólhring, pýrimídínhring, píperasínhring, ósamrunnum 
tríasínhring eða fenóþíasínhringjakerfi ekki frekar samrunnið; 
hýdantóín og afleiður þess 

2932.29 + 2933[.1 + .21 + 
.5 + .69] + 2934.3 

24.41.32 Súlfonamíð 

24.41.4 Sykrur, efnafræðilega hreinar, ót.a.; sykruetrar og sykruestrar 
og sölt þeirra, ót.a. 

2935 

24.41.40 Sykrur, efnafræðilega hreinar, ót.a.; sykruetrar og sykruestrar 
og sölt þeirra, ót.a. 

2940 
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24.41.5 Próvítamín, vítamín og hormón; glýkósíð og jurtaalkalóíð og 
afleiður þeirra, sýklalyf 

 

24.41.51 Próvítamín, vítamín og afleiður þeirra 

24.41.52 Hormón, afleiður þeirra; aðrir sterar (steroids) aðallega notaðir 
sem hormón 

2936 

2937 

24.41.53 Glýkósíð, jurtaalkalóíð, sölt, etrar, estrar og aðrar afleiður 
þeirra 

2938 + 2939 

24.41.54 Sýklalyf 2941 

24.41.6 Kirtlar og önnur líffæri; kjarnar þeirra og önnur efni úr 
mönnum eða dýrum, ót.a. 

 

24.41.60 Kirtlar og önnur líffæri; kjarnar þeirra og önnur efni úr 
mönnum eða dýrum, ót.a. 

24.41.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við hráefni til lyfjagerðar 

24.41.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við hráefni til lyfjagerðar 

Grein 24.42 Lyf 

24.42.1 Lyf 

3001 + 3002.9 

24.42.11 Lyf, sem innihalda penisillín og önnur sýklalyf 3003[.1 + .2] + 3004[.1 + 
.2] 

24.42.12 Lyf, sem innihalda hormón, en ekki sýklalyf 3003.3 + 3004.3 

24.42.13 Lyf, sem innihalda alkalóíð og afleiður þess, en ekki hormón 
eða sýklalyf 

3003[.4 + .9] + 3004[.4 - 
.9] 

24.42.2 Aðrar lyfjavörur  

24.42.21 Mótsermi og bóluefni 3002[.1 - .3] 

24.42.22 Efnafræðilegt getnaðarvarnarefni að stofni til úr hormónum 
eða sæðiseyði 

3006[.6] 

24.42.23 Prófefni til greininga og aðrar lyfjavörur 3006[.2 - .4 + .7] 

24.42.24 Sáraumbúðir, girni og svipaðar vörur; kassar til skyndihjálpar 3005 + 3006[.1 + .5] 

24.42.25 Lyfjaúrgangur 3006.8 
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24.42.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við lyf 

24.42.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við lyf 

Flokkur 24.5 Glýseról; sápa, hreinsi- og þvottaefni, 
hreingerninga- og fægiefni, ilmvötn og 
snyrtivörur 

Grein 24.51 Glýseról; sápa, hreinsi- og þvottaefni, 
hreingerninga- og fægiefni 

24.51.1 Glýseról 

 

24.51.10 Glýseról 

24.51.2 Lífræn yfirborðsvirk efni, önnur en sápa 

24.51.20 Lífræn yfirborðsvirk efni, önnur en sápa 

24.51.3 Sápa og hreingerningaefni 

1520 + 2905.45 

 

3402.1 

 

24.51.31 Sápa og lífrænar, yfirborðsvirkar vörur og framleiðsla til 
notkunar sem sápa 

3401 

24.51.32 Hreinsi- og þvottaefni 

24.51.4 Lyktarefni og vax 

24.51.41 Vörur til að fylla vistarverur ilmi eða eyða lykt 

24.51.42 Gervivax og unnið vax 

24.51.43 Fægiefni og áburður fyrir skófatnað, húsgögn, gólf, vagna, gler 
eða málm 

3402[.2 + .9] 

 

3307.4 

3404 

3405[.1 - .3 + .9] 

24.51.44 Ræstikrem og -duft og annað ræstiefni 

24.51.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við glýseról; sápu, hreinsi- og 
þvottaefni, hreingerninga- og fægiefni 

24.51.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við glýseról; sápu, hreinsi- og 
þvottaefni, hreingerninga- og fægiefni 

Grein 24.52 Ilmvötn og snyrtivörur 

24.52.1 Ilmvötn og snyrtivötn 

3405.4 

24.52.11 Ilmvötn og snyrtivötn 

24.52.12 Varalitir og augnfarði 

24.52.13 Hand- eða fótsnyrtivörur 

24.52.14 Duft til snyrtingar eða hreinlætisnota 

3303 

3304[.1 + .2] 

3304.3 

3304.91 
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24.52.15 Fegrunar- eða förðunarvörur og framleiðsla til að vernda 
húðina (þar með taldar sólbrúnkuvörur), ót.a. 

3304.99 

24.52.16 Hárþvottalögur, hárlakk, framleiðsla til að liða eða afliða hár 3305[.1 - .3] 

24.52.17 Fljótandi krem og aðrar vörur til notkunar í hár, ót.a. 3305.9 

24.52.18 Vörur til munn- eða tannhirðu, (þar með talið deig og duft til 
að festa gervigóma); tannþráður 

3306 

24.52.19 Vörur til nota fyrir rakstur; lyktareyðir og svitalyktareyðir; 
baðvörur; aðrar ilm-, snyrti- og hreinlætisvörur, ót.a. 

24.52.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við ilmvötn og snyrtivörur 

24.52.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við ilmvötn og snyrtivörur 

Flokkur 24.6 Aðrar efnavörur 

Grein 24.61 Sprengiefni 

24.61.1 Sprengiefni 

3307[.1 - .3 + .9] 

24.61.11 Púður og unnið sprengiefni 

24.61.12 Kveikiþráður; sprengiþráður; hettur; kveikibúnaður (igniters); 
rafmagnshvellhettur (detonators) 

3601 + 3602 

3603 

24.61.13 Flugeldar 3604.1 

24.61.14 Merkjablys, regnrakettur, þokublys og aðrar flugeldavörur, þó 
ekki flugeldar 

3604.9 

24.61.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við sprengiefni 

24.61.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við sprengiefni 

Grein 24.62 Lím og gelatín 

24.62.1 Lím og gelatín 

 

24.62.10 Lím og gelatín 

24.62.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við  lím og gelatín 

24.62.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við  lím og gelatín 

Grein 24.63 Rokgjarnar olíur 

24.63.1 Rokgjarnar olíur; blöndur af ilmandi efnum 

3501.9 + 3502[.2 + .9] + 
3503 + 3505.2 + 3506 

24.63.10 Rokgjarnar olíur; blöndur af ilmandi efnum 

24.63.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við rokgjarnar olíur 

24.63.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við rokgjarnar olíur 

3301 + 3302 
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Grein 24.64 Efni til ljósmyndagerðar 

24.64.1 Ljósnæmar plötur og filmur, filmur til skyndiframköllunar; 
efnafræðileg framleiðsla og óblönduð efni til ljósmyndunar 

 

24.64.11 Ljósnæmar plötur og filmur og filmur til skyndiframköllunar, 
ljósnæmar, ólýstar; ljósmyndapappír 

3701 – 3703 

24.64.12 Ljósnæmar þeytur til ljósmyndunar; efnafræðileg framleiðsla 
til ljósmyndunar, ót.a. 

24.64.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við efni til ljósmyndagerðar 

24.64.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við efni til ljósmyndagerðar 

Grein 24.65 Óáteknir miðlar 

24.65.1 Óáteknir miðlar til hljóðupptöku eða áþekkrar upptöku á 
öðrum merkjum, þó ekki kvikmyndafilmur 

3707 

24.65.10 Óáteknir miðlar til hljóðupptöku eða áþekkrar upptöku á 
öðrum merkjum, þó ekki kvikmyndafilmur 

24.65.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við óátekna miðla 

24.65.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við óátekna miðla 

Grein 24.66 Aðrar efnavörur, ót.a. 

24.66.1 Feiti eða olíur úr dýra- eða jurtaríkinu, efnafræðilega umbreytt; 
blöndur eða framleiðsla úr feiti eða olíum dýra- eða 
jurtaríkisins, óneysluhæfar 

8523 

24.66.10 Feiti eða olíur úr dýra- eða jurtaríkinu, efnafræðilega umbreytt; 
blöndur eða framleiðsla úr feiti eða olíum dýra- eða 
jurtaríkisins, óneysluhæfar 

24.66.2 Rit- eða teikniblek og annað blek 

1518 

24.66.20 Rit- eða teikniblek og annað blek 

24.66.3 Smurefni; íblöndunarefni; frostlögur 

3215.9 

24.66.31 Smurefni 

24.66.32 Efni til varnar vélabanki; íblöndunarefni fyrir jarðolíur og 
áþekkar vörur 

3403 

3811 

24.66.33 Hemlavökvi; frostlögur og unninn afísingarvökvi 3819 + 3820 
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24.66.4 Ýmsar aðrar efnavörur  

24.66.41 Pepton, önnur prótínefni og afleiður þeirra, ót.a.; duft úr 
húðum 

3504 

24.66.42 Mótunarefni; tannvax og aðrar blöndur til nota við 
tannlækningar, að meginstofni úr gifsefnum; blöndur og 
hleðslur fyrir slökkvitæki; tilbúið æti fyrir örverur; samsett 
prófefni til greininga eða fyrir rannsóknastofur, ót.a. 

3407 + 3813 + 3821 + 
3822 

24.66.43 Frumefni, í flögum eða skífum, og efnasambönd, efnabætt til 
nota í rafeindatækni 

3818 

24.66.44 Ávirk kolefni 3802.1 

24.66.45 Áferðar- og íburðarefni (finishing agents), litberar til að hraða 
litun eða festingu litunarefna og áþekkar vörur 

3809 

24.66.46 Unnin sýruböð; bræðsluefni; unnir gúmmíhvatar; samsett 
mýkiefni og samsett varðveisluefni (stabilisers) fyrir gúmmí 
eða plast; unnir hvatar, ót.a.; blönduð alkýlbensen og blönduð 
alkýlnaftalín, ót.a. 

3810 + 3812 + 3815 + 
3817 

24.66.47 Tilbúin bindiefni fyrir málmsteypumót eða málmsteypukjarna; 
efnavörur  

3824[.1 - .4 + .6] 

24.66.48 Ýmsar aðrar efnavörur, ót.a. 3824[.7 + .9] 

24.66.49 Úrgangsefni frá efnaiðnaði eða skyldum iðnaði, ót.a. 

24.66.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við aðrar efnavörur, ót.a. 

24.66.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við aðrar efnavörur, ót.a. 

Flokkur 24.7 Tilbúnar trefjar 

Grein 24.70 Tilbúnar trefjar 

24.70.1 Syntetískar trefjar 

3825[.3 - .9] 

24.70.11 Syntetískir vöndulþættir og skornar trefjar, ekki kembdar eða 
greiddar 

5501 + 5503 

24.70.12 Háþolið garn úr næloni eða öðrum pólýamíðum og úr 
pólýestrum 

5402[.1 + .2] 

24.70.13 Hrýft garn og annað garn, einþráða 5402[.3 - .5] 

24.70.14 Syntetískir einþáttungar; ræmur, o. þ. h. úr syntetískum 
textílefnum 

5404 
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24.70.2 Beðmis- og aðrar gervitrefjar  

24.70.21 Beðmis- og gervivöndulþættir og skornar beðmis- og aðrar 
gervitrefjar, ekki kembdar eða greiddar 

5502 + 5504 

24.70.22 Háþolið garn úr viskósareioni 

24.70.23 Hrýft beðmis- og annað gervigarn og einþráða garn 

5403.1 

5403[.2 + .3] 

24.70.24 Beðmis- og aðrir gervieinþáttungur; ræmur o. þ. h. úr beðmis- 
og öðru gervitextílefni 

24.70.3 Úrgangur úr tilbúnum trefjum 

5405 

24.70.30 Úrgangur úr tilbúnum trefjum 

24.70.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við tilbúnar trefjar 

24.70.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við tilbúnar trefjar 

UNDIRBÁLKUR DH GÚMMÍ- OG PLASTVÖRUR 

DEILD 25 GÚMMÍ- OG PLASTVÖRUR 

Flokkur 25.1 Gúmmívörur 

Grein 25.11 Nýir og notaðir gúmmíhjólbarðar og hjól-
barðaslöngur 

25.11.1 Nýir gúmmíhjólbarðar og hjólbarðaslöngur 

5505 

25.11.11 Nýir loftfylltir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir bifreiðar 4011.1 

25.11.12 Nýir loftfylltir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir bifhjól eða reiðhjól 4011[.4 + .5] 

25.11.13 Nýir loftfylltir hjólbarðar úr gúmmíi fyrir almenningsvagna, 
vörubifreiðar eða flugvélar 

4011[.2 + .3] 

25.11.14 Hjólbarðar til notkunar í landbúnaði; aðrir nýir loftfylltir 
hjólbarðar úr gúmmíi 

25.11.15 Hjólbarðaslöngur, gegnheilir hjólbarðar eða púðahjólbarðar, 
skiptanlegir hjólbarðaslitfletir og -felgubönd, úr gúmmíi 

4011[.6  + .9] 

 4012.9 + 4013 

25.11.16 Ræmur af álagningargúmmíi til sólunar á gúmmíhjólbörðum 

25.11.2 Notaðir loftfylltir hjólbarðar úr gúmmíi 

25.11.20 Notaðir loftfylltir hjólbarðar úr gúmmíi 

25.11.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við nýja og notaða gúmmí-
hjólbarða og hjólbarðaslöngur 

25.11.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við nýja og notaða gúmmí-
hjólbarða og hjólbarðaslöngur 

4006.1 

 

4012.2 



Nr. 49/386  2.10.2003EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 
  

 

Grein 25.12 Sólaðir loftfylltir hjólbarðar úr gúmmíi 

25.12.1 Notaðir loftfylltir hjólbarðar úr gúmmíi 

 

25.12.10 Notaðir loftfylltir hjólbarðar úr gúmmíi 

25.12.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við sólaða loftfyllta hjólbarða úr 
gúmmíi 

25.12.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við sólaða loftfyllta hjólbarða úr 
gúmmíi 

Grein 25.13 Aðrar gúmmívörur 

25.13.1 Endurunnið gúmmí, í frumgerðum eða í plötum, blöðum eða 
ræmum 

4012.1 

25.13.10 Endurunnið gúmmí, í frumgerðum eða í plötum, blöðum eða 
ræmum 

25.13.2 Ósúlfað gúmmí og vörur úr því; þræðir, snúrur, plötur, blöð, 
ræmur, stengur og prófílar, úr súlfuðu gúmmíi, þó ekki 
harðgúmmíi 

4003 

25.13.20 Ósúlfað gúmmí og vörur úr því; þræðir, snúrur, plötur, blöð, 
ræmur, stengur og prófílar, úr súlfuðu gúmmíi, þó ekki 
harðgúmmíi 

4005 + 4006.9 + 4007 + 
4008 

25.13.3 Slöngur, pípur og hosur, úr súlfuðu gúmmíi, þó ekki 
harðgúmmíi 

 

25.13.30 Slöngur, pípur og hosur, úr súlfuðu gúmmíi, þó ekki 
harðgúmmíi 

25.13.4 Belti eða reimar fyrir færibönd eða drifbúnað, úr súlfuðu 
gúmmíi 

4009 

25.13.40 Belti eða reimar fyrir færibönd eða drifbúnað, úr súlfuðu 
gúmmíi 

25.13.5 Gúmmíborinn textíldúkur, þó ekki hjólbarðadúkur (tyre cord 
fabric) 

4010 

25.13.50 Gúmmíborinn textíldúkur, þó ekki hjólbarðadúkur (tyre cord 
fabric) 

25.13.6 Fatnaður og fylgihlutir hans úr súlfuðu gúmmíi, þó ekki 
harðgúmmíi 

5906 

25.13.60 Fatnaður og fylgihlutir hans úr súlfuðu gúmmíi, þó ekki 
harðgúmmíi 

25.13.7 Vörur úr súlfuðu gúmmíi, ót.a.; harðgúmmí; vörur úr 
harðgúmmíi 

4015 

25.13.71 Vörur til heilsuverndar eða lækninga (þ.m.t. túttur) úr súlfuðu 
gúmmíi, þó ekki harðgúmmíi 

4014 

25.13.72 Gólfábreiður og mottur úr súlfuðu gúmmíi öðru en gljúpu 
gúmmíi (cellular) 

4016.91 

25.13.73 Aðrar vörur úr súlfuðu gúmmíi, ót.a.; harðgúmmí í öllum 
myndum og vörur úr því 

25.13.8 Úrgangur, afskurður og rusl úr gúmmíi (þó ekki harðgúmmí) 
og duft og korn úr því 

4016[.1 + .92 - .99] + 4017

25.13.80 Úrgangur, afskurður og rusl úr gúmmíi (þó ekki harðgúmmí) 
og duft og korn úr því 

4004 
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25.13.9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir aðrar gúmmívörur 
(þó ekki hjólbarða) 

25.13.90 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir aðrar gúmmívörur 
(þó ekki hjólbarða) 

25.13.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við aðrar gúmmívörur 

Flokkur 25.2 Plastvörur 

Grein 25.21 Plötur, þynnur, slöngur og prófílar úr plasti 

25.21.1 Einþáttungar > 1 mm, stengur, stafir og prófílar, úr plasti 

 

25.21.10 Einþáttungar > 1 mm, stengur, stafir og prófílar, úr plasti 

25.21.2 Slöngur, pípur og hosur og tengihlutar til þeirra, úr plasti 

3916 

25.21.21 Gervigarnir úr hertu prótíni eða beðmisefnum; slöngur, pípur 
og hosur, stinnt, úr plasti 

3917[.1 + .2] 

25.21.22 Aðrar slöngur, pípur, hosur og tengihlutar til þeirra, úr plasti 

25.21.3 Plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr plasti, ekki styrkt 
eða á hliðstæðan hátt í sambandi við önnur efni 

3917[.3 + .4] 

25.21.30 Plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr plasti, ekki styrkt 
eða á hliðstæðan hátt í sambandi við önnur efni 

25.21.4 Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr plasti 

3920 

25.21.41 Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, úr gljúpu plasti 
(cellular) 

25.21.42 Aðrar plötur, blöð, filmur, himnur og ræmur, ekki úr gljúpu 
plasti (non-cellular) 

25.21.9 Lagna-, viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir slöngur, pípur og 
hosur úr plasti, þ.m.t. pípulagnir í iðjuverum 

25.21.91 Lagnaþjónusta fyrir slöngur, pípur og hosur úr plasti, þ.m.t. 
pípulagnir í iðjuverum 

25.21.92 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir slöngur, pípur og hosur 
úr plasti og fyrir lagnakerfi úr plasti í iðjuverum 

25.21.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við plötur, þynnur, slöngur og 
prófíla úr plasti 

3921.1 

3921.9 
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Grein 25.22 Umbúðir úr plasti 

25.22.1 Umbúðir úr plasti 

 

25.22.11 Sekkir og pokar (þ.m.t. keilulaga umbúðir) úr etýlenfjölliðum 

25.22.12 Sekkir og pokar (þ.m.t. keilulaga umbúðir) úr öðru plasti en 
etýlenfjölliðum 

3923.21 

3923.29 

25.22.13 Öskjur, kassar, grindur og áþekkar vörur úr plasti 

25.22.14 Körfukútar, flöskur, pelar og áþekkar vörur úr plasti 

25.22.15 Aðrar umbúðir úr plasti 

25.22.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við umbúðir úr plasti 

25.22.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við umbúðir úr plasti 

Grein 25.23 Byggingarvörur úr plasti 

25.23.1 Byggingarvörur (aðrar en forsmíðaðar byggingar) úr plasti 

3923.1 

3923.3 

3923[.4 - .9] 

25.23.11 Gólfefni, vegg- eða loftklæðning úr plasti, í rúllum eða sem 
flísar 

3918 

25.23.12 Baðker, handlaugar, salernisskálar og -lok, vatnsgeymar til að 
skola niður og áþekk hreinlætistæki, úr plasti 

3922 

25.23.13 Geymar, tankar, ker og áþekk ílát með > 300 l rúmtaki, úr 
plasti 

3925.1 

25.23.14 Hurðir, gluggar og karmar til þeirra og þröskuldar í dyr; 
rúllugardínur, gluggahlerar og áþekkar vörur og hlutar til 
þeirra úr plasti 

3925[.2 + .3] 

25.23.15 Aðrar byggingarvörur úr plasti, ót.a. 

25.23.2 Forsmíðaðar byggingar úr plasti 

3925.9 

25.23.20 Forsmíðaðar byggingar úr plasti 

25.23.9 Uppsetning (uppsláttur) á byggingarvörum úr plasti, sem er 
eigin framleiðsla, og á forsmíðuðum byggingum úr plasti, sem 
er eigin framleiðsla 

25.23.90 Uppsetning (uppsláttur) á byggingarvörum úr plasti, sem er 
eigin framleiðsla, og á forsmíðuðum byggingum úr plasti, sem 
er eigin framleiðsla 

25.23.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við byggingarvörur úr plasti 

9406.00.9ex 
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Grein 25.24 Aðrar plastvörur 

25.24.1 Fatnaður og fylgihlutir hans ( þ.m.t. hanskar) úr plasti 

 

25.24.10 Fatnaður og fylgihlutir hans ( þ.m.t. hanskar) úr plasti 

25.24.2 Aðrar plastvörur ót.a. 

3926.2 

25.24.21 Sjálflímandi plötur, þynnur, filmur, himnur, bönd, ræmur og 
annað flatt, úr plasti, í rúllum ≤ 20 cm að breidd 

3919.1 

25.24.22 Sjálflímandi plötur, þynnur, filmur, himnur, bönd, ræmur og 
annað flatt, úr plasti, í rúllum > 20 cm að breidd 

3919.9 

25.24.23 Borðbúnaður, eldhúsbúnaður, önnur búsáhöld og baðbúnaður, 
úr plasti 

3924 

25.24.24 Plasthlutar, ót.a., í lampa og ljósabúnað, ljósanafnskilti o. þ. h., 
úr plasti 

9405.92 

25.24.25 Hlífðarhjálmar; hattar og annar höfuðfatnaður, úr gúmmíi eða 
plasti 

6506[.1 + .91] 

25.24.26 Einangrandi tengihlutir úr plasti í rafmagnsvélar 

25.24.27 Plastvörur fyrir skrifstofur eða skóla 

8547.2 

3926.1 

25.24.28 Áfellur (fittings) fyrir húsgögn, vagna eða þess háttar úr plasti; 
styttur og aðrir skrautmunir úr plasti; aðrir hlutir úr plasti 

25.24.9 Framleiðsla hluta úr plasti 

25.24.90 Framleiðsla hluta úr plasti 

UNDIRBÁLKUR DI ÖNNUR STEINEFNI ÁN MÁLMA

DEILD 26 ÖNNUR STEINEFNI ÁN MÁLMA 

Flokkur 26.1 Gler og glervörur 

Grein 26.11 Glerplötur 

26.11.1 Glerplötur 

3926[.3 - .9] 

26.11.11 Steypt gler, valsað, dregið eða blásið, í plötum, en ekki frekar 
unnið 

7003 + 7004 

26.11.12 Flotgler og slípað eða fágað gler, í plötum, en ekki frekar 
unnið 

7005 
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26.11.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við glerplötur 

26.11.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við glerplötur 

Grein 26.12 Skornar og unnar glerplötur 

26.12.1 Skornar og unnar glerplötur 

 

26.12.11 Gler í skífum, beygt, unnið á köntum, greypt, borað, gljábrennt 
eða unnið með öðrum hætti, en ekki innrammað eða lagt 
öðrum efnum 

7006 

26.12.12 Öryggisgler 7007 

26.12.13 Glerspeglar; marglaga einangrunargler 

26.12.9 Frágangur á glerplötum 

26.12.90 Frágangur á glerplötum 

Grein 26.13 Glerílát 

26.13.1 Glerílát 

7008 + 7009 

26.13.11 Flöskur, krukkur, lyfjaflöskur og önnur ílát, úr gleri, þó ekki 
lyfjahylki; tappar, lok og annar lokunarbúnaður, úr gleri 

7010[.2 + .9] 

26.13.12 Drykkjarglös úr öðru en glerpostulíni 

26.13.13 Glervörur notaðar sem borð-, eldhús-, bað- eða skrifsto-
fubúnaður eða til innanhússskreytingar eða áþekkra nota 

7013.2 

7013[.1 + .3 + .9] 

26.13.14 Glerhylki í hitakönnur og hitabrúsa eða önnur slík ílát 

26.13.9 Frágangur á glerílátum 

26.13.91 Frágangur á drykkjarglösum og öðrum glervörum notuðum 
sem borð- eða eldhúsbúnaður  

26.13.92 Frágangur á ílátum úr gleri 

Grein 26.14 Glertrefjar 

26.14.1 Glertrefjar 

7012 

26.14.11 Vöndlar, vafningar, garn og saxaðir þræðir úr glertrefjum 7019.1 

26.14.12 Þunnir dúkar (voiles), vefir, mottur, rúmdýnur, plötur og aðrar 
vörur úr glertrefjum, þó ekki ofnir dúkar 

26.14.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við glertrefjar 

26.14.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við glertrefjar 

Grein 26.15 Annað unnið gler, þ.m.t. gler til tæknilegra 
nota 

26.15.1 Annað gler, hálfunnið 

7019[.3 + .9] 

26.15.11 Glermassi, gler í kúlum (þó ekki örkúlur) stöngum eða pípum, 
óunnið; glerúrgangur og glerrusl 

7001 + 7002 

26.15.12 Gangstéttarblokkir, múrsteinar, flísar og aðrar vörur úr 
pressuðu eða mótuðu gleri; blýgreyptar rúður, o. þ. h.; holgler 
eða frauðgler í blokkum, plötum, eða áþekku formi 

7016.9 
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26.15.2 Gler til tæknilegra nota og annað gler  

26.15.21 Glerhylki, opin, og glerhlutar til þeirra, fyrir rafmagnslampa, 
rafeindalampa eða þess háttar 

7011 

26.15.22 Klukkugler, úrgler eða gler í gleraugu, ekki fullunnin sem 
sjóngler; holar glerkúlur og hlutar til þeirra, til framleiðslu á 
þess konar gleri 

7015 

26.15.23 Glervörur fyrir rannsóknarstofur og til hreinlætisnota og 
lyfjagerðar; lyfjahylki úr gleri 

7010.1 + 7017 

26.15.24 Glerhlutar í lampa og ljósabúnað, ljósaskilti, nafnskilti, o. þ. h. 9405.91 

 

26.15.25 Einangrarar úr gleri 8546.1 

26.15.26 Vörur úr gleri, ót.a. 

26.15.9 Lagna-, viðgerðar- og viðhaldsþjónusta og frágangur á 
slöngum og pípum úr gleri, þ.m.t. glerpípulagnir í iðjuverum 

26.15.91 Lagnaþjónusta fyrir slöngur og pípur úr gleri, þ.m.t. gler-
pípulagnir í iðjuverum 

26.15.92 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir slöngur og pípur úr gleri 
og fyrir lagnakerfi úr gleri í iðjuverum 

26.15.93 Frágangur á öðru gleri, þ.m.t. gleri til tæknilegra nota 

Flokkur 26.2 Leirvörur til annarra nota en bygginga; 
eldfastar leirvörur 

Grein 26.21 Nytjamunir og skrautmunir úr leir 

26.21.1 Nytjamunir og skrautmunir úr leir 

7014 + 7016.1 + 7018 + 
7020 

26.21.11 Borðbúnaður, eldhúsbúnaður, önnur búsáhöld og baðbúnaður, 
úr postulíni 

6911 

26.21.12 Borðbúnaður, eldhúsbúnaður, önnur búsáhöld og baðbúnaður, 
þó ekki úr postulíni 

6912 

26.21.13 Styttur og aðrar skrautvörur úr leir 

26.21.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við nytjamuni og skrautmuni úr 
leir 

26.21.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við nytjamuni og skrautmuni úr 
leir 

Grein 26.22 Hreinlætistæki úr postulíni 

26.22.1 Hreinlætistæki úr postulíni 

6913 

26.22.10 Hreinlætistæki úr postulíni 

26.22.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við hreinlætistæki úr postulíni 

26.22.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við hreinlætistæki úr postulíni 

6910 
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Grein 26.23 Einangrunarefni og –tengi úr postulíni 

26.23.1 Einangrunarefni og –tengi úr postulíni 

 

26.23.10 Einangrunarefni og –tengi úr postulíni 

26.23.9 Lagnaþjónusta fyrir rafmagnseinangrunarefni og –tengi úr 
postulíni 

26.23.90 Lagnaþjónusta fyrir rafmagnseinangrunarefni og –tengi úr 
postulíni 

26.23.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við einangrunarefni og –tengi úr 
postulíni 

Grein 26.24 Aðrar leirvörur til tæknilegra nota 

26.24.1 Leirvörur fyrir rannsóknarstofur eða til efnafræðilegra eða 
annarra tæknilegra nota 

8546.2 + 8547.1 

26.24.11 Leirvörur fyrir rannsóknarstofur eða til efnafræðilegra eða 
annarra tæknilegra nota, úr postulíni 

6909.11 

26.24.12 Leirvörur fyrir rannsóknarstofur eða til efnafræðilegra eða 
annarra tæknilegra nota, þó ekki úr postulíni 

26.24.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við leirvörur til tæknilegra nota 

26.24.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við leirvörur til tæknilegra nota 

Grein 26.25 Leirmunir, ót.a. 

26.25.1 Leirmunir, ót.a 

6909[.12 + .19] 

26.25.11 Leirmunir til nota í landbúnaði og til flutnings eða umbúða um 
vörur 

6909.9 

26.25.12 Aðrir óformaðir leirmunir, ót.a. 

26.25.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við óformaða leirmuni, ót.a 

26.25.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við óformaða leirmuni, ót.a 

Grein 26.26 Eldfastar leirvörur 

26.26.1 Eldfastar leirvörur 

6914 

26.26.11 Múrsteinn, blokkir, flísar og aðrar leirvörur úr kísilsalla eða 
þess konar kísilsýruríkum jarðefnum 

6901 

26.26.12 Eldfastur múrsteinn, blokkir, flísar og áþekkar eldfastar 
leirbyggingarvörur, þó ekki úr kísilsalla eða þess konar 
kísilsýruríkum jarðefnum 

6902 

26.26.13 Eldföst steypublanda, steinlím, steinsteypa og áþekkar 
samsettar vörur, ót.a. 

3816 

26.26.14 Óbrenndar, eldfastar vörur og aðrar eldfastar leirvörur 6815.91 + 6903 
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26.26.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við eldfastar leirvörur 

26.26.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við eldfastar leirvörur 

Flokkur 26.3     Flísar og hellur úr leir og postulíni 

Grein 26.30 Flísar og hellur úr leir og postulíni 

26.30.1 Flísar og hellur úr leir og postulíni 

 

26.30.10 Flísar úr leir og postulíni 

26.30.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við flísar og hellur úr leir og 
postulíni 

26.30.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við flísar og hellur úr leir og 
postulíni 

Flokkur 26.4    Múrsteinar, tígulsteinar og byggingarvörur 
úr brenndum leir 

Múrsteinar, tígulsteinar og byggingarvörur úr brenndum leir 

26.40.1 Múrsteinar, tígulsteinar og byggingarvörur úr brenndum leir 

6907 + 6908 

26.40.11 Óeldfastur leirsteinn til bygginga, steinn á gólf, uppistöðu- eða 
undirlagsflísar, o. þ. h. 

6904 

26.40.12 Þakflísar, reykháfsrör, reykháfshlífar, reykháfsfóðringar, 
skrautsteinar og aðrar leirvörur til mannvirkjagerðar 

6905 

26.40.13 Leirpípur, leirleiðslur, leirrennur og hlutar til þeirra 

26.40.9 Lagna-, viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir leirpípur, 
leirleiðslur, leirrennur og hluta til þeirra, þ.m.t. pípulagnir í 
iðjuverum 

26.40.91 Lagnaþjónusta fyrir leirpípur, leirleiðslur, leirrennur og hluta 
til þeirra, þ.m.t. pípulagnir í iðjuverum 

26.40.92 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta fyrir leirpípur, leirleiðslur, 
leirrennur og hluta til þeirra og fyrir lagnakerfi úr leir í 
iðjuverum 

26.40.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við múrsteina, tígulsteina og 
byggingarvörur úr brenndum leir 

6906 
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Flokkur 26.5     Sement, kalk og gifs 

Grein 26.51 Sement 

26.51.1 Sement 

 

26.51.11 Sementsgjall 

26.51.12 Portlandsement, álsement, slaggsement, og áþekkt vatns-
harðnandi sement 

26.51.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við sement 

26.51.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við sement 

2523.1 

2523[.2 - .9] 

Grein 26.52 Kalk  

26.52.1 Kalk 

26.52.10 Kalk 

26.52.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við kalk 

26.52.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við kalk 

Grein 26.53 Gifs 

2522 

26.53.1 Gifs 

26.53.10 Gifs 

26.53.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við gifs 

26.53.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við gifs 

Flokkur 26.6     Hlutir úr steinsteypu, gifsi og sementi 

Grein 26.61 Byggingarefni úr steinsteypu 

26.61.1 Byggingarefni úr steinsteypu 

2520.2 

26.61.11 Flísar, stéttarhellur, múrsteinar og áþekkar vörur, úr sementi, 
steinsteypu eða gervisteini 

6810.1 

26.61.12 Forsmíðaðir hlutar í byggingar eða fyrir byggingarstarfsemi, úr 
sementi, steinsteypu eða gervisteini 

6810.91 

26.61.13 Pípur úr sementi, steinsteypu eða gervisteini 

26.61.2 Forsmíðaðar byggingar úr steinsteypu 

26.61.20 Forsmíðaðar byggingar úr steinsteypu 

26.61.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við byggingarefni úr steinsteypu 

26.61.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við byggingarefni úr steinsteypu 

6810.99ex 

 

9406.00.9ex 
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Byggingarefni úr gifsi 

26.62.1 Byggingarefni úr gifsi 

 

26.62.10 Byggingarefni úr gifsi 

26.62.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við byggingarefni úr gifsi 

26.62.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við byggingarefni úr gifsi 

Grein 26.63 Tilbúin steinsteypa 

26.63.1 Tilbúin steinsteypa 

6809.1 

26.63.10 Tilbúin steinsteypa 

26.63.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við tilbúna steinsteypu 

26.63.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við tilbúna steinsteypu 

3824.50.1 

Grein 26.64 Steinlím 

26.64.1 Steinlím 

26.64.10 Steinlím 

26.64.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við steinlím 

26.64.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við steinlím 

Grein 26.64 Vörur úr trefjasementi 

3824.50.9 

26.65.1 Vörur úr trefjasementi  

26.65.11 Plötur, blokkir og áþekkar vörur úr jurtatrefjum, stráum eða 
öðrum úrgangi úr viði, bundið með bindiefnum úr steinaríkinu 

6808 

26.65.12 Vörur úr asbestsementi, beðmistrefjasementi eða þess háttar 

26.65.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við vörur úr trefjasementi 

26.65.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við vörur úr trefjasementi 

Grein 26.66      Aðrar vörur úr gifsi, steinsteypu eða sementi 

26.66.1 Aðrar vörur úr gifsi, steinsteypu eða sementi 

6811 

26.66.11 Aðrar vörur úr gifsefni eða blöndu að meginstofni úr gifsefni, 
ót.a. 

6809.9 

26.66.12 Vörur úr sementi, steinsteypu eða gervisteini, ót.a. 

26.66.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við aðrar vörur úr gifsi, steinsteypu 
eða sementi 

26.66.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við aðrar vörur úr gifsi, steinsteypu 
eða sementi 

6810.99ex 
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Flokkur 26.7    Höggnir, tilhöggnir og frágengnir steinar til 
skrauts eða bygginga og hlutir úr þeim 

Grein 26.70     Höggnir, tilhöggnir og frágengnir steinar til 
skrauts eða bygginga og hlutir úr þeim 

26.70.1 Höggnir, tilhöggnir og frágengnir steinar til skrauts eða 
bygginga og hlutir úr þeim 

 

26.70.11 Marmari, travertín, mjólkursteinn, unnið; gervilitaðar agnir og 
duft úr marmara, travertíni, mjólkursteini 

6802[.21 + .91] 

26.70.12 Aðrir steinar til höggmyndagerðar eða bygginga og hlutir úr 
þeim; aðrar gervilitaðar agnir og duft úr náttúrlegum steini; 
vörur úr mótuðum flögusteini 

26.70.13 Vinna við steinhögg 

26.70.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við höggna, tilhöggna og 
frágengna steina til skrauts eða bygginga og hluti úr þeim 

26.70.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við höggna, tilhöggna og 
frágengna steina til skrauts eða bygginga og hluti úr þeim 

Flokkur 26.8     Önnur vara úr málmlausum steinefnum  

Grein 26.81        Vörur til slípunar 

26.81.1 Vörur til slípunar 

6801 + 6802[.1 + .22 - .29 
+ .92 - .99] + 6803 

26.81.11 Kvarnarsteinar, hverfisteinar, slípihjól o. þ. h. 

26.81.12 Slípiduft eða slípikorn á undirlagi úr textílefni, pappír, pappa 

26.81.9 Uppsetning, viðgerðir og viðhald á kvarnarsteinum, hverfis-
teinum, slípihjólum o. þ. h. 

26.81.90 Uppsetning, viðgerðir og viðhald á kvarnarsteinum, hverfis-
teinum, slípihjólum o. þ. h. 

26.81.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við vörur til slípunar 

Grein 26.82 Önnur vara úr málmlausum steinefnum ót.a. 

26.82.1 Önnur vara úr málmlausum steinefnum, ót.a. 

6804 

6805 

26.82.11 Unnar asbesttrefjar; blöndur að meginstofni úr asbesti; vörur 
úr slíkum blöndum; núningsþolið efni fyrir hemla, tengsli 
o. þ. h., óuppsett 

6812 + 6813 

26.82.12 Vörur úr asfalti eða áþekku efni 6807 

26.82.13 Bikkenndar blöndur að meginstofni úr náttúrlegu asfalti eða 
jarðbiki, jarðtjöru eða jarðtjörubiki 

2715 

26.82.14 Gervigrafít; hlaupkennt eða hálfhlaupkennt grafít; framleiðsla 
að meginstofni úr grafíti eða öðru kolefni, hálfunnið 

3801 

26.82.15 Gervikórund 2818.1 

26.82.16 Vara úr málmlausum steinefnum, ót.a. 6806 + 6814 + 6815[.1 + 
.2 + .99] 
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26.82.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við aðra vöru úr málmlausum 
steinefnum, ót.a. 

26.82.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við aðra vöru úr málmlausum 
steinefnum, ót.a. 

UNDIRBÁLKUR DJ HRÁMÁLMAR OG FULLUNNAR 
MÁLMVÖRUR 

DEILD 27 HRÁMÁLMAR 

Flokkur 27.1 Járn, stál og járnblendi 

Grein 27.10 Járn, stál og járnblendi 

27.10.1 Grunnvörur úr járni og stáli; gjall, sindur og rusl úr járni 

 

27.10.11 Steypujárn og spegiljárn í grófsteypustykkjum, blokkum eða 
öðrum frumgerðum. Járnvörur fengnar með beinni skerðingu 
járngrýtis og aðrar gropnar járnvörur 

7201 + 7203 

27.10.12 Agnir og duft úr steypujárni, spegiljárni, járni eða stáli 7205 

27.10.13 Gjall, sindur og rusl úr járni 

27.10.2 Járnblendi 

27.10.20 Járnblendi 

27.10.3 Hleifar, aðrar frumgerðir og hálfunnar vörur 

2618 + 2619 + 7204 

 

7202 

27.10.31 Hleifar, aðrar frumgerðir og hálfunnar vörur (úr óblendnu 
stáli) 

7206 + 7207 

27.10.32 Hleifar, aðrar frumgerðir og hálfunnar vörur (úr ryðfríu stáli) 7218 

27.10.33 Hleifar, aðrar frumgerðir og hálfunnar vörur (úr stálblendi, þó 
ekki ryðfríu stáli) 

27.10.4 Vörur úr ryðfríu stáli 

7224 

27.10.41 Flatvalsaðar vörur, þó ekki kaldvalsaðar vörur < 600 mm að 
breidd (úr ryðfríu stáli) 

7219 + 7220 [.1 + .90.31] 

27.10.42 Heitvalsaðar stálstengur í vafningi (úr ryðfríu stáli) 7221 

27.10.43 Heitvalsaðir og þrýstimótaðir teinar og prófílar (úr ryðfríu 
stáli) 

7222 [.1 + .30 (.1 + .51 + 
.91) + .40(.1 + .3)] 

27.10.5 Heitvalsaðar flatar og ílangar framleiðsluvörur úr háhraðastáli  

27.10.50 Heitvalsaðar flatar og ílangar framleiðsluvörur úr háhraðastáli 7225.2 + 7226.20.2 + 
7227.1 + 7228.10 (.1 - .5) 
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27.10.6 Heitvalsaðar flatar vörur (úr öðru stáli en ryðfríu stáli og 
háhraðastáli) 

 

27.10.60 Heitvalsaðar flatar vörur (úr öðru stáli en ryðfríu stáli og 
háhraðastáli) 

7208 + 7210.90.31 + 
7211.1 +  

7212.60.91  +  

7225 [.19.1 + .3 + .4 + 
.99] +  

7226 [.19.1 + .91 + 93.2 
+ .94.2 + 99.2] 

27.10.7 Kaldvalsaðar og húðaðar flatar vörur (öðru stáli en ryðfríu stáli 
og háhraðastáli) 

 

27.10.71 Kaldvalsaðar flatar vörur, ≥ 600 mm að breidd (úr öðru stáli en 
ryðfríu stáli og háhraðastáli) 

7209 + 7225 [.11 + .19.9 + 
.5] 

27.10.72 Húðaðar flatar vörur, ≥ 600 mm að breidd (úr öðru stáli en 
ryðfríu stáli og háhraðastáli) 

7210 [.1 + .2 + .3 + .4 + .5 
+ .6 + .7 + .90 (.1 + .33 + 
.38 + .9)] + 7212 [.10.1 + 
.40 (.1 + .95)] + 7225 [.91 
+ .92] 

27.10.8  Heitvalsaðar stengur og teinar  

27.10.81 Heitvalsaðar stálstengur (úr óblendnu stáli) 7213 

27.10.82 Heitvalsaðar stálstengur (úr öðru óblendnu stáli en ryðfríu stáli 
og háhraðastáli) 

7227 [.2 + .9] 

27.10.83 Heitvalsaðir teinar (úr öðru stáli en ryðfríu stáli og 
háhraðastáli) 

7214 + 7215.90.1 + 
7216[.1 + .2 + .4 + .5 + 
.99] + 7228[.20 (.1 - .3)] + 
.3 + .4 + .60.1 + .70 (.1 + 
.3) + .8] 

27.10.9 Efnismiklir prófílar; þilstál, rafsoðnir prófílar og stál í 
járnbrautar- og sporvagnateina  

 

27.10.91 Efnismiklir prófílar 7216.3 

27.10.92 Þilstál, logsoðnir prófílar og efni fyrir járnbrautir eða 
sporbrautir, úr stáli  

27.10.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við járn, stál og járnblendi 

Flokkur 27.2 Rör 

Grein 27.21 Járnrör og –rörahlutar úr steypujárni 

27.21.1 Rör, pípur og holir prófílar, úr steypujárni 

7301 + 7302 

27.21.10 Rör, pípur og holir prófílar, úr steypujárni 7303 
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27.21.2 Steypt tengi, úr járni eða stáli  

27.21.20 Steypt tengi, úr járni eða stáli 

27.21.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við járnrör og –rörahluta úr 
steypujárni 

27.21.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við járnrör og –rörahluta úr 
steypujárni 

Grein 27.22 Stálrör og -rörahlutar 

27.22.1 Leiðslur, pípur og holir prófílar, úr járni eða stáli 

7307.1 

27.22.10 Leiðslur, pípur og holir prófílar, úr járni eða stáli 

27.22.2 Leiðslu- eða píputengi, úr járni eða stáli, ót.a. 

7304 – 7306 

27.22.20 Leiðslu- eða píputengi, úr járni eða stáli, ót.a. 

27.22.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við stálrör og -rörahluta 

27.22.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við stálrör og -rörahluta 

Flokkur 27.3     Annað áður unnið járn og stál 

Grein 27.31       Kalddregnar vörur 

27.31.1 Aðrir teinar og stengur úr járni eða óblendnu stáli 

7307[.2 + .9] 

27.31.10 Aðrir teinar og stengur úr járni eða óblendnu stáli 

27.31.2 Prófílar úr járni eða óblendnu stáli; aðrir teinar og stengur úr 
öðru stálblendi 

7215[.1 + .5 + .90.9] 

27.31.20 Prófílar úr járni eða óblendnu stáli; aðrir teinar og stengur úr 
öðru stálblendi 

27.31.3 Teinar, stengur og prófílar úr ryðfríu stáli; prófílar úr 
stálblendi 

7216.69 + 7228[.10.9 + 
.20.6 + .5 + .60.8] 

27.31.30 Teinar, stengur og prófílar úr ryðfríu stáli; prófílar úr 
stálblendi 

27.31.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við kalddregnar vörur 

27.31.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við kalddregnar vörur 

7222[.2 + .30.98 + .40 (.93 
+ .99)] + 7228.70.9 
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Grein 27.32  Kaldvalsað flatjárn 

27.32.1 Flatar kaldvalsaðar stálvörur, óhúðaðar, < 600 mm að breidd 

 

27.32.10 Flatar kaldvalsaðar stálvörur, óhúðaðar, < 600 mm að breidd 7211 [.23 + .29 + .9] + 
7220 [.20 + .90 (.1 + .39 + 
.9)] + 7226 [.11 + .19 (.3 + 
.9) + .20.8 + .92] 

27.32.2 Flatar kaldvalsaðar stálvörur, klæddar, plettaðar eða húðaðar, 
< 600 mm að breidd 

 

27.32.20 Flatar kaldvalsaðar stálvörur, klæddar, plettaðar eða húðaðar, 
< 600 mm að breidd 

 

7212 [.10.9 + .2 + .3 + .40 
(.91 + .93 + .98) + .5 + .60 
(.1 + .93 + .99)] + 7226 
[.93.8 + .94.8 + .99.8] 

27.32.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við kaldvalsað flatjárn 

27.32.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við kaldvalsað flatjárn 

Grein  27.33 Kaldmótun og kaldbeyging járns, óblandaðs 
stáls eða ryðfrís stáls 

27.33.1 Kaldmótun og kaldbeyging járns, óblandaðs stáls eða ryðfrís 
stáls 

 

27.33.11 Prófílar úr járni eða óblendnu stáli 

27.33.12 Prófílar úr ryðfríu stáli 

27.33.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við kaldmótun og kaldbeygingu 
járns, óblandaðs stáls eða ryðfrís stáls 

27.33.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við kaldmótun og  kaldbeygingu 
járns, óblandaðs stáls eða ryðfrís stáls 

Grein 27.34 Vír 

27.34.1 Vír 

7216[.61 + .91] 

7222.40.91 

27.34.11 Vír úr járni eða óblendnu stáli 

27.34.12 Vír úr ryðfríu stáli eða öðru stálblendi 

27.34.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við vír 

27.34.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við vír 

Flokkur 27.4    Góðmálmar og aðrir málmar sem innihalda 
ekki járn 

Grein 27.41       Góðmálmar 

27.41.1 Silfur, óunnið eða hálfunnið, eða í duftformi 

7217 

7223 + 7229 

27.41.10 Silfur, óunnið eða hálfunnið, eða í duftformi 7106 
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27.41.2 Gull, óunnið eða hálfunnið, eða í duftformi  

27.41.20 Gull, óunnið eða hálfunnið, eða í duftformi 

27.41.3 Platína, óunnin eða hálfunnin, eða í duftformi 

7108 

27.41.30 Platína, óunnin eða hálfunnin, eða í duftformi 

27.41.4 Ódýr málmur eða silfur, gullhúðað, ekki frekar unnið en 
hálfunnið 

7110 

27.41.40 Ódýr málmur eða silfur, gullhúðað, ekki frekar unnið en 
hálfunnið 

27.41.5 Ódýr málmur, húðaður með silfri og ódýrum málmi, silfur eða 
gull húðað með platínu, ekki frekar unnið en hálfunnið 

7109 

27.41.50 Ódýr málmur, húðaður með silfri og ódýrum málmi, silfur eða 
gull húðað með platínu, ekki frekar unnið en hálfunnið 

7107 + 7111 

27.41.6 Úrgangur og rusl góðmálma  

27.41.61 Úrgangur og rusl gulls eða gullhúðaðs málms 

27.41.62 Úrgangur og rusl platínu og annarra góðmálma 

27.41.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við góðmálma 

27.41.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við góðmálma 

Grein 27.42   Ál og álvörur 

27.42.1 Óunnið ál; áloxíð 

7112.91 

7112[.3 + .92 + .99] 

27.42.11 Óunnið ál 

27.42.12 Áloxíð, þó ekki gervikórund 

27.42.2 Hálfunnar vörur úr áli eða álblendi 

7601 

2818.2 

27.42.21 Álduft og álflögur 

27.42.22 Álteinar, álstengur og -prófílar 

27.42.23 Álvír 

27.42.24 Álplötur, álblöð og álræmur, > 0,2 mm að þykkt 

27.42.25 Álþynnur, ≤ 0,2 mm að þykkt 

27.42.26 Álleiðslur og álpípur, álleiðsluhlutar eða álpípuhlutar 

7603 

7604 

7605 

7606 

7607 

7608 + 7609 
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27.42.3 Álúrgangur og álrusl; aska og leifar, aðallega með álinnihaldi  

27.42.31 Aska og leifar, aðallega með álinnihaldi 

27.42.32 Álúrgangur og álrusl 

27.42.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við ál og álvörur 

27.42.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við ál og álvörur 

Grein 27.43 Blý, sink og tin og vörur úr því 

27.43.1 Blý, sink og tin, óunnið 

2620.4 

7602 

27.43.11 Óunnið blý 

27.43.12 Óunnið sink 

27.43.13 Óunnið tin 

27.43.2 Hálfunnar vörur úr blýi, sinki og tini eða blöndum þeirra 

7801 

7901 

8001 

27.43.21 Blýteinar, blýstengur, blýprófílar og blývír 

27.43.22 Blýplötur, blýblöð, blýræmur og blýþynnur; blýduft og 
blýflögur 

27.43.23 Leiðslur, pípur og leiðsluhlutar eða pípuhlutar 

27.43.24 Sinkdust, sinkduft og sinkflögur 

7803 

7804 

7805 

7903 

27.43.25 Sinkteinar, sinkstengur, sinkprófílar og sinkvír; sinkplötur, 
sinkblöð, sinkræmur og sinkþynnur 

7904 + 7905 

27.43.26 Leiðslur, pípur og leiðsluhlutar eða pípuhlutar úr sinki 

27.43.27 Tinteinar, tinstengur, tinprófílar og tinvír 

27.43.28 Tinplötur, tinblöð, tinræmur og tinþynnur; tinduft og tinflögur 

27.43.29 Leiðslur, pípur og leiðsluhlutar eða pípuhlutar úr tini 

27.43.3 Blý-, sink- og tinúrgangur og -rusl; aska og leifar, aðallega 
með sink- eða blýinnihaldi 

7906 

8003 

8004 + 8005 

8006 

27.43.31 Aska og leifar, aðallega með sink- eða blýinnihaldi 

27.43.32 Blý-, sink- og tinúrgangur og –rusl 

27.43.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við blý, sink og tin og vörur úr því 

27.43.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við blý, sink og tin og vörur úr því 

2620[.1 + .2] 

7802 + 7902 + 8002 
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Grein 27.44  Koparvörur 

27.44.1 Kopar, óunninn; koparsteinn; koparsement 

 

27.44.11 Koparsteinn; koparsement 

27.44.12 Óhreinsaður kopar; koparforskaut til rafhreinsunar 

7401 

7402 

27.44.13 Hreinsaður kopar og koparblendi, óunninn; koparforblendi 

27.44.2 Hálfunnar vörur úr kopar eða koparblöndum 

7403 + 7405 

27.44.21 Koparduft og koparflögur 

27.44.22 Koparteinar, koparstengur og koparprófílar 

27.44.23 Koparvír 

27.44.24 Koparplötur, koparblöð og koparræmur, > 0,15 mm að þykkt 

27.44.25 Koparþynnur, ≤ 0,15 mm að þykkt 

27.44.26 Koparleiðslur og koparpípur, koparleiðsluhlutar eða 
koparpípuhlutar 

27.44.3 Koparúrgangur og koparrusl; aska og leifar, aðallega með 
koparinnihaldi 

7406 

7407 

7408 

7409 

7410 

7411 + 7412 

27.44.31 Aska og leifar, aðallega með koparinnihaldi 2620.3 

27.44.32 Koparúrgangur og koparrusl 

27.44.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við koparvörur 

27.44.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við koparvörur 

Grein 27.45 Aðrar málmvörur sem innihalda ekki járn 

27.45.1 Óunninn nikkell; millistigsvörur frá nikkelvinnslu 

7404 

27.45.11 Nikkelsteinn, nikkeloxíðfrauð og aðrar millistigsvörur frá 
nikkelvinnslu 

7501 

27.45.12 Óunninn nikkell 

27.45.2 Hálfunnar vörur úr nikkeli eða nikkelblöndum 

7502 

27.45.21 Nikkelduft og nikkelflögur 

27.45.22 Nikkelteinar, nikkelstengur, nikkelprófílar og nikkelvír 

27.45.23 Nikkelplötur, nikkelblöð, nikkelræmur og nikkelþynnur 

27.45.24 Leiðslur, pípur og leiðsluhlutar eða pípuhlutar úr nikkli 

27.45.3 Aðrir málmar sem innihalda ekki járn og vörur úr þeim; 
keramíkmelmi, aska og leifar, sem innihalda málma eða 
málmsambönd 

7504 

7505 

7506 

7507 

27.45.30 Aðrir málmar sem innihalda ekki járn og vörur úr þeim; 
keramíkmelmi, aska og leifar, sem innihalda málma eða 
málmsambönd 

81 
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27.45.4 Nikkelúrgangur og nikkelrusl; aska og leifar, sem innihalda 

aðra málma eða málmsambönd  

27.45.41 Aska og leifar, aðallega með vanadíuminnihaldi eða aðrir 
málmar eða málmsambönd 

2620[.6 + .9] 

27.45.42 Nikkelúrgangur og nikkelrusl 

27.45.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við aðrar málmvörur sem innihalda 
ekki járn 

27.45.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við aðrar málmvörur sem innihalda 
ekki járn 

Flokkur 27.5 Steyptar vörur úr málmi 

Grein 27.51 Steyptar járnvörur 

27.51.1 Steyptar járnvörur 

27.51.11 Vörur úr hamranlegu steypujárni 

27.51.12 Vörur úr steypujárni með kúlugrafíti 

27.51.13 Vörur úr grájárni 

Grein 27.52 Steyptar vörur úr stáli 

27.52.1 Steyptar vörur úr stáli 

27.52.10 Steyptar vörur úr stáli 

Grein 27.53 Steyptar vörur úr léttmálmum 

27.53.1 Steyptar vörur úr léttmálmum 

27.53.10 Steyptar vörur úr léttmálmum 

Grein 27.54 Aðrar steyptar vörur úr öðrum málmum sem 
innihalda ekki járn 

27.54.1 Aðrar steyptar vörur úr öðrum málmum sem innihalda ekki 
járn 

27.54.10 Aðrar steyptar vörur úr öðrum málmum sem innihalda ekki 
járn 

DEILD 28 FULLUNNAR MÁLMVÖRUR, AÐRAR EN 
VÉLAR OG TÆKI 

Flokkur 28.1 Byggingarefni úr málmi 

Grein 28.11 Burðarvirki og byggingareiningar úr málmi 

28.11.1 Forsmíðaðar byggingar úr málmi 

7503 

28.11.10 Forsmíðaðar byggingar úr málmi 

28.11.2 Byggingarefni úr málmi og hlutar til þeirra 

28.11.21 Brýr og brúarhlutar úr járni eða stáli 

28.11.22 Turnar og súlnagrindur úr járni eða stáli 

28.11.23 Önnur burðarvirki og hlutar til burðarvirkja, plötur, stengur, 
prófílar o. þ. h., úr járni, stáli eða áli 

9406.00[.3 + .9ex] 

 

7308.1 

7308.2 

7308[.4 + .9] + 7610.9 
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28.11.9 Uppsetning (uppsláttur) eigin burðarvirkja úr málmi, 
viðgerðar- og viðhaldsþjónusta í tengslum við burðarvirki úr 
málmi 

28.11.91 Uppsetning (uppsláttur) eigin burðarvirkja úr málmi 

28.11.92 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta í tengslum við burðarvirki úr 
málmi 

28.11.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við burðarvirki og 
byggingareiningar úr málmi  

Grein 28.12 Byggingarvara úr málmum 

28.12.1 Hurðir, gluggar og karmar til þeirra og þröskuldar fyrir hurðir, 
úr málmi 

 

28.12.10 Hurðir, gluggar og karmar til þeirra og þröskuldar fyrir hurðir, 
úr málmi 

28.12.9 Uppsetning (uppsláttur) á eigin byggingarvörum úr málmi 

28.12.90 Uppsetning (uppsláttur) á eigin byggingarvörum úr málmi 

28.12.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við byggingarvörur úr málmi 

Flokkur 28.2 Geymar, ker og ílát úr málmi; miðstöðvar-
ofnar og miðstöðvarkatlar 

Grein 28.21 Geymar, ker og ílát úr málmi 

28.21.1 Geymar, ker og ílát úr málmi 

7308.3 + 7610.1 

28.21.11 Geymar, ker, tankar og áþekk ílát, úr málmi, með > 300 l 
rúmtaki 

7309 + 7611 

28.21.12 Ílát undir samanþjappað eða fljótandi gas, úr málmi 

28.21.9 Uppsetning, viðgerðir og viðhald á geymum, kerum og ílátum 
úr málmi (þó ekki til húshitunar) 

28.21.91 Uppsetning á geymum, kerum og ílátum úr málmi (þó ekki til 
húshitunar) 

28.21.92 Viðgerðir og viðhald á geymum, kerum og ílátum úr málmi 
(þó ekki til húshitunar) 

28.21.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við geyma, ker og ílát úr málmi 

7311 + 7613 
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Grein 28.22 Miðstöðvarofnar og miðstöðvarkatlar 

 
28.22.1 Ofnar og katlar 

 

28.22.11 Ofnar til miðstöðvarhitunar, ekki rafhitaðir, úr járni eða stáli 7322.1 

28.22.12 Katlar til miðstöðvarhitunar 

28.22.13 Hlutar katla til miðstöðvarhitunar 

28.22.9 Uppsetning, viðgerðir og viðhald á kötlum til miðstöð-
varhitunar 

28.22.91 Uppsetning á kötlum til miðstöðvarhitunar 

28.22.92 Viðgerðir og viðhald á kötlum til miðstöðvarhitunar 

28.22.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við miðstöðvarofna og miðstöð-
varkatla 

Flokkur 28.3 Gufukatlar, aðrir en miðstöðvarkatlar 

Flokkur 28.30 Gufukatlar, aðrir en miðstöðvarkatlar 

28.30.1 Gufukatlar og hlutar til þeirra 

8403.1 

8403.9 

28.30.11 Katlar til framleiðslu á vatnsgufu eða annarri gufu; háhitavatn-
skatlar 

8402[.1 + .2] 

28.30.12 Aukavélakostur til nota með kötlum; þéttar fyrir gufuvélar eða 
aðrar aflvélar 

8404[.1 + .2] 

28.30.13 Hlutar gufukatla 

28.30.2 Kjarnakljúfar og hlutar til þeirra 

28.30.21 Kjarnakljúfar 

28.30.22 Hlutar kjarnakljúfa 

28.30.9 Uppsetningar-, viðgerða- og viðhaldsþjónusta vegna gufukatla, 
annarra en miðstöðvarkatla, þ.m.t. uppsetning leiðslukerfa úr 
málmi  í iðjuverum 

28.30.91 Uppsetningarþjónusta vegna gufukatla (annarra en 
miðstöðvarkatla) þ.m.t. uppsetning leiðslukerfa úr málmi  í 
iðjuverum 

28.30.92 Viðgerða- og viðhaldsþjónusta vegna gufukatla, annarra en 
miðstöðvarkatla, og vegna leiðslukerfa úr málmi í iðjuverum 

28.30.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við gufukatla, aðra en miðstöð-
varkatla 

8402.9 + 8404.9 

8401.1 

8401.4 
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Flokkur 28.4 Eldsmíði, þrýstismíði, stönsun og völsun 

málma; sindurmótun  

Grein 28.40 Eldsmíði, þrýstismíði, stönsun og völsun 
málma; sindurmótun  

28.40.1 Eldsmíði, þrýstismíði, stönsun og völsun málma 

28.40.11 Eldsmíði málma 

28.40.12 Stönsun málma 

28.40.13 Önnur mótun málma 

28.40.2 Sindurmótun 

28.40.20 Sindurmótun 

Flokkur 28.5 Meðferð og húðun málma; almenn 
vélsmiðjuþjónusta 

Grein 28.51 Meðferð og húðun málma 

28.51.1 Húðun málma 

28.51.11 Húðun með málmum 

28.51.12 Húðun með öðru en málmum 

28.51.2 Önnur meðferð málma 

28.51.21 Hitameðferð málma, annað en húðun með málmum 

28.51.22 Önnur yfirborðsmeðferð málma 

Grein 28.52 Almenn vélsmiðjuþjónusta 

28.52.1 Að renna málmhluta 

28.52.10     Að renna málmhluta 

Þessi undirflokkur nær yfir: 

— Framleiðsluþjónusta vegna renndra málmhluta 

28.52.2 Önnur almenn vélsmiðjuþjónusta 

28.52.20 Önnur almenn vélsmiðjuþjónusta 
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Flokkur 28.6 Eggjárn, verkfæri og ýmiss konar járnvara
 
Grein 28.61 Eggjárn 

 
28.61.1 Eggjárn 

 

28.61.11 Hnífar (þó ekki vélknúnir) og skæri og blöð til þeirra 8211 + 8213 

28.61.12 Rakhnífar og rakblöð, þ.m.t. efni í rakblöð í ræmum 8212 

28.61.13 Önnur eggjárn; áhöld til hand- eða fótsnyrtingar, einnig í 
samstæðum 

8214 

28.61.14 Skeiðar, gafflar, ausur, gatasleifar, kökuspaðar, fiskhnífar, 
smjörhnífar, sykurtengur og áþekkur eldhús- eða borðbúnaður 

28.61.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við eggjárn 

28.61.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við eggjárn 

Grein 28.62 Verkfæri 

28.62.1 Handverkfæri til notkunar við landbúnað, garðyrkju eða 
skógrækt 

8215 

28.62.10 Handverkfæri til notkunar við landbúnað, garðyrkju eða 
skógrækt 

28.62.2 Handsagir; blöð í hvers konar sagir 

8201 

28.62.20 Handsagir; blöð í hvers konar sagir 

28.62.3 Önnur handverkfæri 

28.62.30 Önnur handverkfæri 

28.62.4 Skiptiverkfæri í handverkfæri, einnig aflknúin, eða í 
vélaverkfæri 

8202 

 

8203 – 8206 

28.62.40 Skiptiverkfæri í handverkfæri, einnig aflknúin, eða í 
vélaverkfæri 

28.62.5 Önnur verkfæri 

8207[.4 - .9] 

28.62.50 Önnur verkfæri 8207[.1 - .3] + 8208 + 
8209 
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28.62.9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta í tengslum við verkfæri 

28.62.90 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta í tengslum við verkfæri 

28.62.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við verkfæri 

Grein 28.63 Lásar og lamir 

28.63.1 Hengilásar og læsingar, hespur og rammar með hespum; lyklar 
og hlutar til þeirra; lamir úr ódýrum málmi 

 

28.63.11 Hengilásar, læsingar fyrir vélknúin ökutæki og læsingar fyrir 
húsgögn, úr ódýrum málmi 

8301[.1 - .3] 

28.63.12 Aðrar læsingar úr ódýrum málmi 8301.4 

28.63.13 Hespur og rammar með hespum, með læsingum; hlutar; stakir 
lyklar 

8301[.5 - .7] 

28.63.14 Lamir, festingar, áfellur (fittings) og áþekkar vörur fyrir 
vélknúin ökutæki, hurðir, glugga, húsgögn o. þ. h., úr ódýrum 
málmi 

28.63.9 Uppsetningar-, viðgerða- og viðhaldsþjónusta vegna lása og 
flókins læsibúnaðar 

28.63.90 Uppsetningar-, viðgerða- og viðhaldsþjónusta vegna lása og 
flókins læsibúnaðar 

28.63.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við lása og lamir 

Flokkur 28.7 Aðrar fullunnar málmvörur 

Grein 28.71 Stáltunnur og svipuð ílát 

28.71.1 Tankar, ámur, föt, dósir, kassar og áþekk ílát undir alls konar 
efni (þó ekki gas), úr járni eða stáli 

8302[.1 - .4 + .6] 

28.71.11 Tankar, ámur, föt, dósir, kassar og áþekk ílát undir alls konar 
efni (þó ekki gas), úr járni eða stáli, með 

≥ 50 l en ≤ 300 l rúmtaki 

7310.1 

28.71.12 Tankar, ámur, föt, dósir (þó ekki þær sem lokað er með 
lóðningu eða þrykkingu), kassar og áþekk ílát undir alls konar 
efni (þó ekki gas) úr járni eða stáli, með < 50 l rúmtaki 

28.71.9 Uppsetningar-, viðgerða- og viðhaldsþjónusta vegna járn- eða 
stálkassa með rúmtaki sem ekki er meira en 300 l 

28.71.90 Uppsetningar-, viðgerða- og viðhaldsþjónusta vegna járn- eða 
stálkassa með rúmtaki sem ekki er meira en 300 l 

28.71.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við stáltunnur og svipuð ílát 

7310.29 
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Grein 28.72 Ílát úr léttmálmum 

28.72.1 Ílát úr léttmálmum 
 

28.72.11 Dósir, sem lokað er með lóðningu eða þrykkingu, með < 50 l 
rúmtaki 

7310.21 

28.72.12 Álámur, álföt, áldósir, álkassar og áþekk ílát, undir alls konar 
efni (þó ekki gas), með ≤ 300 l l rúmtaki 

7612 

28.72.13 Krónutappar, lok og hettur, úr ódýrum málmi 

28.72.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við ílát úr léttmálmum 

28.72.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við ílát úr léttmálmum 

Grein 28.73 Vörur úr vír 

28.73.1 Vörur úr vír 

8309 

28.73.11 Margþættur vír, kaplar, vírfléttur, stroffur o. þ. h., úr járni eða 
stáli, ekki með rafeinangrun 

7312 

28.73.12 Gaddavír úr járni eða stáli; margþættur vír, kaplar, vírfléttur o. 
þ. h. úr kopar eða áli, ekki með rafeinangrun 

7313 + 7413 + 7614 

28.73.13 Dúkur, grindur, netefni og girðingaefni, úr járn-, stál- eða 
koparvír; möskvateygður málmur úr járni, stáli eða kopar 

7314 + 7414 

28.73.14 Naglar, stifti, teiknibólur, hefti og áþekkar vörur 7317 + 7415.1 + 7616.1 

28.73.15 Vír, stengur, leiðslur, plötur, rafskaut, húðað eða fyllt með 
flæðiefni (flúxi) 

8311 

28.73.16 Saumnálar, prjónar og áþekkar vörur, til handavinnu 

28.73.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við vörur úr vír 

28.73.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við vörur úr vír 

7319 



2.10.2003  Nr. 49/411EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 
  

 
Grein 28.74 Boltar, skrúfur, keðjur og fjaðrir 

28.74.1 Boltar, skrúfur 
 

28.74.11 Boltar úr járni eða stáli með skrúfgangi, ót.a. 

28.74.12 Boltar úr járni eða stáli án skrúfgangs, ót.a. 

28.74.13 Boltar úr kopar, með eða án skrúfgangs 

28.74.14 Fjaðrir og fjaðrablöð, úr járni eða stáli; koparfjaðrir 

28.74.2 Keðjur og hlutar til þeirra (þó ekki liðhlekkjakeðjur) 

7318.1 

7318.2 

7415[.2 + .3] 

7320 + 7416 

28.74.20 Keðjur og hlutar til þeirra (þó ekki liðhlekkjakeðjur) 

28.74.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við bolta, skrúfur, keðjur og fjaðrir 

28.74.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við bolta, skrúfur, keðjur og fjaðrir 

Grein 28.75 Aðrar fullunnar málmvörur, ót.a. 

28.75.1 Hlutir úr málmi fyrir baðherbergi og eldhús 

7315[.2 - .9] + 7419.1 

28.75.11 Vaskar, handlaugar, baðker og önnur hreinlætistæki og hlutar 
til þeirra, úr járni, stáli, kopar eða áli 

7324 + 7418.2 + 7615.2 

28.75.12 Borðbúnaður, eldhúsbúnaður eða önnur búsáhöld úr járni, 
stáli, kopar eða áli og hlutar til þeirra 

28.75.2 Aðrar málmvörur, þó ekki sverð, höggsverð, byssustingir og 
áþekk vopn 

7323 + 7418.1 + 7615.1 + 
8210 

28.75.21 Brynvarðir eða styrktir peningaskápar, geymsluhólf og hurðir 
úr ódýrum málmi 

8303 

28.75.22 Litlir hlutir fyrir skrifstofur eða skrifborð úr ódýrum málmi 8304 

28.75.23 Smávarningur fyrir lausblaðabindi eða spjaldskrár, 
bréfaklemmur og svipaðar skrifstofuvörur og hefti í lengjum, 
úr ódýrum málmi 

8305 

28.75.24 Myndastyttur og aðrir skrautmunir, rammar fyrir ljósmyndir, 
málverk eða þess háttar og spegla, úr ódýrum málmi 

8306[.2 + .3] 

28.75.25 Krókar, lykkjur, spennur o. þ. h., úr ódýrum málmi 

28.75.26 Skips- eða bátsskrúfur og blöð til þeirra 

28.75.27 Aðrir hlutir úr ódýrum málmi, ót.a. 

8308 

8485.1 

7316 + 7325 + 7326 + 
7419.9 + 7508 + 7616.9 + 
7806 + 7907 + 8007 + 
8302.5 + 8306.1 + 8307 + 
8310 
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28.75.3 Sverð, höggsverð, byssustingir, lensur og áþekk vopn og hlutar 
til þeirra  

28.75.30 Sverð, höggsverð, byssustingir, lensur og áþekk vopn og hlutar 
til þeirra 

28.75.9 Uppsetningar-, viðgerða- og viðhaldsþjónusta vegna annarra 
málmvara, ót.a. 

28.75.90 Uppsetningar-, viðgerða- og viðhaldsþjónusta vegna annarra 
málmvara, ót.a. 

28.75.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við aðrar fullunnar málmvörur, 
ót.a. 

UNDIRBÁLKUR DK  VÉLAR OG TÆKI, ÓT.A. 

DEILD 29 VÉLAR OG TÆKI, ÓT.A. 

Flokkur 29.1 Vélar til að framleiða og nýta 
vélræna orku, þó ekki hreyflar í 
loftför, bíla og vélhjól 

Grein 29.11 Hreyflar og hverflar, þó ekki í loftför, 
bíla og vélhjól 

29.11.1 Hreyflar 

9307 

29.11.11 Utanborðshreyflar fyrir skip 

29.11.12 Hreyflar með neistakveikju í skip; aðrir hreyflar 

29.11.13 Aðrir stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju 

29.11.2 Hverflar 

8407.21 

8407[.29 + .9] 

8408[.1 + .9] 

29.11.21 Vatnsgufuaflshverflar og aðrir gufuaflshverflar 

29.11.22 Vökvahverflar og vatnshjól 

29.11.23 Gashverflar, þó ekki þrýstihverflar og skrúfuhverflar 

29.11.3 Hlutar hverfla 

8406[.1 + .8] 

8410.1 

8411.8 

29.11.31 Hlutar vatnsgufuaflshverfla og annarra gufuaflshverfla 

29.11.32 Hlutar vökvahverfla og vatnshjóla, þ.m.t. gangráður 

8406.9 

8410.9 

29.11.33 Hlutar gashverfla, þó ekki þrýstihverfla og skrúfuhverfla 

29.11.9 Uppsetningar-, viðgerða- og viðhaldsþjónusta vegna hreyfla og 
hverfla, þó ekki í loftför, bíla og vélhjól 

29.11.91 Uppsetningarþjónusta vegna hreyfla og hverfla, þó ekki í 
loftför, bíla og vélhjól 

29.11.92 Viðgerða- og viðhaldsþjónusta vegna hreyfla og hverfla, þó 
ekki vegna hreyfla loftfara, bíla og vélhjóla 

29.11.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við hreyfla og hverfla, þó ekki í 
loftför, bíla og vélhjól 

8411.99 
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Grein 29.12 Dælur og þjöppur 

29.12.1 Vökvaknúnar og loftknúnar vélar og hreyflar 

29.12.11 Línuvirkar (strokkar), vökvaknúnar og loftknúnar vélar og 
hreyflar 

 

8412[.21 + .31] 

29.12.12 Aðrar vökvaknúnar og loftknúnar vélar og hreyflar 

29.12.2 Vökvadælur; vökvalyftur 

29.12.21 Dælur fyrir eldsneyti, smurefni, kælimiðla og steypu 

29.12.22 Aðrar tvívirkar vökvadælur með viðlægri færslu (positive 
displacement) 

8412[.29 + .39 + .8] 

 

8413[.1 - .4] 

8413.5 

29.12.23 Aðrar snúningsdælur fyrir vökva með viðlægri færslu 

29.12.24 Aðrar miðflóttaaflsdælur fyrir vökva; aðrar dælur; vökvalyftur 

29.12.3 Loft- eða lofttæmidælur; loft- eða aðrar gasþjöppur 

8413.6 

8413[.7 + .8] 

29.12.31 Lofttæmidælur 

29.12.32 Hand- eða fótknúnar loftdælur 

29.12.33 Þjöppur til nota í kælibúnað 

29.12.34 Loftþjöppur á undirvagni á hjólum til dráttar 

29.12.35 Þrýstiþjöppur 

29.12.36 Tvívirkar dælur með færslu 

29.12.37 Snúningsdælur með færslu, með einum ás eða fleiri 

8414.1 

8414.2 

8414.3 

8414.4 

8414.80.2 

8414.80[.3 + .4] 

8414.80[.6 + .7] 

29.12.38 Þjöppur notaðar í loftför og aðrar þjöppur 

29.12.4 Hlutar í dælur, þjöppur og vökvaafls- og loftaflsvélar og -
hreyfla 

8414.80[.1 + .9] 

29.12.41 Hlutar í vökvaknúnar- og loftaflsvélar og - hreyfla 

29.12.42 Hlutar í dælur; hlutar í vökvalyftur 

29.12.43 Hlutar í loft- eða lofttæmidælur, loft- eða gasþjöppur, viftur 
eða gleypa 

29.12.9 Uppsetningar-, viðgerða- og viðhaldsþjónusta vegna dælna og 
þjappna 

29.12.91 Uppsetningarþjónusta vegna dælna og þjappna 

29.12.92 Viðgerða- og viðhaldsþjónusta vegna dælna og þjappna 

29.12.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við dælur og þjöppur 

8412.9 

8413.9 

8414.9 
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Grein 29.13 Kranar og lokar 

29.13.1 Kranar, hanar, lokar og áþekk tæki fyrir pípur, katla, tanka, ker 
eða þess háttar 

 

29.13.11 Þrýstiléttar, stjórnlokar, einstefnulokar og öryggislokar 

29.13.12 Kranar, hanar, lokar fyrir vaska, handlaugar, skolskálar, 
vatnsgeyma, baðker og áþekk tæki; lokar fyrir miðstöðvarofna 

8481[.1 - .4] 

8481.80[.1 + .3] 

29.13.13 Ferlistjórnlokar, rennilokar, kúlulokar og aðrir lokar 

29.13.2 Hlutar til krana og loka og áþekkra vara 

8481.80[.5 - .9] 

29.13.20 Hlutar til krana og loka og áþekkra vara 

29.13.9 Uppsetningar-, viðgerða- og viðhaldsþjónusta vegna krana, 
hana, loka og áþekkra tækja fyrir pípur, katla, tanka, ker eða 
þess háttar, úr málmi 

29.13.91 Uppsetningarþjónusta vegna krana, hana, loka og áþekkra 
tækja fyrir pípur, katla, tanka, ker eða þess háttar, úr málmi 

29.13.92 Viðgerða- og viðhaldsþjónusta vegna krana, hana, loka og 
áþekkra tækja fyrir pípur, katla, tanka, ker eða þess háttar, úr 
málmi 

29.13.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við krana og loka 

Grein 29.14 Legur, tannhjól, drif og drifbúnaður 

29.14.1 Kúlu- eða keflalegur 

8481.9 

29.14.10 Kúlu- eða keflalegur 

29.14.2 Aðrar legur, tannhjól, drif og drifbúnaður 

29.14.21 Liðhlekkjakeðja, úr járni eða stáli 

29.14.22 Drifásar (þ.m.t. kambásar og sveifarásar) og drifsveifar 

8482[.1 - .8] 

 

7315[.11 + .12] 

8483.1 

29.14.23 Leghús og ásleg 

29.14.24 Tannhjól og tannhjólasamstæður; kúlu- eða keflaspindlar; 
gírkassar og aðrir hraðabreytar 

8483[.2 + .3] 

8483.4 

29.14.25 Kasthjól og reimhjól, þ.m.t. blakkir 8483.5 

29.14.26 Tengsl og ástengsl, þ.m.t. hjöruliðir 

29.14.3 Hlutar til legna, tannhjólasamstæðna og drifa 

29.14.31 Kúlur, nálar og kefli; hlutar til kúlu- eða keflalegna 

29.14.32 Hlutar til liðhlekkjakeðja úr járni eða stáli 

29.14.33 Hlutar til legna og drifa, ót.a. 

8483.6 

 

8482.9 

7315.19 

8483.9 
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29.14.9 Uppsetningar-, viðgerða- og viðhaldsþjónusta í tengslum við 

legur, tannhjól, drif og drifbúnað 

29.14.90 Uppsetningar-, viðgerða- og viðhaldsþjónusta í tengslum við 
legur, tannhjól, drif og drifbúnað 

29.14.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við legur, tannhjól, drif og 
drifbúnað 

Flokkur 29.2 Aðrar vélar til almennra nota 

Grein 29.21 Bræðsluofnar og brennarar 

29.21.1 Ofnar og brennarar og hlutar til þeirra 

 

29.21.11 Brennarar; vélkyndarar og vélristar, vélræn öskuhreinsitæki og 
áþekk tæki 

29.21.12 Ofnar fyrir iðnað og rannsóknarstofur, ekki rafknúnir, þ. m. t. 
brennsluofnar, en þó ekki bakarofnar 

29.21.13 Rafbræðslu- eða rafhitunarofnar fyrir iðnað eða rann-
sóknarstofur; span- eða torleiðihitunartæki 

29.21.14 Hlutar til brennara, bræðsluofna og ofna 

29.21.9 Uppsetningar-, viðhalds- og viðgerðaþjónusta vegna 
bræðsluofna og brennara 

29.21.91 Uppsetningarþjónusta vegna bræðsluofna og brennara 

29.21.92 Viðhalds- og viðgerðaþjónusta vegna bræðsluofna og brennara 

29.21.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við bræðsluofna og brennara 

Grein 29.22 Lyftitæki og færslubúnaður 

29.22.1 Lyftitæki og færslubúnaður og hlutar til þeirra 

8416[.1 - .3] 

8417[.1 + .8] 

8514[.1 - .4] 

8416.9 + 8417.9 + 8514.9 

29.22.11 Blakkalyftibúnaður og talíur ót.a 8425.1 

29.22.12 Námuvindur; vindur sérstaklega hannaðar til nota neðanjarðar; 
aðrar vindur; koppvindur 

8425[.2 + .3] 

29.22.13 Tjakkar; búnaður til að lyfta ökutækjum 8425.4 

29.22.14 Bómur; kranar; hreyfanlegar lyftigrindur, klofberar og 
kranabúnir vinnuvagnar 

8426 

29.22.15 Gaffallyftarar; aðrir vinnuvagnar; dráttarvélar til nota á 
stöðvarpöllum járnbrauta 

8427 + 8709.1 

29.22.16 Lyftur, skúffubönd, rúllustigar og göngufæribönd 8428[.1 + .4] 

29.22.17 Loftknúnar og aðrar sívinnslulyftur og -færibönd fyrir vörur og 
efni 

8428[.2 + .32 - .39] 

29.22.18 Aðrar vélar til að lyfta hlutum, færa þá, hlaða þeim eða losa þá 

29.22.19 Hlutar til búnaðar til að lyfta hlutum og færa þá 

8428[.5 - .9] 

8431[.1 - .3] + 8709.9 
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29.22.2 Skóflur, gripskóflur (krabbar) og gripklær fyrir krana, gröfur 

o. þ. h.  

29.22.20 Skóflur, gripskóflur (krabbar) og gripklær fyrir krana, gröfur
 o. þ. h. 

29.22.9 Uppsetningar-, viðhalds- og viðgerðaþjónusta vegna búnaðar 
til að lyfta hlutum og færa þá 

29.22.91 Uppsetningarþjónusta vegna búnaðar til að lyfta hlutum og 
færa þá, þó ekki lyftna og rúllustiga 

29.22.92 Viðhalds- og viðgerðaþjónusta vegna búnaðar til að lyfta 
hlutum og færa þá 

29.22.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við búnað til að lyfta hlutum og 
færa þá 

Grein 29.23 Kæli- og loftræstibúnaður til annarra nota en 
heimilisnota 

29.23.1 Varmaskiptar; loftjöfnunartæki og kælibúnaður; síunarbúnaður

8431.41 

29.23.11 Varmaskiptar og vélbúnaður til að breyta andrúmslofti eða 
öðrum lofttegundum í vökva 

8419[.5 + .6] 

29.23.12 Loftræstitæki 

29.23.13 Kæli- og frystibúnaður og varmadælur, þó ekki búnaður til 
heimilisnota 

8415[.1 - .8] 

8418[.5 + .6] 

29.23.14 Vélar og tæki til síunar eða hreinsunar á gasi, ót.a. 

29.23.2 Viftur, aðrar en viftur á borð, gólf, veggi, í glugga, loft eða á 
þök 

8421.39 

29.23.20 Viftur, aðrar en viftur á borð, gólf, veggi, í glugga, loft eða á 
þök 

29.23.3 Hlutar til kæli- og frystibúnaðar og varmadælur 

8414.59 

29.23.30 Hlutar til kæli- og frystibúnaðar og varmadælur 

29.23.9 Uppsetningar-, viðhalds- og viðgerðaþjónusta vegna kæli- og 
loftræstibúnaðar til annarra nota en heimilisnota 

29.23.91 Uppsetningarþjónusta vegna kæli- og loftræstibúnaðar til 
annarra nota en heimilisnota 

29.23.92 Viðhalds- og viðgerðaþjónusta vegna kæli- og loftræsti-
búnaðar til annarra nota en heimilisnota 

29.23.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við kæli- og loftræstibúnað til 
annarra nota en heimilisnota 

8415.9 + 8418.9 + 8419.9 
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Grein 29.24 Aðrar vélar til almennra nota, ót.a.. 

29.24.1 Tæki til framleiðslu á gasi, tæki til eimingar, síunar eða 
hreinsunar 

 

29.24.11 Tæki til framleiðslu á gasi eða vatnsgasi; tæki til framleiðslu á 
asetýlengasi o. þ. h.; vélakostur til eimingar eða hreinsunar 

8405.1 + 8419.4 

29.24.12 Vélar og tæki til síunar og hreinsunar á vökva 8421[.21 + .22 + .29] 

29.24.13 Olíusíur, bensínsíur og loftinntakssíur fyrir brunahreyfla 

29.24.2 Vélbúnaður til hreinsunar á flöskum, til pökkunar og vigtunar; 
úðatæki; þéttingar úr málmplötum 

8421[.23 + .31] 

29.24.21 Vélbúnaður til hreinsunar, fyllingar, pökkunar eða umbúða 
fyrir flöskur eða önnur ílát 

8422[.2 - .4] 

29.24.22 Heimilisvogir; vogir til samfelldrar vigtunar á vörum á 
færibandi; fastavogir og vogir til að vigta fyrirfram ákveðna 
þyngd 

8423[.1 - .3] 

29.24.23 Vogir, ót.a. 

29.24.24 Slökkvitæki, úðabyssur, gufu- eða sandblástursvélar og áþekk 
tæki, þó ekki til nota í landbúnaði 

8423.8 

8424[.1 - .3 + .89] 

29.24.25 Þéttingar úr málmplötum; vélræn þétti 

29.24.3 Miðflóttaaflsvindur, sléttipressur og sjálfsalar 

29.24.31 Miðflóttaaflsvindur, ót.a. 

29.24.32 Völsunarpressur eða aðrar völsunarvélar, þó ekki fyrir málma 
eða gler 

8484 

 

8421.19 

8420.1 

29.24.33 Sjálfsalar 

29.24.4 Vélbúnaður, ót.a., til vinnslu á efnum með aðferðum sem fela í 
sér hitabreytingu 

8476[.2 + .8] 

29.24.40 Vélbúnaður, ót.a., til vinnslu á efnum með aðferðum sem fela í 
sér hitabreytingu 

29.24.5 Hlutar til annars vélbúnaðar til almennra nota 

8419.89 

29.24.51 Hlutar til tækja til framleiðslu á gasi eða kolagasi 

29.24.52 Hlutar til miðflóttaaflsvindna; hlutar vél- eða tækjabúnaðar til 
síunar eða hreinsunar á vökva eða gasi 

8405.9 

8421.9 

29.24.53 Hlutar til völsunarpressna eða annarra völsunarvéla; hlutar 
úðatækja, lóð fyrir vogir 

8420.9 + 8423.9 + 8424.9 
+ 8476.9 

29.24.54 Hlutar til vélbúnaðar, ekki búnir rafmagnstenglum, ót.a. 8485.9 
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29.24.6 Uppþvottavélar, til iðnaðar 

 

29.24.60 Uppþvottavélar, til iðnaðar 

29.24.7 Hlutar til uppþvottavéla og vélbúnaðar til hreinsunar, fyllingar, 
pökkunar eða umbúða 

8422.19 

29.24.70 Hlutar til uppþvottavéla og vélbúnaðar til hreinsunar, fyllingar, 
pökkunar eða umbúða 

29.24.9 Uppsetningar-, viðhalds- og viðgerðaþjónusta vegna annars 
vélbúnaðar til almennra nota ót.a. 

29.24.91 Uppsetningarþjónusta vegna annars vélbúnaðar til almennra 
nota, ót.a. 

29.24.92 Viðhalds- og viðgerðaþjónusta vegna annars vélbúnaðar til 
almennra nota, ót.a. 

29.24.99 Iðnaðarþjónusta vegna annars vélbúnaðar til almennra nota, 
ót.a. 

Flokkur 29.3 Vélar til nota í landbúnaði og skógrækt 

Grein 29.31 Landbúnaðardráttarvélar 

29.31.1 Dráttarvélar stjórnað af gangandi manni 

8422.9 

29.31.10 Dráttarvélar stjórnað af gangandi manni 

29.31.2 Aðrar landbúnaðardráttarvélar 

8701.1 

29.31.21 Dráttarvélar, með ≤ 37 kW vélarafli 

29.31.22 Dráttarvélar með > 37 kW en ≤ 59 kW vélarafli 

29.31.23 Dráttarvélar með > 59 kW vélarafli 

29.31.24 Dráttarvélar, notaðar og aðrar 

29.31.9 Viðhalds- og viðgerðarþjónusta fyrir landbúnaðardráttarvélar 

29.31.90 Viðhalds- og viðgerðarþjónusta fyrir landbúnaðardráttarvélar 

29.31.99 Iðnaðarþjónusta fyrir landbúnaðardráttarvélar 

Grein 29.32 Aðrar vélar til nota í landbúnaði og skógrækt 

29.32.1 Vélar til nota í landbúnaði og skógrækt til vinnslu jarðvegs eða 
ræktunar 

8701.90[.1 + .21] 

8701.90.25 

8701.90.3 

8701.90[.5 + .9] 

29.32.11 Plógar og diskaherfi 

29.32.12 Herfi (þó ekki diskaherfi), jarðvinnsluvélar, vélar til að eyða 
illgresi, hreykja og losa jarðveg 

8432[.1 + .21] 

8432.29 

29.32.13 Vélar til að sá, planta og umplanta 

29.32.14 Mykjudreifarar og áburðardreifarar 

29.32.15 Vélar til nota í landbúnaði og skógrækt, ót.a.; valtarar fyrir 
grasflatir eða íþróttavelli 

8432.3 

8432.4 

8432.8 
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29.32.2 Sláttuvélar fyrir grasflatir, almenningsgarða eða íþróttavelli 

 

29.32.20 Sláttuvélar fyrir grasflatir, almenningsgarða eða íþróttavelli 

29.32.3 Uppskeruvélar 

29.32.31 Sláttuvélar (þ.m.t. sláttugreiður á dráttarvélar), ót.a. 

29.32.32 Heyvinnuvélar 

29.32.33 Hálm- eða fóðurbaggavélar, þ.m.t. baggatínur 

29.32.34 Uppskeru- og þreskivélar, ót.a. 

29.32.4 Vélar til sprautunar, dreifingar eða úðunar á vökvum eða dufti 
til notkunar við landbúnað eða garðyrkju 

8433.1 

 

8433.2 

8433.3 

8433.4 

8433.5 

29.32.40 Vélar til sprautunar, dreifingar eða úðunar á vökvum eða dufti 
til notkunar við landbúnað eða garðyrkju 

29.32.5 Sjálfhlaðandi eða sjálflosandi eftirvagnar og festivagnar til 
nota í landbúnaði 

8424.81 

29.32.50 Sjálfhlaðandi eða sjálflosandi eftirvagnar og festivagnar til 
nota í landbúnaði 

29.32.6 Aðrar vélar til nota í landbúnaði og skógrækt, ót.a. 

8716.2 

29.32.61 Vélar til að hreinsa, aðgreina eða flokka egg, aldin eða aðrar 
landbúnaðarafurðir, þó ekki fræ, korn eða þurrkaða belgávexti 

8433.6 

29.32.62 Mjaltavélar 

29.32.63 Fóðurblöndunarvélar; vélbúnaður til alifuglaræktar; 
útungunarvélar og ungamæður 

8434.1 

8436[.1 + .2] 

29.32.64 Vélar til að hreinsa, aðgreina eða flokka fræ, korn eða 
þurrkaða belgávexti 

8437.1 

29.32.65 Vélar til landbúnaðar, garðyrkju, skógræktar, alifugla- eða 
býflugnaræktar, ót.a. 

29.32.7 Hlutar til landbúnaðar- og skógræktarvéla 

8436.8 

29.32.70 Hlutar til landbúnaðar- og skógræktarvéla 

29.32.9 Uppsetningar-, viðhalds- og viðgerðaþjónusta vegna véla til 
nota í landbúnaði og skógrækt 

29.32.91 Uppsetningarþjónusta vegna véla til nota í landbúnaði og 
skógrækt 

29.32.92 Viðhalds- og viðgerðaþjónusta vegna véla til nota í landbúnaði 
og skógrækt 

29.32.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við vélar til nota í landbúnaði og 
skógrækt 

8432.9 + 8433.9 + 8436.9 
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Flokkur 29.4 Smíðavélar 

Grein 29.41 Hreyfanleg vélknúin handverkfæri 

29.41.1 Hreyfanleg vélknúin handverkfæri 

 

29.41.11 Hreyfanleg vélknúin handverkfæri 

29.41.12 Hlutar til hreyfanlegra vélknúinna handverkfæra 

29.41.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við hreyfanleg vélknúin 
handverkfæri 

29.41.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við hreyfanleg vélknúin 
handverkfæri 

Grein 29.42 Aðrar smíðavélar til málmvinnslu 

29.42.1 Smíðavélar til vinnslu úr málmi með leysigeisla o. þ. h.; 
vélsmíðamiðstöðvar, o. þ. h. 

8467[.1 - .8] 

8467.9 

29.42.11 Smíðavélar til vinnslu úr hvers konar efni með efnistöku, með 
leysigeisla, hátíðniaðferð eða þess háttar 

8456 

29.42.12 Vélsmíðamiðstöðvar, einingasmíðavélar og fjölstöðu-
færsluvélar, til vinnslu úr málmi 

29.42.2 Rennibekkir, smíðavélar til að gata og fræsa 

8457 

29.42.21 Rennibekkir til vinnslu á málmi 

29.42.22 Smíðavélar til að bora, gata eða fræsa málm 

29.42.23 Smíðavélar til að snitta eða skrúfuskera málm, ót.a. 

29.42.3 Aðrar smíðavélar til vinnslu úr málmi 

8458 

8459[.1 - .6] 

8459.7 

29.42.31 Smíðavélar til að slétta, skerpa, slípa, hefla, saga, skera af eða 
á annan hátt fínpússa málm 

8460 + 8461 

29.42.32 Tölustýrðar vélar til að beygja, brjóta saman, rétta, skera, gata 
og skora málm 

8462[.21 + .31 + .41] 

29.42.33 Vélar til beygja, brjóta saman, rétta, skera, gata og skora 
málm, sem eru ekki tölustýrðar 

8462[.29 + .39 + .49] 

29.42.34 Vélar til fallsmíði eða stönsunar og hamrar; vökvapressur og 
pressur til smíða úr málmi 

8462[.1 + .9] 

29.42.35 Smíðavélar, ót.a., til smíða úr málmi, glæddum málmi eða 
keramíkmelmi, án þess að efni sé fjarlægt 

8463 
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29.42.4 Hlutar og fylgihlutir fyrir smíðavélar til vinnslu á málmi 

 

29.42.40 Hlutar og fylgihlutir fyrir smíðavélar til vinnslu á málmi 

29.42.9 Uppsetningar-, viðhalds- og viðgerðaþjónusta vegna smíðavéla 
til vinnslu á málmi 

29.42.91 Uppsetningarþjónusta vegna smíðavéla til vinnslu á málmi 

29.42.92 Viðhalds- og viðgerðaþjónusta vegna smíðavéla til vinnslu á 
málmi 

29.42.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við aðrar smíðavélar til vinnslu úr 
málmi 

Grein 29.43 Aðrar smíðavélar, ót.a. 

29.43.1 Vélar til smíða úr steini, viði og áþekkum hörðum efnum 

8466[.93 + .94] 

29.43.11 Vélar til smíða úr steini, leir, steinsteypu eða svipuðum 
jarðefnum eða til kaldvinnslu á gleri 

8464 

29.43.12 Vélar til smíða úr viði, korki, beini, harðgúmmíi, harðplasti og 
áþekkum hörðum efnum 

29.43.2 Áhöld til lóðunar, brösunar eða logsuðu, vélar og tæki til 
yfirborðsherslu og til að sprauta bráðnum málmi 

8465 + 8479.3 

29.43.20 Áhöld til lóðunar, brösunar eða logsuðu, vélar og tæki til 
yfirborðsherslu og til að sprauta bráðnum málmi 

8468[.1 - .8] + 8515[.1 - 
.8] 

29.43.3 Hlutar og fylgihlutir fyrir smíðavélar  

29.43.31 Verkfærafestingar og sjálfopnandi skurðarhausar fyrir 
smíðavélar 

29.43.32 Efnisfestingar fyrir smíðaverkfæri 

8466.1 

8466.2 

29.43.33 Deilihausar og annar sérhæfður aukabúnaður fyrir smíðavélar 8466.3 

29.43.34 Hlutar og fylgihlutir fyrir vélar til smíða úr viði, korki, steini, 
harðgúmmíi og áþekkum hörðum efnum 

8466[.91 + .92] 

29.43.35 Hlutar til annarra smíðavéla 

29.43.9 Uppsetningar-, viðhalds- og viðgerðaþjónusta fyrir vélar til 
smíða úr viði, korki, steini, harðgúmmíi og áþekkum hörðum 
efnum 

29.43.91 Uppsetningarþjónusta fyrir vélar til smíða úr viði, korki, steini, 
harðgúmmíi og áþekkum hörðum efnum 

29.43.92 Viðhalds- og viðgerðaþjónusta fyrir vélar til smíða úr viði, 
korki, steini, harðgúmmíi og áþekkum hörðum efnum 

29.43.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við aðrar smíðavélar, ót.a. 

8468.9 + 8515.9 
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Flokkur 29.5 Annar sérhæfður vélbúnaður 

Grein 29.51 Vélar til málmvinnslu 

29.51.1 Vélar til málmvinnslu og hlutar til þeirra 

 

29.51.11 Málmbræðsluofnar, bræðslusleifar, málmsteypumót og -
 steypuvélar; málmvölsunarvélar 

8454[.1 - .3] + 8455[.1 + 
.2] 

29.51.12 Hlutar til véla til málmvinnslu; hlutar til málmvölsunarvéla 

29.51.9 Uppsetningar-, viðhalds- og viðgerðaþjónusta vegna véla til 
málmvinnslu 

29.51.91 Uppsetningarþjónusta vegna véla til málmvinnslu 

29.51.92 Viðhalds- og viðgerðaþjónusta vegna véla til málmvinnslu 

29.51.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við vélar til málmvinnslu 

Grein 29.52 Vélar til námugraftar, námuvinnslu og 
mannvirkjagerðar 

29.52.1 Vélar til námugraftar 

8454.9 + 8455[.3 + .9] 

29.52.11 Lyftur og færibrautir sem ganga sleitulaust til nota neðanjarðar 8428.31 

29.52.12 Vélar til að brjóta kol og grjót og til að bora göng; aðrar vélar 
og tæki til borunar 

29.52.2 Vélar til að flytja jarðveg, sjálfknúnar; og hlutar til þeirra 

8430[.3 + .4] 

29.52.21 Sjálfknúnar jarðýtur 

29.52.22 Sjálfknúnir vegheflar og jöfnunarvélar 

29.52.23 Sjálfknúnar sköfur 

29.52.24 Sjálfknúnar vélþjöppur og valtarar 

29.52.25 Sjálfknúnar framenda ámokstursvélar (front-end shovel 
loaders) 

29.52.26 Sjálfknúnar vélskóflur, gröfur, ámokstursvélar með 
yfirbyggingu sem snúist getur 360 gráður, þó ekki 
framhleðslutæki 

8429.1 

8429.2 

8429.3 

8429.4 

8429.51 

8429.52 

29.52.27 Aðrar sjálfknúnar vélskóflur, gröfur og ámokstursvélar; annar 
sjálfknúinn vélbúnaður til námuvinnslu 

8429.59 + 8430.5 

29.52.28 Ýtublöð 8431.42 
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29.52.3 Aðrar vélar til að grafa með 

 

29.52.30 Aðrar vélar til að grafa með 

29.52.4 Vélar til að flokka, mala, blanda eða vinna á svipaðan hátt 
jarðveg, grjót, málmgrýti og önnur jarðefni í föstu formi; vélar 
til framleiðslu á málmsteypumótum 

8430[.1 + .2 + .6] + 8479.1 

29.52.40 Vélar til að flokka, mala, blanda eða vinna á svipaðan hátt 
jarðveg, grjót, málmgrýti og önnur jarðefni í föstu formi; vélar 
til framleiðslu á málmsteypumótum 

29.52.5 Beltadráttarvélar 

8474[.1 - .8] 

 

29.52.50 Beltadráttarvélar 

29.52.6 Hlutar til véla fyrir námuvinnslu, grjótnám og mannvirkjagerð 

29.52.61 Hlutar til véla og tækja til borunar eða véla til að grafa með; 
hlutar til krana 

8701.3 

 

8431[.43 + .49] 

29.52.62 Hlutar til véla til að flokka, mala eða vinna á svipaðan hátt 
jarðveg, grjót o. þ. h. 

29.52.9 Uppsetningar-, viðgerða- og viðhaldsþjónusta vegna véla til 
námuvinnslu, grjótnáms og mannvirkjagerðar 

29.52.91 Uppsetningarþjónusta vegna véla til námuvinnslu, grjótnáms 
og mannvirkjagerðar 

29.52.92 Viðgerða- og viðhaldsþjónusta vegna véla til námuvinnslu, 
grjótnáms og mannvirkjagerðar 

29.52.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við vélar til námuvinnslu, 
grjótnáms og mannvirkjagerðar 

Grein 29.53 Vélar fyrir matvælaiðnað, drykkjarvöru- og 
tóbaksiðnað 

29.53.1 Vélar fyrir matvælaiðnað, drykkjarvöru- og tóbaksiðnað, þó 
ekki hlutar til þeirra 

8474.9 

29.53.11 Rjómaskilvindur 

29.53.12 Mjólkurbúsvélar 

29.53.13 Vélar til mölunar eða vinnslu á korni eða þurrkuðu grænmeti, 
ót.a. 

8421.11 

8434.2 

8437.8 

29.53.14 Vélar til framleiðslu á víni, eplavíni, ávaxtasafa eða áþekkum 
drykkjarvörum 

8435.1 

29.53.15 Ofnar fyrir brauðgerðarhús, ekki rafknúnir; þurrkarar fyrir 
landbúnaðarafurðir; eldunar- eða hitunarbúnaður til annarra 
nota en heimilisnota 

8417.2 + 8419[.31 + .81] 

29.53.16 Vélar, ót.a., til iðnaðarvinnslu eða iðnaðarframleiðslu á 
matvöru eða drykkjarvöru, þ.m.t. á feiti eða olíu 

8438[.1 - .8] + 8479.2 

29.53.17 Vélar til að vinna eða framleiða tóbak, ót.a. 8478.1 
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29.53.2 Hlutar til véla fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksiðnað 

 

29.53.21 Hlutar til mjaltavéla og mjólkurbúsvéla; hlutar til véla fyrir 
drykkjarvöruiðnað 

8434.9 + 8435.9 

29.53.22 Hlutar til vélbúnaðar fyrir matvælaiðnað 

29.53.23 Hlutar til vélbúnaðar fyrir tóbaksiðnað 

29.53.9 Uppsetningar-, viðhalds- og viðgerðaþjónusta í tengslum við 
vélbúnað fyrir matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksiðnað 

29.53.91 Uppsetningarþjónusta í tengslum við vélar fyrir matvæla-, 
drykkjarvöru- og tóbaksiðnað 

29.53.92 Viðhalds- og viðgerðaþjónusta í tengslum við vélar fyrir 
matvæla-, drykkjarvöru- og tóbaksiðnað 

29.53.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við vélar fyrir matvæla-, 
drykkjarvöru- og tóbaksiðnað 

Grein 29.54 Vélar fyrir textíl-, fata- og leðuriðnað 

29.54.1 Vélar til að forvinna, spinna, vefa eða prjóna textíla 

8437.9 + 8438.9 

8478.9 

29.54.11 Vélar til að þrýsta út, strekkja, skapa áferð á eða skera tilbúin 
textílefni; vélar til að vinna textíltrefjar 

8444 + 8445.1 

29.54.12 Textílvélar; vélar til að tvinna eða snúa textílvörur, 
textílvindivélar eða spólunarvélar 

8445[.2 - .9] 

29.54.13 Vefstólar 

29.54.14 Prjónavélar; stungubindivélar og áþekkar vélar; 
hnappabindivélar 

8446 

8447 

29.54.15 Hjálparbúnaður fyrir vélar til vinnslu á textílum 

29.54.2 Aðrar vélar til framleiðslu á textílum eða fatnaði, þ.m.t. 
saumavélar 

8448.1 

29.54.21 Vélar til að þvo, hreinsa, vinda, strauja, pressa, lita, vinda upp 
á og annað þess háttar textílgarn og textíldúk; vélbúnaður til 
frágangs á flóka 

8449 + 8451[.3 - .8] 

29.54.22 Þvottavélar fyrir þvottahús; þurrhreinsunarvélar; þurrkarar, 
sem geta tekið  > 10 kg 

8450.2 + 8451[.1 + .29] 

29.54.23 Saumavélar, þó ekki bókasaumavélar eða saumavélar, til 
heimilisnota 

8452.2 
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29.54.3 Vélar til vinnslu á húðum, skinnum eða leðri eða til 

framleiðslu eða viðgerðar á skófatnaði eða öðrum vörum  

29.54.30 Vélar til vinnslu á húðum, skinnum eða leðri eða til 
framleiðslu eða viðgerðar á skófatnaði eða öðrum vörum 

8453[.1 - .8] 

29.54.4 Hlutar og fylgihlutir til véla fyrir textíl-, fata- og 
leðurvöruframleiðslu 

29.54.41 Hlutar og fylgihlutir til vefnaðar- og spunavéla 

 

8448[.2 - .5] 

29.54.42 Hlutar til véla fyrir aðra textíl-, fataframleiðslu- og 
leðurvinnslu 

29.54.5 Saumavélar til heimilisnota 

8450.9 + 8451.9 + 8452 
[.3 - .9] + 8453.9 

29.54.50 Saumavélar til heimilisnota 

29.54.9 Uppsetningar-, viðhalds- og viðgerðarþjónusta vegna véla fyrir 
textíl-, fata- og leðurvöruframleiðslu 

29.54.91 Uppsetningarþjónusta vegna véla fyrir textíl-, fata- og 
leðurvöruframleiðslu 

29.54.92 Viðhalds- og viðgerðarþjónusta vegna véla fyrir textíl-, fata- 
og leðurvöruframleiðslu 

29.54.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við vélar fyrir textíl-, fata- og 
leðurvöruframleiðslu 

Grein 29.55 Vélar til pappírs- og pappaframleiðslu 

29.55.1 Vélar til pappírs- og pappaframleiðslu og hlutar til þeirra 

8452.1 

29.55.11 Vélar til pappírs- og pappaframleiðslu, þó ekki hlutar til þeirra 8439[.1 - .3] + 8441[.1 - 
.8] 

29.55.12 Hlutar til véla til pappírs- og pappaframleiðslu 

29.55.9 Uppsetningar-, viðhalds- og viðgerðarþjónusta vegna véla til 
pappírs- og pappaframleiðslu 

29.55.91 Uppsetningarþjónusta vegna véla til pappírs- og 
pappaframleiðslu 

29.55.92 Viðhalds- og viðgerðarþjónusta vegna véla til pappírs- og 
pappaframleiðslu 

29.55.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við vélar til pappírs- og 
pappaframleiðslu 

8439.9 + 8441.9 
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Grein 29.56 Aðrar sérhæfðar vélar, ót.a. 

29.56.1 Vélar til prentunar og bókbands og hlutar til þeirra 
 

29.56.11 Vélar til bókbands, þar með taldar bókasaumavélar 

29.56.12 Vélar, tækjabúnaður og tæki til letursetningar, til aðvinnslu 
eða framleiðslu á prentblokkum, -plötum 

8440.1 

8442[.1 - .3] 

29.56.13 Vélar til offsetprentunar, þó ekki til nota á skrifstofum 8443[.11 + .19] 

29.56.14 Aðrar vélar til prentunar, þó ekki til nota á skrifstofum 8443[.2 - .6] 

29.56.15 Hlutar til véla til prentunar og bókbands 

29.56.2 Ýmis konar sérhæfðar vélar og hlutar til þeirra 

8440.9 + 8442.4 + 8443.9 

29.56.21 Þeytivindur fyrir fatnað 8421.12 

29.56.22 Þurrkarar fyrir við, pappírsdeig, pappír eða pappa; þurrkarar til 
annarra nota en heimilisnota, ót.a. 

8419[.32 + .39] 

29.56.23 Vélbúnaður, ót.a., til vinnslu á gúmmíi eða plasti eða til 
framleiðslu á vörum úr þessum efnum 

8477[.1 - .8] 

29.56.24 Mót; mótakassar til málmsteypu; mótaundirstöður; 
mótamynstur 

8480 

29.56.25 Sérhæfður vélbúnaður, ót.a. 8401.2 + 8475[.1 + .2] + 
8479[.4 - .8] 

29.56.26 Hlutar til sérhæfðra véla 

29.56.9 Uppsetningar-, viðhalds- og viðgerðaþjónusta vegna annarra 
sérhæfðra véla, ót.a. 

29.56.91 Uppsetningarþjónusta vegna annarra sérhæfðra véla, ót.a. 

29.56.92 Viðhalds- og viðgerðaþjónusta vegna annarra sérhæfðra véla, 
ót.a. 

29.56.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við aðrar sérhæfðar vélar, ót.a. 

8475.9 + 8477.9 + 8479.9 
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Flokkur 29.6 Vopn og skotfæri 

Grein 29.60 Vopn og skotfæri 

29.60.1 Vopn og skotfæri og hlutar til þeirra 

 

29.60.11 Skriðdrekar og aðrir brynvarðir stríðsvagnar, vélknúnir, og 
hlutar til þeirra 

8710 

29.60.12 Hernaðarvopn, þó ekki marghleypur, skammbyssur, sverð 
o. þ. h. 

29.60.13 Marghleypur, skammbyssur, önnur skotvopn og áþekk tæki; 
önnur vopn 

29.60.14 Sprengjur, tundurskeyti og áþekk hergögn; skothylki, önnur 
skotfæri og skeyti og hlutar til þeirra 

29.60.15 Hlutar til hernaðarvopna og annarra vopna 

29.60.9 Uppsetningar-, viðhalds- og viðgerðaþjónusta vegna vopna og 
vopnabúnaðar 

29.60.91 Uppsetningarþjónusta vegna vopna og vopnabúnaðar 

29.60.92 Viðhalds- og viðgerðaþjónusta vegna vopna og vopnabúnaðar 

29.60.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við vopn og vopnabúnað 

Flokkur 29.7 Önnur ótalin heimilistæki 

Grein 29.71 Rafmagnstæki til heimilisnota 

29.71.1 Kæliskápar og frystar; þvottavélar; rafmagnsábreiður; viftur 

9301 

9302 – 9304 

9306 

9305 

29.71.11 Kæliskápar og frystar, til heimilisnota 

29.71.12 Uppþvottavélar, til heimilisnota 

8418[.1 - .4] 

8422.11 

29.71.13 Þvottavélar og þurrkarar, til heimilisnota 

29.71.14 Rafmagnsábreiður 

8450.1 + 8451.21 

6301.1 

29.71.15 Viftur og loftræstiháfar eða gufugleypar til heimilisnota 

29.71.2 Önnur rafmagnstæki til heimilisnota, ót.a. 

8414[.51 + .6] 

29.71.21 Heimilistæki með innbyggðum hreyfli sem gengur fyrir 
rafhlöðum 

8509[.1 - .8] 

29.71.22 Rakvélar, tæki til að fjarlægja hár og hárklippur, með 
innbyggðum hreyfli sem gengur fyrir rafhlöðum 

8510[.1 - .3] 

29.71.23 Rafhituð hársnyrtitæki og handþurrkur; rafmagnsstraujárn 8516[.3 + .4] 

29.71.24 Önnur rafhituð tæki 

29.71.25 Rafknúnir vatnshitarar (gegnumstreymishitarar), hitakútar og 
hitastautar 

8516.7 

8516.1 

29.71.26 Rafmagnsbúnaður til hitunar á rými og jarðvegi 8516.2 

29.71.27 Örbylgjuofnar 8516.5 

29.71.28 Aðrir ofnar; rafmagnseldavélar, eldunarhellur, grill- og 
steikarofnar 

8516.6 

29.71.29 Rafmagnshitaviðnám 8516.8 
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29.71.3 Hlutar til rafknúinna heimilistækja 
 

29.71.30 Hlutar til rafknúinna heimilistækja 

29.71.9 Uppsetningar-, viðgerða- og viðhaldsþjónusta vegna 
rafknúinna tækja til nota í atvinnuskyni, í flokki 29.71 

29.71.90 Uppsetningar-, viðgerða- og viðhaldsþjónusta vegna 
rafknúinna tækja til nota í atvinnuskyni, í flokki 29.71 

29.71.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við rafknúin heimilistæki 

Grein 29.72 Heimilistæki önnur en rafknúin 

29.72.1 Eldunar- og hitunartæki til heimilisnota, önnur en rafknúin 

8509.9 + 8510.9 + 8516.9 

29.72.11 Eldunartæki til heimilisnota og diskahitarar, úr járni, stáli eða 
kopar, önnur en rafknúin 

7321.1 + 7417 

29.72.12 Önnur heimilistæki, fyrir gas eða bæði fyrir gas og annað 
eldsneyti, fyrir fljótandi eldsneyti eða fast eldsneyti 

7321.8 

29.72.13 Lofthitarar eða heitaloftsdreifarar, ót.a., úr járni eða stáli, ekki 
fyrir rafmagn 

7322.9 

29.72.14 Hrað- eða geymavatnshitarar, aðrir en rafknúnir 

29.72.2 Hlutar til ofna, eldavéla, diskahitara og áþekkra heimilstækja, 
annarra en rafknúinna 

8419.1 

29.72.20 Hlutar til ofna, eldavéla, diskahitara og áþekkra heimilstækja 
annarra en rafknúinna 

29.72.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við heimilistæki önnur en rafknúin 

29.72.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við heimilistæki önnur en rafknúin 

UNDIRBÁLKUR DL  RAF - OG SJÓNTÆKI 

DEILD 30 SKRIFSTOFUVÉLAR OG 
TÖLVUR 

Flokkur 30.0    Skrifstofuvélar og tölvur 

Grein 30.01    Skrifstofuvélar og hlutar til þeirra 

30.01.1 Ritvélar, ritvinnslu- og reiknivélar og hlutar til þeirra 

7321.9 

30.01.11 Sjálfvirkar ritvélar og ritvinnsluvélar 

30.01.12 Aðrar ritvélar 

8469.1 

8469[.2 + .3] 
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30.01.13 Reikni- og bókhaldsvélar, afgreiðslukassar og áþekkar vélar 

með reiknibúnaði 
8470 

30.01.14 Hlutar og fylgihlutir til rit- og reiknivéla 

30.01.2 Ljósritunarvélar, offsetprentvélar og aðrar skrifstofuvélar og 
hlutar til þeirra 

8473[.1 + .2] 

30.01.21 Ljósritunarvélar með innbyggðu ljóskerfi eða fyrir snertiaðferð 
og varmaafritunarvélar 

9009[.1 - .3] 

30.01.22 Offsetprentvélar, fyrir arkir, til nota á skrifstofum 

30.01.23 Aðrar skrifstofuvélar 

30.01.24 Hlutar og fylgihlutir til annarra skrifstofuvéla 

8443.12 

8472 

8473.4 

30.01.25 Hlutar og fylgihlutir til ljósritunarvéla 

30.01.9 Uppsetningarþjónusta vegna skrifstofuvéla 

30.01.90 Uppsetningarþjónusta vegna skrifstofuvéla 

30.01.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við skrifstofuvélar og hluta til 
þeirra 

Grein 30.02 Tölvur og aðrar gagnavinnsluvélar 

30.02.1 Tölvubúnaður og hlutar og fylgihlutir til þeirra 

9009.9 

30.02.11 Hliðstæðureiknar og vélar blandaðrar gerðar, til gagnavinnslu 

30.02.12 Sjálfvirkar, stafrænar ferðagagnavinnsluvélar sem vega 
≤ 10 kg, svo sem far- og fistölvur af ýmsu tagi 

8471.1 

8471.3 

30.02.13 Sjálfvirkar, stafrænar gagnavinnsluvélar sem hafa í sama 
vélarhúsi a. m. k. miðverk og inn- og úttakseiningu, einnig 
samtengdar 

8471.41 

30.02.14 Sjálfvirkar, stafrænar gagnavinnsluvélar framvísað í formi 
kerfa 

8471.49 

30.02.15 Aðrar sjálfvirkar, stafrænar gagnavinnsluvélar, einnig þær sem 
hafa að geyma í sama vélarhúsi eina eða tvær eftirtalinna gerða 
eininga: geymslueiningar, inntakseiningar, úttakseiningar 

8471.5 

30.02.16 Inn- eða úttakseiningar, einnig þær sem hafa að geyma 
geymslueiningar í sama vélarhúsi 

8471.6 

30.02.17 Geymslueiningar 

30.02.18 Aðrar einingar sjálfvirkra gagnavinnsluvéla, ót.a. 

30.02.19 Hlutar og fylgihlutir til tölvubúnaðar 

8471.7 

8471[.8 + .9] 

8473[.3 + .5] 
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30.02.2 Samsetningarþjónusta vegna tölvueininga (computer modules) 

30.02.20 Samsetningarþjónusta vegna tölvueininga (computer modules) 

30.02.9 Uppsetningarþjónusta vegna tölva og annars gagna-
vinnslubúnaðar 

30.02.90 Uppsetningarþjónusta vegna tölva og annars gagna-
vinnslubúnaðar 

DEILD 31 RAFMAGNSVÉLAR OG TÆKI, ÓT.A. 

Flokkur 31.1 Rafhreyflar, rafalar og straumbreytar 

Grein 31.10 Rafhreyflar, rafalar og straumbreytar 

31.10.1 Hreyflar með ≤ 37,5 W; útafli; aðrir jafnstraumshreyflar; 
jafnstraumsrafalar 

 

31.10.10 Hreyflar með ≤ 37,5 W; útafli; aðrir jafnstraumshreyflar; 
jafnstraumsrafalar 

31.10.2 Alstraumshreyflar með > 37,5 W útafli; aðrir 
riðstraumshreyflar; riðstraumsrafalar 

8501[.1 + .3] 

31.10.21 Alstraumshreyflar með > 37,5 W útafli 

31.10.22 Riðstraumshreyflar, einfasa 

31.10.23 Riðstraumshreyflar, fjölfasa með ≤ 750 W útafli 

31.10.24 Riðstraumshreyflar, fjölfasa með > 750 W en ≤ 75 kW útafli 

8501.2 

8501.4 

8501.51 

8501.52 

31.10.25 Riðstraumshreyflar, fjölfasa með > 75 kW útafli 

31.10.26 Riðstraumsrafalar 

31.10.3 Rafalasamstæður og hverfistraumbreytar 

8501.53 

8501.6 

31.10.31 Rafalasamstæður búnar stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju  8502.1 

31.10.32 Rafalasamstæður búnar hreyfli með neistakveikju; aðrar 
rafalasamstæður; hverfistraumbreytar 

31.10.4 Rafmagnsspennar 

8502[.2 - .4] 

31.10.41 Vökvatorleiðispennar 8504.2 

31.10.42 Aðrir spennar með afl ≤ 16 kVA 8504[.31 + .32] 

31.10.43 Aðrir spennar, með afl > 16 kVA 8504[.33 + .34] 
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31.10.5 Straumfestar í úrhleðslulampa eða úrhleðslu; stöðustraum-

breytar; önnur spankefli  

31.10.50 Straumfestar í úrhleðslulampa eða úrhleðslu; stöðustraum-
breytar; önnur spankefli 

31.10.6 Hlutar til rafhreyfla, rafala og spenna 

8504[.1 + .4 + .5] 

31.10.61 Hlutar notaðir í rafhreyfla og rafala 

31.10.62 Hlutar til spenna, spankefla og stöðustraumbreyta 

31.10.9 Uppsetningar-, viðhalds-, viðgerða- og endurvafningsþjónusta 
vegna rafhreyfla, rafala og spenna 

31.10.91 Uppsetningarþjónusta vegna rafhreyfla, rafala og spenna 

31.10.92 Viðhalds-, viðgerða- og endurvafningsþjónusta vegna 
rafhreyfla, rafala og spenna   

31.10.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við rafhreyfla, rafala og spenna 

Flokkur 31.2 Dreifi- og stjórnbúnaður fyrir rafkerfi 

Grein 31.20 Dreifi- og stjórnbúnaður fyrir rafkerfi 

31.20.1 Búnaður til að tengja, rjúfa eða vernda rafrásir, fyrir > 1 000 V 
spennu 

8503 

8504.9 

31.20.10 Búnaður til að tengja, rjúfa eða vernda rafrásir, fyrir > 1 000 V 
spennu 

31.20.2 Búnaður til að tengja, rjúfa eða vernda rafrásir, fyrir ≤ 1 000 V 
spennu 

8535 

31.20.21 Vör fyrir ≤ 1 000 V spennu 

31.20.22 Sjálfvirkir rofar fyrir rafrásir fyrir ≤ 1 000 V spennu 

31.20.23 Búnaður til að vernda rafrásir, ót.a., fyrir ≤ 1 000 V spennu 

8536.1 

8536.1 

8536.3 

31.20.24 Liðar fyrir ≤ 1 000 V spennu 

31.20.25 Rofar, ót.a. , fyrir ≤ 1 000 V spennu 

31.20.26 Lampahöldur fyrir ≤ 1 000 V spennu 

31.20.27 Klær, innstungur og önnur tæki til að tengja, rjúfa eða vernda 
rafrásir, ót.a. 

8536.4 

8536.5 

8536.61 

8536[.69 + .9] 
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31.20.3 Töflur 

31.20.31 Töflur og því um líkt, með rafbúnaði til að tengja eða vernda 
tæki, fyrir ≤ 1 000 V spennu 

 
8537.1 

31.20.32 Töflur og því um líkt, með rafbúnaði til að tengja eða vernda 
tæki, fyrir ≤ 1 000 V spennu 

31.20.4 Hlutar til dreifi- og stjórnbúnaðar fyrir rafkerfi 

8537.2 

31.20.40 Hlutar til dreifi- og stjórnbúnaðar fyrir rafkerfi 

31.20.9 Uppsetningar-, viðhalds- og viðgerðarþjónusta vegna dreifi- og 
stjórnbúnaðar fyrir rafkerfi 

31.20.91 Uppsetningarþjónusta vegna dreifi- og stjórnbúnaðar fyrir 
rafkerfi 

31.20.92 Viðhalds- og viðgerðarþjónusta vegna dreifi- og stjórnbúnaðar 
fyrir rafkerfi 

31.20.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við dreifi- og stjórnbúnað fyrir 
rafkerfi 

Flokkur 31.3 Einangraðir vírar og strengir 

Grein 31.30 Einangraðir vírar og strengir 

31.30.1 Einangraðir vírar og strengir; ljósleiðarastrengir 

8538 

31.30.11 Einangraður vafningsvír 

31.30.12 Samása strengir og aðrir samása rafleiðarar 

31.30.13 Aðrir rafmagnsleiðarar fyrir ≤ 1 000 V spennu 

31.30.14 Rafmagnsleiðarar fyrir > 1 000 V spennu 

31.30.15 Ljósleiðarar úr trefjum sem eru einangraðir þráð fyrir þráð 

31.30.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við einangraða víra og strengi 

31.30.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við einangraða víra og strengi 

Flokkur 31.4 Rafgeymar og rafhlöður 

Grein 31.40  Rafgeymar og rafhlöður 

31.40.1 Rafhlöður og hlutar til þeirra 

8544.1 

8544.2 

8544[.4 + .5] 

8544.6 

8544.7 

31.40.11 Rafhlöður 

31.40.12 Hlutar í rafhlöður 

8506[.1 - .8] 

8506.9 
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31.40.2 Rafgeymar og hlutar til þeirra 

31.40.21 Blýrafgeymar til að gangsetja stimpilvélar 

31.40.22 Blýrafgeymar, þó ekki geymar til að gangsetja stimpilvélar 

 
8507.1 

8507.2 

31.40.23 Nikkelkadmíum-, nikkeljárngeymar og aðrir rafgeymar 8507[.3 - .8] 

31.40.24 Hlutar til rafgeyma, þ.m.t. skilviðir 

31.40.3 Rafhlöðu- og rafgeymarusl og -úrgangur, notaðar rafhlöður og 
rafgeymar 

8507.9 

31.40.30 Rafhlöðu- og rafgeymarusl og -úrgangur, notaðar rafhlöður og 
rafgeymar 

31.40.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við rafgeyma og rafhlöður 

31.40.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við rafgeyma og rafhlöður 

Flokkur 31.5 Ljósabúnaður og raflampar 

Grein 31.50 Ljósabúnaður og raflampar 

31.50.1 Rafmagnsgló- eða úrhleðslulampar; bogalampar 

8548.1 

31.50.11 Lampasamlokur 8539.1 

31.50.12 Wolfram halógen glólampar, þó ekki útfjólubláir eða innrauðir 
lampar 

8539.21 

31.50.13 Glólampar fyrir ≤ 200 W afl og > 100 V spennu, ót.a. 8539.22 

31.50.14 Glólampar, ót.a. 

31.50.15 Úrhleðslulampar; útfjólubláir eða innrauðir lampar; 
bogalampar 

31.50.2 Lampar og ljósabúnaður 

8539.29 

8539[.3 + .4] 

31.50.21 Ferðaraflampar sem ganga fyrir þurrrafhlöðum, geymum, 
segulrafölum 

8513.1 

31.50.22 Raflampar á borð, skrifborð, náttborð eða gólf 

31.50.23 Lampar og ljósabúnaður, ekki fyrir rafmagn 

31.50.24 Ljósaskilti, ljósanafnskilti, o. þ. h. 

31.50.25 Ljósakrónur og annar rafljósabúnaður fyrir loft eða veggi 

31.50.3 Aðrir lampar og ljósabúnaður 

31.50.31 Leifturljós til ljósmyndunar, leifturkubbar, o. þ. h. 

31.50.32 Ljósaseríur fyrir jólatré 

31.50.33 Leitarljós og kastljós 

31.50.34 Aðrir lampar og ljósabúnaður, ót.a. 

9405.2 

9405.5 

9405.6 

9405.1 

 

9006.62 

9405.3 

9405.40.1 

9405.40[.3 + .9] 
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31.50.4 Hlutar til lampa og ljósabúnaðar 

31.50.41 Hlutar til gló- og úrhleðslulampa 

31.50.42 Hlutar til lampa og ljósabúnaðar 

 

8539.9 

8513.9 + 9405.99 

31.50.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við  ljósabúnað og raflampa 

31.50.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við ljósabúnað og raflampa 

Flokkur 31.6 Raftæki, ót.a. 

Grein 31.61 Raftæki í hreyfla og ökutæki, ót.a.  

31.61.1 Kveikjuraflagnasett og önnur raflagnasett til nota í ökutækjum, 
loftförum eða skipum 

 

31.61.10 Kveikjuraflagnasett og önnur raflagnasett til nota í ökutækjum, 
loftförum eða skipum 

31.61.2 Önnur raftæki, ót.a., í hreyfla eða ökutæki og hlutar til þeirra 

8544.3 

31.61.21 Kveikikerti; segulkveikjur; kveikirafalar; segulkasthjól; 
kveikjur; háspennukefli 

8511[.1 - .3] 

31.61.22 Ræsihreyflar og tvívirkir ræsirafalar; aðrir rafalar og annar 
búnaður 

8511[.4 - .8] 

31.61.23 Rafmagnsljósa- eða merkjabúnaður, rúðuþurrkur, íseyðar og 
móðueyðar fyrir ökutæki og bifhjól 

8512[.1 - .4] 

31.61.24 Hlutar til annarra raftækja, ót.a., í hreyfla, ökutæki og bifhjól 

31.61.9 Uppsetningarþjónusta vegna raftækja, ót.a., í hreyfla, ökutæki 
og bifhjól 

31.61.90 Uppsetningarþjónusta vegna raftækja, ót.a., í hreyfla, ökutæki 
og bifhjól 

31.61.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við raftæki í hreyfla og ökutæki, 
ót.a.  

Grein 31.62 Önnur raftæki, ót.a. 

31.62.1 Önnur raftæki, ót.a., og hlutar til hans 

8511.9 + 8512.9 

31.62.11 Rafboðtæki með hljóð- eða ljósmerkjum, þó ekki fyrir reiðhjól 
og vélknúin ökutæki 

8530[.1 + .8] + 8531[.1 - 
.8] 

31.62.12 Síseglar; rafsegulkúplingar, -tengsli og -hemlar; 
rafsegullyftihausar; hlutar til þeirra 

8505 

31.62.13 Rafmagnsvélar og -tækjabúnaður, til sérstakra nota 8543[.1 - .8] 

31.62.14 Rafmagnseinangrarar; einangrandi tengihlutir í rafmagnsvélar 
eða -búnað; rafmagnsrör 

8546.9 + 8547.9 

31.62.15 Rafskautskol og aðrar vörur úr grafíti eða öðru kolefni til 
rafmagnsnotkunar 

8545 

31.62.16 Hlutar til annarra raftækja; rafhlutar véla eða búnaðar, ót.a. 8530.9 + 8531.9 + 8543.9 
+ 8548.9 
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31.62.9 Uppsetningar-, viðhalds- og viðgerðarþjónusta vegna annarra 

raftækja, ót.a. 

31.62.91 Uppsetningarþjónusta vegna annarra raftækja, ót.a., þó ekki 
rafmagnsmerkjabúnaður fyrir hraðbrautir, vegi og flugvelli 

31.62.92 Viðhalds- og viðgerðarþjónusta vegna annarra raftækja, ót.a. 

31.62.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við önnur raftæki, ót.a. 

DEILD 32 ÚTVARPS-, SJÓNVARPS- OG 
FJARSKIPTABÚNAÐUR OG -TÆKI  

Flokkur 32.1 Rafeindalokar og -lampar og aðrir 
rafeindaíhlutir 

Grein 32.10 Rafeindalokar og -lampar og aðrir 
rafeindaíhlutir 

32.10.1 Rafmagnsþéttar 

 

32.10.11 Óbreytilegir þéttar til nota í 50/60 riða rafrás með ≤ 0,5 
kvar launaflsrýmd 

8532.1 

32.10.12 Aðrir óbreytilegir þéttar 

32.10.13 Breytilegir eða stillanlegir (forstilltir) þéttar 

32.10.2 Rafmagnsviðnám, þó ekki hitaviðnám 

32.10.20 Rafmagnsviðnám, þó ekki hitaviðnám 

32.10.3 Prentrásir 

32.10.30 Prentrásir 

32.10.4 Rafeindalampar með heitu, köldu eða ljósnæmu bakskauti, 
þ.m.t. myndlampar 

  8532.2 

8532.3 

 

8533[.1 - .4] 

 

8534 

32.10.41 Sjónvarpsmyndlampar; sjónvarpsmyndavélalampar; aðrir 
myndlampar 

8540[.1 - .6] 

32.10.42 Örbylgjuvakar, örbylgjulampar og aðrir lampar 

32.10.5 Tvistar (díóður) og smárar 

8540[.7 + .8] 

32.10.51 Tvistar (díóður); smárar; hálfleiðaraafriðlar; „diacs“ og 
„triacs“ 

32.10.52 Hálfleiðaratæki; ljósgjafadíóður; uppsettir þrýstirafmagns-
kristallar; hlutar til þeirra 

8541[.1 - .3] 

8541[.4 - .6] 
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32.10.6 Rafeindasamrásir og rafeindadvergrásir  

32.10.61 Kort með innfelldri rafeindasamrás (snjallkort) (1) 8542.1 

32.10.62 Aðrar rafeindasamrásir (2) 

32.10.7 Hlutar til rafeindaloka og -lampa og annarra íhluta 
rafeindatækja 

8542[.2 - .7] 

32.10.71 Hlutar til rafmagnsþétta 

32.10.72 Hlutar til rafmagnsviðnáma, renniviðnáma og spennideila 

8532.9 

8533.9 

32.10.73 Hlutar til rafeindaloka og -lampa og annarra íhluta 
rafeindatækja ót.a. 

32.10.9 Þjónusta í tengslum við prentrásir og þjónusta í tengslum við 
framleiðslu rafeindasamrása 

32.10.91 Þjónusta í tengslum við prentrásir 

32.10.92 Þjónusta í tengslum við framleiðslu rafeindasamrása 

Flokkur 32.2 Útvarps- og sjónvarpssendar; tæki fyrir 
símtækni og símritun 

Grein 32.20 Útvarps- og sjónvarpssendar; tæki fyrir 
símtækni og símritun 

32.20.1 Tæki til útvarps- og sjónvarpssendinga; sjónvarpsmyndavélar 

8540.9 + 8541.9 + 8542.9 

32.20.11 Senditæki fyrir talstöðvasendingar, loftskeytasendingar, 
útvarpssendingar eða sjónvarp 

8525[.1 + .2] 

32.20.12 Sjónvarpsmyndavélar 

32.20.2 Raftæki fyrir símtækni og símritun; myndsímar 

8525.3 

32.20.20 Raftæki fyrir símtækni og símritun; myndsímar 

32.20.3 Hlutar til raftækja fyrir símtækni og símritun 

8517[.1 - .8] 

32.20.30 Hlutar til raftækja fyrir símtækni og símritun 

32.20.9 Uppsetningar-, viðhalds- og viðgerðarþjónusta vegna 
sjónvarps- og útvarpssenda og tækja fyrir símtækni og 
símritun 

32.20.91 Uppsetningarþjónusta vegna sjónvarps- og útvarpssenda og 
tækja fyrir símtækni og símritun 

32.20.92 Viðhalds- og viðgerðarþjónusta vegna sjónvarps- og 
útvarpssenda og tækja fyrir símtækni og símritun 

32.20.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við útvarps- og sjónvarpssenda; 
tæki fyrir símtækni og símritun 

8517.9 

 

(1) HS/CN: 8542.12 
(2) HS/CN: 8542[.13 - .50] 

 



2.10.2003  Nr. 49/437EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 
  

 
Flokkur 32.3 Sjónvarps- og útvarpstæki; búnaður til 

hljóð- eða myndupptöku eða -flutnings og 
skyldar vörur 

Grein 32.30 Sjónvarps- og útvarpstæki; búnaður til hljóð- 
eða myndupptöku eða -flutnings og skyldar 
vörur 

32.30.1 Útvarpstæki 

 

32.30.11 Útvarpstæki (þó ekki í bifreiðar) sem hægt er að starfrækja án 
ytri orkugjafa 

8527[.1 + .3] 

32.30.12 Útvarpstæki sem ekki er hægt er að starfrækja án ytri 
orkugjafa 

32.30.2 Sjónvarpstæki 

8527.2 

 

32.30.20 Sjónvarpstæki 

32.30.3 Búnaður til hljóð- og myndupptöku og -flutnings 

8528 

32.30.31 Plötuspilarar, segulbandsspilarar (kassettutæki) og önnur 
hljómflutningstæki 

8519 

32.30.32 Segulbandsupptökutæki og önnur hljóðupptökutæki 8520 

32.30.33 Myndupptökutæki eða myndflutningstæki; 
myndbandstökuvélar og myndbandsmyndavélar fyrir 
kyrrmyndir; stafrænar myndavélar 

32.30.4 Hljóðnemar, hátalarar, móttökutæki fyrir talstöðva- eða 
loftskeytasendingar 

8521 + 8525.4 

32.30.41 Hljóðnemar og standar fyrir þá 8518.1 

32.30.42 Hátalarar; heyrnartól, eyrnatól og sambyggð hljóðnema-
 /hátalarasett 

8518[.2 + .3] 

32.30.43 Lágtíðnirafmagnarar, hljóðmagnarar 8518[.4 + .5] 

32.30.44    Móttökutæki fyrir talstöðva- og loftskeytasendingar, ót.a. 8527.9 

32.30.5 Hlutar hljóm- og myndflutningstækja; loftnet  

32.30.51    Hlutar og fylgihlutir til hljóm- og myndflutningstækja 

32.30.52 Loftnet og endurkastarar af öllum tegundum og hlutar til 
þeirra; hlutar til útvarpsmóttakara og -senda; hlutar til 
ratsjárbúnaðar 

32.30.9 Uppsetningar-, viðhalds- og viðgerðarþjónusta vegna útvarps-, 
sjónvarps-, hljóm- og myndflutningsbúnaðar til atvinnunota 

32.30.91 Uppsetningarþjónusta útvarps-, sjónvarps-, hljóm- og 
myndflutningsbúnaðar til atvinnunota 

32.30.92 Viðhalds- og viðgerðarþjónusta vegna útvarps-, sjónvarps-, 
hljóm- og myndflutningsbúnaðar til atvinnunota 

32.30.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við sjónvarps- og útvarpstæki; 
búnað til hljóð- eða myndupptöku eða -flutnings og skyldar 
vörur 

8518.9 + 8522 

8529 
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DEILD 33 LÆKNINGATÆKI, MÆLI- OG 
RANNSÓKNARTÆKI OG SJÓNTÆKI; ÚR 
OG KLUKKUR 

Flokkur 33.1 Lækninga- og skurðlækningatæki og 
búnaður til réttilækninga 

Grein 33.10 Lækninga- og skurðlækningatæki og búnaður 
til réttilækninga 

33.10.1 Lækninga- og skurðlækningatæki og búnaður til réttilækninga 
og hlutar til þeirra 

 

33.10.11 Tækjabúnaður sem byggir á notkun röntgengeisla eða alfa-, 
beta- eða gammageisla 

9022 

33.10.12 Rafeindatæki til sjúkdómsgreiningar og önnur geislatæki fyrir 
útfjólubláa og innrauða geisla, notuð í læknavísindum 

9018[.1 + .2] 

33.10.13 Önnur tæki og búnaður til tannlækninga 9018.4 

33.10.14 Sótthreinsunartæki til nota við lækningar, skurðlækningar og á 
rannsóknarstofum 

33.10.15 Sprautur, nálar, holleggir, holnálar, o. þ. h.; önnur áhöld og 
tæki til augnlækninga og annars, ót.a. 

8419.2 

9018[.3 + .5 + .9] 

33.10.16 Lækningatæki og -búnaður; öndunartæki 9019 + 9020 

33.10.17 Gerviliðamót; búnaður til réttilækninga; gervitennur; 
tannfestingar; gervilíkamshlutar, ót.a. 

9021[.1 - .3] 

33.10.18 Heyrnartæki; gangráðar; hlutar til þeirra; hlutar og fylgihlutir 
til gervilíffæra og búnaður til réttilækninga 

33.10.2 Húsgögn til nota á lækna- og skurðstofum, tannlækna- eða 
dýralæknastofum; rakarastólar og áþekkir stólar og hlutar til 
þeirra 

9021[.4 - .9] 

33.10.20 Húsgögn til nota á lækna og skurðstofum, tannlækna- eða 
dýralæknastofum; rakarastólar og áþekkir stólar og hlutar til 
þeirra 

33.10.9 Uppsetningar-, viðhalds- og viðgerðarþjónusta vegna tækja og 
búnaðar fyrir lækna- og skurðstofur 

33.10.91 Uppsetningarþjónusta tækja og búnaðar fyrir lækna- og 
skurðstofur 

33.10.92 Viðhalds- og viðgerðarþjónusta vegna tækja og búnaðar fyrir 
lækna- og skurðstofur 

33.10.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við tæki til lækninga og 
skurðlækninga og búnað til réttilækninga 

9402 
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Flokkur 33.2 Leiðsögutæki og búnaður til mælinga, 
eftirlits og prófana 

Grein 33.20 Leiðsögutæki og búnaður til mælinga, eftirlits 
og prófana 

33.20.1 Leiðsögutæki og búnaður til veðurathugana og 
jarðeðlisfræðirannsókna 

 

33.20.11 Áttavitar; önnur leiðsögutæki og -búnaður 9014[.1 - .8] 

33.20.12 Tæki og búnaður til landmælinga, vatnamælinga, 
haffræðirannsókna, vatnafræðirannsókna, 
veðurfræðirannsókna eða jarðeðlisfræðilegra rannsókna 

33.20.2 Ratsjár, fjarleiðsögutæki og fjarstýringar 

9015[.1 - .8] 

33.20.20 Ratsjár, fjarleiðsögutæki og fjarstýringar 

33.20.3 Nákvæmnisvogir; áhöld til teiknunar, útreiknings og 
lengdarmælinga og áþekk tæki 

8526 

33.20.31 Vogir með 5 cg nákvæmni eða meiri 

33.20.32 Teikniborð og teiknivélar og önnur áhöld til teiknunar, 
afmörkunar og útreiknings 

9016 

9017[.1 + .2] 

33.20.33 Handmælitæki til lengdarmælinga 

33.20.4 Tæki til að mæla rafmagnsstærðir eða jónandi geislun 

9017[.3 + .8] 

33.20.41 Tæki og búnaður til að mæla eða nema jónandi geislun 9030.1 

33.20.42 Sveiflusjár og litrófsgreiningartæki fyrir bakskautsgeisla 9030.2 

33.20.43 Tæki til að mæla rafmagn án skráningarbúnaðar 9030.3 

33.20.44 Tæki og búnaður fyrir fjarskipti 9030.4 

33.20.45 Tæki og búnaður til að mæla eða hafa eftirlit með rafmagni, 
ót.a. 

33.20.5 Tæki til að hafa eftirlit með öðrum eðlisfræðilegum 
eiginleikum 

9030.8 

33.20.51 Flotvogir, hitamælar, háhitamælar, loftvogir, rakamælar og 
rakaþrýstimælar 

9025[.1 + .8] 

33.20.52 Tæki til að mæla eða hafa eftirlit með flæði, hæð, þrýstingi eða 
öðrum breytum í vökvum eða gasi 

9026[.1 - .8] 

33.20.53 Tæki og búnaður til eðlisfræðilegrar eða efnafræðilegrar 
greiningar, ót.a. 

9027[.1 - .8] 
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33.20.6 Önnur tæki eða búnaður til til mælinga, eftirlits og prófana  
 

33.20.61 Smásjár (þó ekki ljóssmásjár) og ljósbeygjutæki 9012.1 

33.20.62 Vélar og tæki til að prófa eðlisfræðilega eiginleika efna 9024[.1 + .8] 

33.20.63 Notkunar- og framleiðslumælar fyrir gas, vökva og rafmagn  9028[.1 - .3] 

33.20.64 Snúningsteljarar og framleiðsluteljarar, ökugjaldsmælar; 
hraðamælar og snúningshraðamælar; snúðsjár 

9029[.1 + .2] 

33.20.65 Tæki, búnaður og vélar til mælinga eða eftirlits, ót.a. 

33.20.7 Hitastillar, þrýstistillar og önnur tæki og búnaður til 
sjálfvirkrar stillingar og stjórnunar 

9031[.1 - .8] 

33.20.70 Hitastillar, þrýstistillar og önnur tæki og búnaður til 
sjálfvirkrar stillingar og stjórnunar 

33.20.8 Hlutar til leiðsögutækja og búnaðar til mælinga, eftirlits, 
prófana, o.fl. 

9032[.1 - .8] 

33.20.81 Hlutar og fylgihlutir til varanna í 33.20.1, 33.20.32, 33.20.33, 
33.20.4, 33.20.5, 33.20.62 og 33.20.65; hlutar, ót.a. 

9014.9 + 9015.9 + 9017.9 
+ 9024.9 + 9025.9 + 
9026.9 + 9027.9 + 9030.9 
+ 9031.9 + 9033 

33.20.82 Hlutar og fylgihlutir til smásjáa (annarra en ljóssmásjáa) og 
ljósbeygjutækja 

9012.9 

33.20.83 Hlutar og fylgihlutir til varanna í 33.20.63 og 33.20.64 9028.9 + 9029.9 

33.20.84 Hlutar og fylgihlutir til tækjanna og búnaðarins í 33.20.7 

33.20.9 Uppsetningar-, viðhalds- og viðgerðarþjónusta vegna 
leiðsögutækja og búnaðar til mælinga, eftirlits, prófana, o.fl. 

33.20.91 Uppsetningarþjónusta vegna leiðsögutækja og búnaðar til 
mælinga, eftirlits, prófana, siglinga, o.fl. 

33.20.92 Viðhalds- og viðgerðarþjónusta vegna leiðsögutækja og 
búnaðar til mælinga, eftirlits, prófana, o.fl. 

33.20.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við leiðsögutæki og búnað til 
mælinga, eftirlits og prófana, o.fl. 

Flokkur 33.3 Stjórnbúnaður fyrir iðnaðarframleiðslu 

Grein 33.30 Stjórnbúnaður fyrir iðnaðarframleiðslu 

33.30.1 Hönnunar- og samsetningarþjónusta vegna stjórnbúnaðar fyrir 
iðnaðarframleiðslu og sjálfvirkar framleiðslustöðvar 

33.30.10 Hönnunar- og samsetningarþjónusta vegna stjórnbúnaðar fyrir 
iðnaðarframleiðslu og sjálfvirkar framleiðslustöðvar 

9032.9 
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33.30.9 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta vegna stjórnbúnaðar fyrir 

iðnaðarframleiðslu 

33.30.90 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta vegna stjórnbúnaðar fyrir 
iðnaðarframleiðslu 

Flokkur 33.4 Sjóntæki og ljósmyndabúnaður 

Grein 33.40 Sjóntæki og ljósmyndabúnaður 

 

33.40.1 Gleraugu, linsur og hlutar til þeirra  

33.40.11 Snertilinsur; gleraugnalinsur úr hvers konar efnum 

33.40.12 Gleraugu, hlífðargleraugu, o. þ. h., til sjónréttingar, verndar 
eða annars 

33.40.13 Umgjarðir og festingar fyrir gleraugu, hlífðargleraugu, o. þ. h. 

9001[.3 - .5] 

9004 

9003.1 

33.40.14 Hlutar til umgjarða og festinga fyrir gleraugu, hlífðargleraugu, 
o. þ. h. 

33.40.2 Önnur sjóntæki og hlutar til þeirra 

9003.9 

33.40.21 Ljóstrefjar, þynnur og plötur úr ljósskautandi efni; linsur, 
ljóssíur, o. þ. h. 

9001[.1 + .2 + .9] + 
9002[.19 + .2 + .9] 

33.40.22 Sjónaukar fyrir bæði augu eða annað, aðrir ljósfræðilegir 
sjónaukar; annar stjörnufræðilegur tækjabúnaður; ljóssmásjár 

9005[.1 + .8] + 9011[.1 - 
.8] 

33.40.23 Vökvakristalsbúnaður; leysitæki, þó ekki leysitvistar 
(leysidíóður); önnur sjóntæki og tækjabúnaður, ót.a. 

9013[.1 - .8] 

33.40.24 Hlutar og fylgihlutir til annarra sjóntækja 

33.40.3 Ljósmyndabúnaður og hlutar til hans 

9005.9 + 9011.9 + 9013.9 

33.40.31 Linsur fyrir myndavélar, myndvarpa eða ljósmyndastækkara 
eða -minnkara 

9002.11 

33.40.32 Myndavélar til að búa til prentplötur eða prentvalsa; 
myndavélar til að mynda skjöl á örfilmur, örmyndaspjöld 
o. þ. h. 

9006[.1 - .3] 

33.40.33 Skyndiljósmyndavélar og aðrar ljósmyndavélar 9006[.4 + .5] 

33.40.34 Kvikmyndavélar 9007.1 

33.40.35 Kvikmyndasýningavélar; skyggnuvélar; aðrir myndvarpar 9007.2 + 9008[.1 + .3] 

33.40.36 Leifturtæki; ljósmyndastækkarar; tæki til nota á 
ljósmyndavinnustofum; negatívusjár; sýningartjöld 

9006[.61 + .69] + 9008.4 + 
9010[.1 - .6] 

33.40.37 Lesarar fyrir örfilmur, örmyndaspjöld eða aðra örfilmumiðla 9008.2 

33.40.38 Hlutar og fylgihlutir til ljósmyndabúnaðar 9006.9 + 9007.9 + 9008.9 
+ 9010.9 
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33.40.9 Uppsetningar- viðgerðar- og viðhaldsþjónusta vegna 
ljósmynda-, kvikmynda- og sjóntækja sem notuð eru í 
atvinnuskyni 

33.40.91 Uppsetningaþjónusta vegna ljósmynda-, kvikmynda- og 
sjóntækja sem notuð eru í atvinnuskyni 

33.40.92 Viðgerðar- og viðhaldsþjónusta vegna ljósmynda-, 
kvikmynda- og sjóntækja sem notuð eru í atvinnuskyni 

33.40.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við sjóntæki og ljósmyndabúnað 

Flokkur 33.5 Úr og klukkur 

Grein 33.50 Úr og klukkur 

33.50.1 Úr og klukkur, þó ekki úrverk og hlutar til þeirra 

 

33.50.11 Armbandsúr, vasaúr, með kassa úr góðmálmi eða málmi 
klæddum góðmálmi 

9101 

33.50.12 Önnur armbandsúr, vasaúr og önnur úr, þ.m.t. skeiðúr 9102 

33.50.13 Mælaborðsklukkur og áþekkar klukkur fyrir ökutæki 9104 

33.50.14 Klukkur með úrverki; vekjaraklukkur og veggklukkur; aðrar 
klukkur 

9103 + 9105 

33.50.2 Úr- og klukkuverk og hlutar til þeirra  

33.50.21 Úrverk, fullgerð og samsett 9108 

33.50.22 Klukkuverk, fullgerð og samsett 9109 

33.50.23 Fullgerð úrverk, ósamsett eða samsett að hluta; ófullgerð 
úrverk, samsett 

9110[.11 + .12] 

33.50.24 Gróf úrverk 9110.19 

33.50.25 Fullgerð, ófullgerð og gróf klukkuverk, ósamsett 9110.9 

33.50.26 Úr- og klukkukassar og hlutar til þeirra 9111 + 9112 

33.50.27 Úrólar, úrbönd og úrfestar, og hlutar til þeirra úr málmi 9113[.1 + .2] 

33.50.28 Aðrir hlutar til klukkna og úra 9114 

33.50.29 Tímaritar, tímaupptökutæki, stöðumælar, tímarofar með 
klukkuverki eða úrverki 

33.50.9 Uppsetningar-, viðhalds- og viðgerðarþjónusta vegna 
tímamælitækja og - búnaðar sem notuð eru í iðnaði 

33.50.91 Uppsetningarþjónusta vegna tímamælitækja og -búnaðar sem 
notuð eru í iðnaði 

33.50.92 Uppsetningar-, viðhalds- og viðgerðarþjónusta vegna 
tímamælitækja og - búnaðar sem notuð eru í iðnaði 

33.50.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við úr og klukkur 

9106 + 9107 



2.10.2003  Nr. 49/443EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 
  

UNDIRBÁLKUR DM VÉLKNÚIN FLUTNINGATÆKI 

DEILD 34 VÉLKNÚIN ÖKUTÆKI, EFTIR-
VAGNAR OG FESTIVAGNAR 

Flokkur 34.1 Vélknúin ökutæki 

Grein 34.10 Vélknúin ökutæki 

34.10.1 Brunahreyflar af þeirri tegund sem notuð er í vélknúnum 
ökutækjum og bifhjólum 

 

34.10.11 Stimpilbrunahreyflar með neistakveikju fyrir ökutæki með 
 ≤ 1 000 cm3  sprengirými 

8407[.31 - .33] 

34.10.12 Stimpilbrunahreyflar með neistakveikju fyrir ökutæki, með  
> 1 000 cm3 sprengirými 

8407.34 

34.10.13 Stimpilbrunahreyflar með þrýstikveikju fyrir ökutæki 8408.2 

34.10.2 Fólksbílar  

34.10.21 Ný ökutæki knúin hreyflum með neistakveikju, með ≤ 1 500 
cm3 sprengirými 

8703[.21.1 + .22.1] 

34.10.22 Ný ökutæki knúin hreyflum með neistakveikju, með > 1 500 V 
cm3 sprengirými 

8703[.23.1 + .24.1] 

34.10.23 Ný ökutæki knúin stimpilbrunahreyflum með þrýstikveikju 
(dísil- eða hálfdísílhreyflar) 

8703[.31.1 + .32.1 + .33.1] 

34.10.24 Önnur ökutæki til mannflutninga, ót.a. 8703.9 

34.10.25 Notaðar fólksbifreiðar til mannflutninga 8703[.21.9 + .22.9 + .23.9 
+ .24.9 + .31.9 + .32.9 + 
.33.9] 

34.10.3 Vélknúin ökutæki til flutnings á tíu farþegum eða fleiri  

34.10.30 Vélknúin ökutæki til flutnings á tíu farþegum eða fleiri 

34.10.4 Vélknúin ökutæki til vöruflutninga 

8702 

34.10.41 Ný ökutæki til vöruflutninga knúin stimpilbrunahreyflum með 
þrýstikveikju (dísil- eða hálfdísílhreyflar) 

8704[.21(.1 + .31 + .91) + 
.22(.1 + .91) + .23(.1 + 
.91)] 

34.10.42 Ný ökutæki til vöruflutninga knúin stimpilbrunahreyflum með 
neistakveikju; önnur ökutæki til vöruflutninga 

8704[.31(.1 + .31 + .91) + 
.32(.1 + .91) + .9] 

34.10.43 Notuð vélknúin ökutæki til vöruflutninga 8704[.21(.39 + .99 + 
.22.99) + .23.99 + .31(.39 
+ .99) + .32.99] 

34.10.44 Dráttarbifreiðar fyrir festivagna 

34.10.45 Grindur með hreyfli fyrir vélknúin ökutæki 

8701.2 

8706 
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34.10.5 Vélknúin ökutæki til sérstakra nota  

34.10.51 Námubílar, gerðir til nota utan þjóðvega 

34.10.52 Kranabifreiðar 

34.10.53 Ökutæki til snjóferðalaga; golfbifreiðar og áþekk tæki, knúin 
hreyflum 

8704.1 

8705.1 

8703.1 

34.10.54 Vélknúin ökutæki til sérstakra nota, ót.a. 

34.10.9 Ísetningarþjónusta vegna undirsamsetninga og heilla 
smíðasetta fyrir vélknúin ökutæki á meðan á framleiðsluferlinu 
stendur 

34.10.91 Ísetningarþjónusta vegna undirsamsetninga í vélknúin ökutæki 
á meðan á framleiðsluferlinu stendur 

34.10.92 Ísetningarþjónusta vegna undirsamsetninga í vélknúin ökutæki 
á meðan að framleiðsluferlinu stendur 

Flokkur 34.2 Yfirbyggingar fyrir vélknúin ökutæki; 
eftirvagnar og festivagnar 

Grein 34.20 Yfirbyggingar fyrir vélknúin ökutæki; 
eftirvagnar og festivagnar 

34.20.1 Yfirbyggingar fyrir vélknúin ökutæki 

8705[.2 - .9] 

34.20.10 Yfirbyggingar fyrir vélknúin ökutæki 

34.20.2 Eftirvagnar og festivagnar; gámar 

8707 

34.20.21 Gámar sérstaklega hannaðir til flutnings með einni eða fleiri 
flutningsaðferðum 

8609 

34.20.22 Eftirvagnar og festivagnar, til íbúðar eða ferðalaga 8716.1 

34.20.23 Aðrir eftirvagnar og festivagnar 

34.20.3 Hlutar til eftirvagna, festivagna eða annarra ökutækja sem ekki 
eru vélknúin 

8716[.3 + .4] 

34.20.30 Hlutar til eftirvagna, festivagna eða annarra ökutækja sem ekki 
eru vélknúin 

34.20.7 Endurbætur, samsetning, útbúnaður og vinna við yfirbyggingu 
á vélknúnum ökutækjum 

34.20.70 Endurbætur, samsetning, útbúnaður og vinna við yfirbyggingu 
á vélknúnum ökutækjum 

34.20.8 Vinna við útbúnað á hjólhýsum og húsvögnum 

34.20.80 Vinna við útbúnað á hjólhýsum og húsvögnum 

34.20.9 Viðgerða- og viðhaldsþjónusta á gámum 

34.20.90 Viðgerða- og viðhaldsþjónusta á gámum 

8716.9 
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Flokkur 34.3  Hlutar og fylgihlutir til vélknúinna 
ökutækja og hreyfla þeirra 

Grein 34.30.  Hlutar og fylgihlutir til vélknúinna ökutækja 
og hreyfla þeirra 

34.30.1 Hlutar til hreyfla 

 

34.30.11 Hlutar til brunahreyfla með neistakveikju, þó ekki til hreyfla 
loftfara 

8409.91 

34.30.12 Hlutar til annarra hreyfla, ót.a. 

34.30.2 Aðrir hlutar og fylgihlutir, ót.a., til vélknúinna ökutækja 

34.30.20 Aðrir hlutar og fylgihlutir, ót.a., til vélknúinna ökutækja 

34.30.3 Öryggisbelti, öryggispúðar og hlutar og fylgihlutir til 
yfirbygginga 

34.30.30 Öryggisbelti, öryggispúðar og hlutar og fylgihlutir til 
yfirbygginga 

34.30.9 Þjónusta við samsetningu hluta og fylgihluta í vélknúin 
ökutæki, ót.a. 

34.30.90 Þjónusta við samsetningu hluta og fylgihluta í vélknúin 
ökutæki, ót.a. 

DEILD 35 ÖNNUR FLUTNINGATÆKI 

Flokkur 35.1 Skip og bátar 

Grein 35.11 Skip 

35.11.1 Herskip 

8409.99 

 

8708[.1 + .3 - .9] 

8708.2 

35.11.10 Herskip 

35.11.2 Skip og svipuð för til flutnings á mönnum eða vörum 

8906.10 

35.11.21 Skemmtiferðaskip, ferjur og áþekk för sérstaklega hönnuð til 
flutnings á mönnum 

8901.1 

35.11.22 Tankskip 

35.11.23 Kæliskip 

8901.2 

8901.3 

35.11.24 Skip til flutnings á vörum og bæði mönnum og vörum 

35.11.3 Fiskiskip og önnur sérhæfð skip 

8901.9 

35.11.31 Fiskiskip; verksmiðjuskip og önnur för til vinnslu eða geymslu 
á sjávarafurðum 

8902 

35.11.32 Dráttarbátar og stjakbátar 

35.11.33 Dýpkunarskip; vitaskip; slökkviskip; flotkranar; önnur skip 

8904 

8905[.1 + .9] + 8906.90 
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35.11.4 Fljótandi eða sökkvanlegir bor- eða framleiðslupallar 

35.11.40 Fljótandi eða sökkvanlegir bor- eða framleiðslupallar 

35.11.5 Önnur fljótandi mannvirki 

35.11.50 Önnur fljótandi mannvirki 

35.11.6 För og önnur fljótandi mannvirki til niðurrifs 

35.11.60 För og önnur fljótandi mannvirki til niðurrifs 

 

8905.2 

 

8907 

 

8908 

35.11.9 Viðhalds- og viðgerðaþjónusta, þjónusta við breytingar og 
útbúnað skipa, fljótandi palla og mannvirkja 

35.11.91 Viðhalds- og viðgerðaþjónusta skipa, fljótandi palla og 
mannvirkja 

35.11.92 Vinna við breytingar á skipum  

35.11.93 Vinna við útbúnað skipa, fljótandi palla og mannvirkja 

Grein 35.12  Skemmti- og lystibátar 

35.12.1 Skemmti- og lystibátar 

 

35.12.11 Seglbátar til skemmti- og lystisiglinga 

35.12.12 Uppblásin för til skemmti- og lystisiglinga 

35.12.13 Önnur skemmtiför eða sportför á sjó; árabátar og kanóar 

35.12.9 Viðhalds- og viðgerðaþjónusta, þjónusta við breytingar og 
útbúnað seglbáta til skemmti- og lystisiglinga 

35.12.90 Viðhalds- og viðgerðaþjónusta, þjónusta við breytingar og 
útbúnað seglbáta til skemmti- og lystisiglinga 

Flokkur 35.2 Járnbrautar- og sporvagnar 

Grein 35.20 Járnbrautar- og sporvagnar 

35.20.1 Eimreiðar og kolavagnar 

8903.91 

8903.1 

8903[.92 + .99] 

35.20.11 Eimreiðar knúnar utanaðkomandi raforku 8601.1 

35.20.12 Dísilrafmagnseimreiðar 

35.20.13 Aðrar eimreiðar; kolavagnar 

35.20.2 Sjálfknúnir fólks- eða vöruflutningavagnar fyrir járnbrautir eða 
sporbrautir, þó ekki viðhalds- eða þjónustuvagnar 

8602.1 

8601.2 + 8602.9 

35.20.20 Sjálfknúnir fólks- eða vöruflutningavagnar fyrir járnbrautir eða 
sporbrautir, þó ekki viðhalds- eða þjónustuvagnar 

8603 
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35.20.3 Aðrar sporbrautir  

35.20.31 Viðhalds- eða þjónustuvagnar fyrir járnbrautir eða sporbrautir 

35.20.32 Farþegavagnar fyrir járnbrautir eða sporbrautir, ekki 
sjálfknúnir; farangursvagnar og aðrir vagnar til sérstakra nota 

8604 

8605 

35.20.33 Vöruflutningavagnar fyrir járnbrautir eða sporbrautir, ekki 
sjálfknúnir 

35.20.4 Hlutar til eimreiða eða vagna fyrir járnbrautir eða sporbrautir; 
sporbúnaður og tengihlutir fyrir þær; vélrænn 
umferðarstjórnbúnaður 

8606 

35.20.40 Hlutar til eimreiða eða vagna fyrir járnbrautir eða sporbrautir; 
sporbúnaður og tengihlutir fyrir þær; vélrænn 
umferðarstjórnbúnaður 

35.20.9 Viðhalds- og viðgerðaþjónusta, þjónusta við endurbætur og 
útbúnað fyrir járnbrautir og sporbrautir 

35.20.91 Viðhalds- og viðgerðaþjónusta fyrir járnbrautir og sporbrautir 

35.20.92 Þjónusta við endurbætur og útbúnað (fullur frágangur) fyrir 
járnbrautir og sporbrautir 

Flokkur 35.3 Loftför og geimför 

Grein 35.30 Loftför og geimför 

35.30.1 Vélar og hreyflar fyrir loftför eða geimför; flugtaksbúnaður 
fyrir loftför; þilfarsfangarar, flughermar og hlutar til þeirra 

8607 + 8608 

35.30.11 Flugvélahreyflar með neistakveikju 

35.30.12 Þrýstihverflar og skrúfuhverflar 

35.30.13 Þotuhreyflar, aðrir en þrýstihverflar 

35.30.14 Flugtaksbúnaður fyrir loftför; þilfarsfangarar eða svipaður 
búnaður; flughermar og hlutar til þeirra 

8407.1 

8411[.1 + .2] 

8412.1 

8805 

35.30.15 Hlutar til flugvélahreyfla með neistakveikju 

35.30.16 Hlutar til þrýstihverfla og skrúfuhverfla 

35.30.2 Loftbelgir og loftskip; svifflugur, svifdrekar og önnur 
vélarlaus loftför 

8409.1 

8411.91 

35.30.21 Svifflugur og svifdrekar 

35.30.22 Loftbelgir, loftskip og önnur vélarlaus loftför 

8801.1 

8801.9 
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35.30.3 Þyrlur og flugvélar 

35.30.31 Þyrlur 

35.30.32 Flugvélar og önnur loftför, ót.a., að eigin þyngd ≤ 2 000 kg 

 

8802.1 

8802.2 

35.30.33 Flugvélar og önnur loftför, ót.a., að eigin þyngd > 2 000 kg en 
≤ 15 000 kg 

8802.3 

35.30.34 Flugvélar og önnur loftför, ót.a., að eigin þyngd > 15 000 kg 

35.30.4 Geimför (þ.m.t. gervihnettir) og skotvagnar fyrir geimför 

8802.4 

35.30.40 Geimför (þ.m.t. gervihnettir) og skotvagnar fyrir geimför 

35.30.5 Aðrir hlutar til loftfara og geimfara 

8802.6 

35.30.50 Aðrir hlutar til loftfara og geimfara 

35.30.9 Viðhalds- og viðgerðaþjónusta og endurbætur vegna loftfara 
og hreyfla fyrir loftför 

35.30.91 Viðhalds- og viðgerðaþjónusta fyrir loftför og hreyfla fyrir 
loftför 

35.30.92 Endurbætur á loftförum 

35.30.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við loftför og geimför 

Flokkur 35.4 Bif- og reiðhjól 

Grein 35.41 Bifhjól 

35.41.1 Bifhjól og hliðarvagnar 

8803 

35.41.11 Bifhjól með stimpilbrunahreyfli, með ≤ 50 cm³ sprengirými 8711.1 

35.41.12 Bifhjól með stimpilbrunahreyfli, með > 50 cm³ sprengirými 8711[.2 - .5] 

35.41.13 Bifhjól, ót.a.; hliðarvagnar 

35.41.2 Hlutar og fylgihlutir fyrir bifhjól og hliðarvagna 

35.41.20 Hlutar og fylgihlutir fyrir bifhjól og hliðarvagna 

35.41.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við bifhjól 

35.41.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við bifhjól 

Grein 35.42 Reiðhjól 

35.42.1 Reiðhjól og önnur hjól, án vélar 

8711.9 

 

8714.1 

35.42.10 Reiðhjól og önnur hjól, án vélar 

35.42.2 Hlutar og fylgihlutir til reiðhjóla og annarra hjóla, án vélar 

8712 

35.42.20 Hlutar og fylgihlutir til reiðhjóla og annarra hjóla, án vélar 8714.9 
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35.42.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við reiðhjól 

35.42.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við reiðhjól 

Grein 35.43   Ökutæki fyrir fatlaða 

35.43.1 Ökutæki fyrir fatlaða 

35.43.11 Ökutæki fyrir fatlaða, þó ekki hlutar og fylgihlutir 

35.43.12 Hlutar og fylgihlutir til ökutækja fyrir fatlaða 

35.43.9 Viðgerða- og viðhaldsþjónusta á ökutækjum fyrir fatlaða 

35.43.90 Viðgerða- og viðhaldsþjónusta á ökutækjum fyrir fatlaða 

35.43.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við ökutæki fyrir fatlaða 

Group 35.5   Önnur flutningatæki, ót.a. 

Grein 35.50   Önnur flutningatæki, ót.a. 

35.50.1 Önnur flutningatæki, ót.a. 

35.50.10 Önnur flutningatæki, ót.a. 

35.50.9 Viðgerða- og viðhaldsþjónusta vegna annarra flutningatækja, 
ót.a. 

35.50.90 Viðgerða- og viðhaldsþjónusta vegna annarra flutningatækja, 
ót.a. 

35.50.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við önnur flutningatæki, ót.a. 

UNDIRBÁLKUR DN AÐRAR FRAMLEIÐSLUVÖRUR, 
ÓT.A. 

DEILD 36  HÚSGÖGN; AÐRAR FRAM-
LEIÐSLUVÖRUR, ÓT.A 

Flokkur 36.1    Húsgögn 

Grein 36.11    Stólar og sæti 

36.11.1 Sæti og hlutar til þeirra 

 

 

 

8713 

8714.2 

 

 

 

 

 

 

8716.8 

36.11.11 Sæti, einkum með málmgrind 

36.11.12 Sæti, einkum með trégrind 

36.11.13 Önnur sæti, ót.a. 

36.11.14 Hlutar til sæta 

9401[.1 - .3 + .7] 

9401[.4 - .6] 

9401.8 

9401.9 
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36.11.2 Vinna við bólstrun stóla og sæta 

36.11.20 Vinna við bólstrun stóla og sæta 

36.11.9 Viðgerða- og viðhaldsþjónusta vegna sæta 
36.11.90 Viðgerða- og viðhaldsþjónusta vegna sæta 
36.11.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við stóla og sæti 

Grein 36.12 Önnur skrifstofu- og verslunarhúsgögn 

36.12.1 Önnur skrifstofu- og verslunarhúsgögn 

36.12.11 Húsgögn úr málmi fyrir skrifstofur 

36.12.12 Viðarhúsgögn fyrir skrifstofur 

36.12.13 Viðarhúsgögn fyrir verslanir 

36.12.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við önnur skrifstofu- og 
verslunarhúsgögn 

36.12.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við önnur skrifstofu- og 
verslunarhúsgögn 

Grein 36.13 Eldhúsinnréttingar 

36.13.1 Eldhúsinnréttingar 

 

 

 

 

 

 

9403.1 

9403.3 

9403.60.3 

36.13.10 Eldhúsinnréttingar 

36.13.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við eldhúsinnréttingar 
36.13.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við eldhúsinnréttingar 

Grein 36.14 Önnur húsgögn 

36.14.1 Önnur húsgögn 

9403.4 

36.14.11 Húsgögn úr málmi, ót.a. 9403.2 

36.14.12 Viðarhúsgögn fyrir svefnherbergi, borðstofur og stofur 9403[.5 + .60.1] 

36.14.13 Viðarhúsgögn, ót.a. 

36.14.14 Húsgögn úr plasti eða úr öðrum efnum (þ.m.t. reyr, körfuviði 
eða bambus) 

9403.60.9 

9403[.7 + .8] 

36.14.15 Hlutar til húsgagna (þó ekki sæti) fyrir skrifstofur, verslanir 
eða heimili 

9403.9 

36.14.2 Lokafrágangur á nýjum húsgögnum (þó ekki bólstrun stóla og 
sæta) 

36.14.20 Lokafrágangur á nýjum húsgögnum (þó ekki bólstrun stóla og 
sæta) 

36.14.9 Viðgerða- og viðhaldsþjónusta og endurgerð húsgagna 

36.14.90 Viðgerða- og viðhaldsþjónusta og endurgerð húsgagna 

Grein 36.15 Dýnur 

 

36.15.1 Rúmbotnar; dýnur 

36.15.11 Rúmbotnar 

36.15.12 Dýnur, þó ekki rúmbotnar 

36.15.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við dýnur 
36.15.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við dýnur 

 

9404.1 

9404.2 
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Flokkur 36.2 Skartgripir og skyldir munir 

Grein 36.21 Mynt 

36.21.1 Mynt 

 

36.21.10 Mynt 

36.21.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við mynt 

36.21.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við mynt 

Grein 36.22 Skartgripir og skyldir munir, ót.a. 

36.22.1 Skartgripir og skyldir munir, ót.a. 

7118 

36.22.11 Ræktaðar perlur, eðalsteinar eða hálfeðalsteinar, þ.m.t. 
syntetískir eða endurgerðir, unnir en ekki inngreyptir 

7101.22 + 7102.39 + 
7103.9 + 7104.9 

36.22.12 Demantar til iðnaðarnota, unnir; dust og duft náttúrlegra eða 
syntetískra eðalsteina eða hálfeðalsteina 

7102.29 + 7105 

36.22.13 Skartgripir og hlutar til þeirra; gull- eða silfursmíðavörur og 
hlutar til þeirra 

7113 + 7114 

36.22.14 Aðrar vörur úr góðmálmi; vörur úr náttúrlegum eða ræktuðum 
perlum, eðalsteinum eða hálfeðalsteinum 

36.22.2 Breytingaþjónusta vegna eðalsteina og skartgripa 

36.22.20 Breytingaþjónusta vegna eðalsteina og skartgripa 

Flokkur 36.3 Hljóðfæri 

Grein 36.30 Hljóðfæri 

36.30.1 Hljóðfæri og hlutar til þeirra 

7115 + 7116 

36.30.11 Píanó og önnur strengjahljóðfæri með nótnaborði 

36.30.12 Önnur strengjahljóðfæri 

36.30.13 Hljómborðspípuorgel; stofuorgel og áþekk hljóðfæri; 
harmóníkur og áþekk hljóðfæri; munnhörpur 

9201 

9202 

9203 + 9204 

36.30.14 Blásturshljóðfæri 

36.30.15 Rafeindahljóðfæri og hljóðfæri tengd rafmagnara 

9205 

9207 

36.30.16 Önnur hljóðfæri 

36.30.17 Taktmælar, tónkvíslar og tónflautur; gangverk í spiladósir; 
hljóðfærastrengir 

9206 + 9208 

9209[.1 - .3] 

36.30.18 Hlutar og fylgihlutir til hljóðfæra 9209.9 
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36.30.9 Uppsetning, viðgerða- og viðhaldsþjónusta vegna hljóðfæra 

36.30.91 Uppsetningarþjónusta vegna hljóðfæra 

36.30.92 Viðgerða- og viðhaldsþjónusta vegna hljóðfæra 

36.30.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við hljóðfæri 

Flokkur 36.4 Vörur til íþrótta- og útvistar 

Grein 36.40 Vörur til íþrótta- og útvistar 

36.40.1 Vörur til íþrótta- og útvistar 

 

36.40.11 Skíði og annar búnaður fyrir skíði; skautar og hjólaskautar; 
hlutar til þeirra 

9506[.1 + .7] 

36.40.12 Sjóskíði, brimbretti, seglbretti og annar búnaður fyrir 
vatnaíþróttir 

9506.2 

36.40.13 Hlutir og búnaður til almennrar líkamsræktar, fimleika eða 
frjálsra íþrótta 

9506.91 

36.40.14 Aðrir hlutir og búnaður til íþrótta og útivistar eða útileikja; 
sundlaugar og vaðlaugar 

4203.21 + 9506[.3 - .6 + 
.99] 

36.40.15 Veiðistangir og annar búnaður til fiskveiða; búnaður til veiða 
og fiskveiða ót.a. 

36.40.9 Uppsetning, viðgerða- og viðhaldsþjónusta vegna íþrótta- og 
útivistarbúnaðar 

36.40.90 Uppsetning, viðgerða- og viðhaldsþjónusta vegna íþrótta- og 
útivistarbúnaðar 

36.40.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við vörur til íþrótta og útivistar 

Flokkur 36.5 Leikir og leikföng 

Grein 36.50 Leikir og leikföng 

36.50.1 Brúður sem einungis eru gerðar í mannsmynd; leikföng sem 
eru í líki dýra eða ómennskra vera; hlutar til þeirra 

9507 

36.50.11 Brúður sem einungis eru gerðar í mannsmynd 

36.50.12 Leikföng sem eru í líki dýra eða ómennskra vera 

36.50.13 Hlutar og fylgihlutir brúða sem eru gerðar í mannsmynd 

36.50.2 Leikfangajárnbrautarlestar og fylgihlutar til þeirra; önnur 
smækkuð líkön til samsetningar eða byggingarsett og -leikföng

9502.1 

9503.4 

9502.9 

36.50.20 Leikfangajárnbrautarlestar og fylgihlutar til þeirra; önnur 
smækkuð líkön til samsetningar eða byggingarsett og -leikföng

36.50.3 Önnur leikföng, þ.m.t. leikfangahljóðfæri 

9503[.1 - .3] 

36.50.31 Leikföng á hjólum, hönnuð fyrir börn til að sitja á; 
brúðuvagnar 

9501 

36.50.32 Þrautir 

36.50.33 Önnur leikföng, ót.a. 

9503.6 

9503[.5 + .7 - .9] 



2.10.2003  Nr. 49/453EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 
  

 

36.50.4 Hlutir til samkvæmisleikja og borðspila  

36.50.41 Spil 9504.4 

36.50.42 Myndbandsleikir með stjórnborði (sem tengjast sjónvarpsskjá 
eða eru með áfestum skjá) og aðrir færnileikir eða spilatæki 
með rafeindaskjá 

9504.1 

36.50.43 Hlutir fyrir biljarð, hlutir til samkvæmisleikja og borðspila; 
önnur leikspil, myntstýrð eða diskstýrð 

36.50.9 Uppsetningar-, viðgerða- og viðhaldsþjónusta vegna sjálfvirks 
búnaðar fyrir keiluspil og keiluspilabrautir og annarra hluta til 
samkvæmisleikja og borðspila 

36.50.90 Uppsetningar-, viðgerða- og viðhaldsþjónusta vegna sjálfvirks 
búnaðar fyrir keiluspil og keiluspilabrautir og annarra hluta til 
samkvæmisleikja og borðspila 

36.50.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við leiki og leikföng 

Flokkur 36.6 Margs konar framleiðsluvörur, ót.a. 

Grein 36.61 Óekta skartgripir 

36.61.1 Óekta skartgripir 

9504[.2 + .3 + .9] 

36.61.10 Óekta skartgripir 

36.61.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við óekta skartgripi 

36.61.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við óekta skartgripi 

Grein 36.62 Sópar og burstar 

36.62.1 Sópar og burstar 

36.62.11 Sópar og burstar til heimilisnota 

36.62.12 Tannburstar, hárburstar og aðrir burstar til persónulegra nota; 
listmálunarpenslar, ritpenslar og penslar til nota við förðun 

7117 

 

 

 

 

9603[.1 + .9] 

9603[.2 + .3] 

36.62.13 Aðrir burstar, ót.a. 

36.62.9 Iðnaðarþjónusta í tengslum við sópa og bursta 

36.62.99 Iðnaðarþjónusta í tengslum við sópa og bursta 

Grein 36.63 Annar ótalinn iðnaður, ót a. 

36.63.1 Hringekjur, rólur, skotbakkar og annar búnaður fyrir 
skemmtigarða 

9603[.4 + .5] 

36.63.10 Hringekjur, rólur, skotbakkar og annar búnaður fyrir 
skemmtigarða 

 

9508 
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36.63.2 Skriffæri 

36.63.21 Kúlupennar; pennar og merkipennar með flókaoddi og öðrum 
gropoddi; skrúfblýantar eða renniblýantar 

 

9608[.1 + .2 + .4] 

36.63.22 Tússteiknipennar; sjálfblekungar, stylógrafpennar og aðrir 
pennar 

9608.3 

36.63.23 Samstæður skriffæra, penna-, blýants- og áþekk sköft; hlutar 
til þeirra 

9608[.5 - .9] 

36.63.24 Blýantar, vaxlitir, ritblý, pastellitir, teiknikol, rit- eða teiknikrít 
og klæðskerakrít 

9609 

36.63.25 Spjöld og töflur, dagsetningar-, innsiglis- eða 
tölusetningarstimplar og áþekkar vörur; ritvélaborðar eða 
áþekk bönd með bleki; blekpúðar 

36.63.3 Regnhlífar, göngustafir, hnappar, hnappamót; smellur; hlutar 
til þeirra 

9610 -  9612 

36.63.31 Regnhlífar og sólhlífar; göngustafir, setustafir, svipur, keyri o. 
þ. h. 

6601 + 6602 

36.63.32 Hlutar, leggingar og fylgihlutir regnhlífa, sólhlífa, göngustafa, 
setustafa, svipna, keyra o. þ. h. 

6603 

36.63.33 Þrýstitölur, smellur og smelluhnappar og hlutar til þeirra; 
hnappar; rennilásar 

9606[.1 + .2] + 9607.1 

36.63.34 Hnappamót og aðrir hlutar til hnappa; hnappaefni; hlutar til 
rennilása 

36.63.4 Línóleum 

9606.3 + 9607.2 

36.63.40 Línóleum 

36.63.5 Vörur úr manns- eða dýrahári; áþekkar vörur úr textílefnum 

5904 

36.63.50 Vörur úr manns- eða dýrahári; áþekkar vörur úr textílefnum 

36.63.6 Kveikjarar, pípur og hlutar til þeirra; vörur úr eldfimum 
efnum; fljótandi eldsneyti eða fljótandi gas 

6703 + 6704 

36.63.61 Vindlingakveikjarar og aðrir kveikjarar; reykjarpípur og 
vindla- eða vindlingamunnstykki og hlutar til þeirra; 
viðarstykki til framleiðslu á pípum 

9613[.1 - .8] + 9614 

36.63.62 Hlutar til kveikjara; kveikiblendi; vörur úr eldfimum efnum 3606.9 + 9613.9 

36.63.63 Eldspýtur 

36.63.64 Fljótandi eldsneyti eða fljótandi gas fyrir kveikjara, í ílátum 
með ≤ 300 cm³ rúmtaki 

3605 

3606.1 
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36.63.7 Aðrar vörur, ót.a. 

36.63.71 Hlutir til skemmtana eða annars hátíðahalds, þar með taldir 
gripir fyrir töfrabrögð og sjónhverfingar 

 

9505 

36.63.72 Barnavagnar og hlutar til þeirra 

36.63.73 Greiður, hárspennur o. þ. h.; hárnálar; hárliðunarnálar; 
ilmúðarar og festingar og hausar; duftpúðar og duftleppar 

8715 

9615 + 9616 

36.63.74 Áhöld, tækjabúnaður og líkön, sem hönnuð eru sem lýsitæki 9023 

36.63.75 Kerti, kertakveikjur o. þ. h. 

36.63.76 Gerviblóm, gervilauf, eða gerviávextir og hlutar til þeirra 

36.63.77 Ýmsar aðrar vörur, ót.a. 

3406 

6702 

4206 + 6701 + 9601 + 
9602 + 9604 + 9617 + 
9618 

36.63.9 Uppstoppunarþjónusta 

36.63.90 Uppstoppunarþjónusta 

DEILD 37 ENDURUNNIÐ HRÁEFNI 

Flokkur 37.1 Endurunnir málmar 

Grein 37.10 Endurunnir málmar 

37.10.1 Endurunnir málmar 

37.10.10 Endurunnir málmar 

37.10.2 Niðurrif skipa 

37.10.20 Niðurrif skipa 

Flokkur 37.2 Endurunnin hráefni önnur en málmar 

Grein 37.20 Endurunnin hráefni önnur en málmar 

37.20.1 Endurunnin hráefni önnur en málmar 

37.20.10 Endurunnin hráefni önnur en málmar 
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BÁLKUR E RAFORKA, GAS, GUFA OG VATN 

DEILD 40         RAFORKA, GAS, GUFA OG HEITT VATN 

Flokkur 40.1 Framleiðsla og dreifing raforku 

Grein 40.11 Rafmagn 

40.11.1 Raforka 

 

40.11.11 Raforka 

40.11.2 Notuð (geisluð) eldsneytishylki úr kjarnakljúfum 

2716 

40.11.20 Notuð (geisluð) eldsneytishylki úr kjarnakljúfum 

Grein 40.12 Miðlunarþjónusta vegna rafmagns 

40.12.1 Miðlunarþjónusta vegna rafmagns 

40.12.10 Miðlunarþjónusta vegna rafmagns 

Grein 40.13 Rafveita og viðskipti með raforku 

40.13.1 Rafveita og viðskipti með raforku 

40.13.11 Dreifingarþjónusta vegna rafmagns 

40.13.12 Þjónusta vegna viðskipta með rafmagn 

Flokkur 40.2 Gasframleiðsla; gasveita 

Grein 40.21 Gasframleiðsla 

40.21.1 Kolagas, koxgas, iðnaðargas og áþekkt gas, annað en 
jarðolíugas 

2844.5 

40.21.10 Kolagas, koxgas, iðnaðargas og áþekkt gas, annað en 
jarðolíugas 

Grein 40.22 Gasveita og viðskipti með gas 

40.22.1 Gasveita og viðskipti með gas 

40.22.11 Gasveita 

40.22.12 Viðskipti með gas í gegnum gasveitur 

2705 
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Flokkur 40.3 Gufu- og hitaveita 

Grein 40.30 Gufu- og hitaveita 

40.30.1 Gufu- og hitaveita 

40.30.10 Gufu- og hitaveita 

DEILD 41 VATN SEM SAFNAÐ ER OG HREINSAÐ; 
VATNSVEITA 

Flokkur 41.0 Vatn sem safnað er og hreinsað; vatnsveita 

Grein 41.00 Vatn sem safnað er og hreinsað; vatnsveita 

41.00.1 Náttúrulegt vatn 

41.00.11 Drykkjarvatn 

41.00.12 Vatn óhæft til drykkjar 

41.00.2 Vatnsveita 

41.00.20 Vatnsveita 

BÁLKUR F BYGGINGASTARFSEMI 

DEILD 45 BYGGINGASTARFSEMI 

Flokkur 45.1 Undirbúningsvinna á byggingarstað 

Grein 45.11 Niðurrif bygginga og jarðvegsvinna 

45.11.1 Niðurrif, vettvangsmótun og hreinsunarstörf 

45.11.11 Niðurrif 

45.11.12 Vettvangsmótun og hreinsunarstörf 

45.11.2 Gröftur og jarðvegsvinna 

45.11.21 Skurðgröftur 

45.11.22 Vinna við að fjarlægja mengaðan yfirborðsjarðveg 

45.11.23 Mótun landslags 

45.11.24 Annar gröftur og jarðvegsvinna 

45.11.3 Undirbúningur vettvangs fyrir námavinnslu 

45.11.30 Undirbúningur vettvangs fyrir námavinnslu 
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Grein 45.12 Tilraunaboranir og borvinna 

45.12.1 Tilraunaboranir og borvinna 

45.12.10 Tilraunaboranir og borvinna 

Flokkur 45.2 Vinna við gerð bygginga eða hluta til 
þeirra; mannvirkjagerð 

Grein 45.21 Húsbyggingar og önnur mannvirkjagerð 

45.21.1 Húsbyggingar (nýbyggingar, viðbætur, breytingar og 
endurbætur) 

45.21.11 Smíði ein- eða tvíbýlishúsa 

45.21.12 Smíði fjölbýlishúsa 

45.21.13 Smíði vöruskemma og iðnaðarhúsnæðis 

45.21.14 Smíði verslunarhúsnæðis 

45.21.15 Smíði annarra bygginga 

45.21.2 Brúarsmíði og gerð uppbyggðra þjóðvega, ganga og 
neðanjarðarganga 

45.21.21 Brúarsmíði og gerð uppbyggðra þjóðvega 

45.21.22 Gerð ganga og neðanjarðarganga 

45.21.3 Lagning leiðslna, fjarskipta- og raflína um langan veg 

45.21.31 Lagning olíu- og gasleiðslna um langan veg 

45.21.32 Lagning annarra leiðslna um langan veg, þ.m.t. vatnsleiðslur 

45.21.33 Lagning raflína fyrir járnbrautir 

45.21.34 Lagning annarra raflína ofanjarðar 

45.21.35 Lagning annarra raflína neðanjarðar 

45.21.36 Lagning fjarskiptalína ofanjarðar 

45.21.37 Lagning fjarskiptalína neðanjarðar 

45.21.4 Lagning leiðslna og kapla í þéttbýli; tengd starfsemi 

45.21.41 Lagning vatns- og frárennslisleiðslna í þéttbýli; þ.m.t tengd 
starfsemi 

45.21.42 Lagning orkulína í þéttbýli, annarra en raflína; þ.m.t tengd 
starfsemi 

45.21.43 Lagning raflína ofanjarðar í þéttbýli (þ.m.t. tengd starfsemi) 

45.21.44 Lagning raflína neðanjarðar í þéttbýli (þ.m.t. tengd starfsemi) 

45.21.45 Lagning síma- og annarra fjarskiptalína ofanjarðar í þéttbýli 
(þ.m.t. tengd starfsemi) 

45.21.46 Lagning síma- og annarra fjarskiptalína neðanjarðar í þéttbýli 
(þ.m.t. tengd starfsemi) 
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45.21.5 Bygging orkuvera, gerð náma og framleiðslustöðva 

45.21.51 Bygging orkuvera 

45.21.52 Gerð náma og framleiðslustöðva 

45.21.6 Smíði annarra bygginga, ót.a. 

45.21.61 Bygging íþróttamannvirkja og -leikvanga 

45.21.62 Bygging sundstaða 

45.21.63 Bygging annarra íþrótta- og tómstundamannvirkja 

45.21.64 Bygging mannvirkja, ót.a. 

45.21.7 Samsetning og uppsetning forsmíðaðra eininga 

45.21.71 Samsetning og uppsetning forsmíðaðra íbúðarhúsa 

45.21.72 Samsetning og uppsetning forsmíðaðra bygginga annarra en 
íbúðarhúsa 

45.21.73 Samsetning og uppsetning annarra forsmíðaðra mannvirkja 

Grein 45.22 Klæðning með þakefnum og smíði 
þakburðarvirkja 

45.22.1 Vinna við þaklögn 

45.22.11 Vinna við þakburðarvirki 

45.22.12 Vinna við þakklæðningu 

45.22.13 Gluggaþéttingar og uppsetning á þakrennum 

45.22.2 Vinna við þéttingar gegn leka 

45.22.20 Vinna við þéttingar gegn leka 

Grein 45.23 Gerð hraðbrauta og almennra þjóðvega, 
flugvallagerð og smíði íþróttamannvirkja 

45.23.1 Gerð hraðbrauta og almennra þjóðvega, flugvallagerð, lagning 
járnbrauta og flugvallagerð 

45.23.11 Undirstöðuvinna vegna gerðar hraðbrauta og almennra 
þjóðvega, gatna og annarra vega og göngustíga 

45.23.12 Yfirborðsvinna vegna gerðar hraðbrauta og almennra 
þjóðvega, gatna og annarra vega og göngustíga 

45.23.13 Vinna við lagningu járnbrauta 

45.23.14 Vinna við lagningu flugbrauta 

45.23.15 Vinna við að mála merki á yfirborð vega, bifreiðastæða og 
áþekks yfirborðs 

45.23.2 Lóðarvinna vegna íþrótta- og tómstundamannvirkja 

45.23.21 Lóðarvinna vegna íþróttaleikvanga og -valla 

45.23.22 Lóðarvinna vegna annarra íþrótta- og tómstundamannvirkja 
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Grein 45.24 Vinna við gerð mannvirkja í vatni 

45.24.1 Bygging vatnaleiða, hafna, stíflna og annarra mannvirkja í 
vatni 

45.24.11 Vinna við byggingu strand- og hafnarmannvirkja 

45.24.12 Vinna við stíflugerð, byggingu skipaskurða, áveituskurða og 
vatnsveitustokka 

45.24.13 Vinna við byggingu skipastiga, flóðgátta og annarra vélrænna 
vatnamannvirkja 

45.24.14 Dýpkunarvinna og önnur vinna tengd vatni 

Grein 45.25 Önnur mannvirkjagerð sem krefst sérhæfingar

45.25.1 Gerð vinnupalla 

45.25.10 Gerð vinnupalla 

45.25.2 Undirstöðuvinna; boranir vegna vatnsbrunna 

45.25.21 Undirstöðuvinna, þ.m.t. við að reka niður burðarstólpa 

45.25.22 Boranir vegna vatnsbrunna 

45.25.3 Steypuvinna 

45.25.31 Vinna við járnbenta steinsteypu 

45.25.32 Önnur steypuvinna 

45.25.4 Vinna við uppsetningu stálburðareininga 

45.25.41 Vinna við uppsetningu stálburðareininga í byggingar 

45.25.42 Vinna við uppsetningu stálburðareininga í önnur mannvirki 

45.25.5 Múrverk og múrsteinalögn 

45.25.50 Múrverk og múrsteinalögn 

45.25.6 Önnur mannvirkjagerð sem krefst sérhæfingar 

45.25.61 Vinna við að reisa iðnaðarreykháfa 

45.25.62 Önnur sérhæfð mannvirkjagerð, ót.a. 

Flokkur 45.3 Lagnavinna 

Grein 45.31 Raflagnir 

45.31.1 Vinna við raflagnir og aðrar lagnir 

45.31.11 Vinna við raflagnir og rafbúnað í íbúðarhúsum 

45.31.12 Vinna við raflagnir og rafbúnað í húsum sem eru ekki 
íbúðarhús 

45.31.13 Vinna við raflagnir og rafbúnað við byggingu annarra 
mannvirkja 

45.31.2 Uppsetning eld- og þjófavarnarkerfa og uppsetning loftneta í 
íbúðarhúsum 

45.31.21 Uppsetning eldvarnarkerfa 

45.31.22 Uppsetning þjófavarnarkerfa 

45.31.23 Lagning loftneta í íbúðarhúsum 
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45.31.3 Uppsetning lyftna og rúllustiga 

45.31.30 Uppsetning lyftna og rúllustiga 

45.31.4 Vinna við aðrar raflagnir í byggingum 

45.31.41 Raflagnir í tengslum við fjarskiptaleiðslur 
 
45.31.42 Raflagnir í tengslum við hitunarkerfi auk annars rafbúnaðar í 

byggingum, þ.m.t. rafsólargleypa 

Grein 45.32 Einangrun 

45.32.1 Einangrun 

45.32.11 Hitaeinangrun 

45.32.12 Önnur einangrun 

Grein 45.33 Pípulagnir 

45.33.1 Vinna við uppsetningu hitunar-, loftræsti- og 
loftjöfnunarbúnaðar 

45.33.11 Vinna við uppsetningu miðstöðvakerfa 

45.33.12 Vinna við uppsetningu loftræsti- og loftjöfnunarbúnaðar 

45.33.2 Lagning vatnsleiðslna og frárennslisröra 

45.33.20 Lagning vatnsleiðslna og frárennslisröra 

45.33.3 Lagning gasleiðslna 

45.33.30 Lagning gasleiðslna 

Grein 45.34 Önnur lagnavinna í byggingum 

45.34.1 Uppsetning girðinga og handriða 

45.34.10 Uppsetning girðinga og handriða 

45.34.2 Aðrar raflagnir 

45.34.21 Vinna við uppsetningu lýsingar- og merkjagjafarkerfa fyrir 
vegi, flugvelli og hafnir 

45.34.22 Aðrar raflagnir, ót.a. 

45.34.3 Önnur lagnavinna 

45.34.31 Vinna við uppsetningu gluggahlera og skyggna 

45.34.32 Lagnavinna, ót.a. 

Flokkur 45.4 Frágangur bygginga 

Grein 45.41 Múrverk 

45.41.1 Múrverk 

45.41.10 Múrverk 
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Grein 45.42 Uppsetning innréttinga 

45.42.1 Uppsetning innréttinga 

45.42.11 Ísetning hurða- og gluggakarma 

45.42.12 Aðrar uppsetningar málminnréttinga 

45.42.13 Aðrar uppsetningar innréttinga sem ekki eru úr málmi 

Grein 45.43 Lagning gólf- og veggefna 

45.43.1 Lagning gólfefna og flísa 

45.43.11 Lagning gólf- og veggflísa utanhúss 

45.43.12 Lagning gólf- og veggflísa innanhúss 

45.43.2 Önnur lagning gólf- og veggefna og veggfóðrun 

45.43.21 Lagning teygjanlegrar gólfklæðningar 

45.43.22 Önnur lagning gólfefna 

45.43.23 Lagning veggefna og veggfóðrun 

45.43.3 Vinna við innréttingar og skreytingar 

45.43.30 Vinna við innréttingar og skreytingar 

Grein 45.44 Málningarvinna og glerjun 

45.44.1 Glerjun 

45.44.10 Glerjun 

45.44.2 Málningarvinna 

45.44.21 Málningarvinna við byggingar innanhúss 

45.44.22 Málningarvinna við byggingar utanhúss 

45.44.23 Málningarvinna við önnur mannvirki 

Grein 45.45 Annar frágangur bygginga 

45.45.1 Annar frágangur bygginga 

45.45.11 Vinna við skreytingar 

45.45.12 Vinna við hreinsun bygginga að utan 

45.45.13 Annar lokafrágangur á byggingum, ót.a. 
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Flokkur 45.5 Leiga á vinnuvélum eða niðurrifstækjum 
með stjórnanda til nota við byggingar 

Grein 45.50 Leiga á vinnuvélum eða niðurrifstækjum með 
stjórnanda til nota við byggingar 

45.50.1 Leiga á vinnuvélum eða niðurrifstækjum með stjórnanda til 
nota við byggingar 

45.50.10 Leiga á vinnuvélum eða niðurrifstækjum með stjórnanda til 
nota við byggingar 

BÁLKUR G HEILDVERSLUN OG SMÁSÖLU-
VERSLUN; VIÐGERÐIR Á 
VÉLKNÚNUM ÖKUTÆKJUM, BIF-
HJÓLUM OG VÖRUM TIL 
EINKANOTA OG TIL HEIMILISNOTA. 

DEILD 50 SALA, VIÐHALD OG VIÐGERÐIR Á 
VÉLKNÚNUM ÖKUTÆKJUM OG 
BIFHJÓLUM; SMÁSALA BÍLAELDS-
NEYTIS 

Flokkur 50.1 Bifreiðasala 

Grein 50.10 Bifreiðasala 

50.10.1 Heildsala bifreiða 

50.10.11 Heildsala vörubifreiða, vöruflutningabíla, eftirvagna, 
festivagna og almenningsvagna 

50.10.12 Heildsala annarra vélknúinna ökutækja til farþegaflutninga 

50.10.13 Heildsala hjólhýsa og annarra ökutækja búinna til útilegu 

50.10.14 Heildsala ökutækja til sérstakra nota auk annarra vélknúinna 
ökutækja 

50.10.2 Smásala á bifreiðum 

50.10.21 Smásala nýrra vélknúinna ökutækja til farþegaflutninga 

50.10.22 Smásala notaðra, vélknúinna ökutækja til farþegaflutninga 

50.10.23 Smásala hjólhýsa og annarra ökutækja búinna til útilegu 

50.10.3 Sala vélknúinna ökutækja gegn þóknun eða samkvæmt 
samningi 

50.10.30 Sala vélknúinna ökutækja gegn þóknun eða samkvæmt 
samningi 
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Flokkur 50.2 Bifreiðaviðhald og -viðgerðir 
 
Grein 50.20 Bifreiðaviðhald og -viðgerðir 

50.20.1 Viðhald og viðgerðir fólksbifreiða til farþegaflutninga 

50.20.11 Hefðbundið viðhald og viðgerðir fólksbifreiða til 
farþegaflutninga (þó ekki viðgerðir á rafkerfum, hjólbörðum 
og yfirbyggingu) 

50.20.12 Viðgerðir á rafkerfum fólksbifreiða til farþegaflutninga 

50.20.13 Hjólbarðaviðgerðir fólksbifreiða til farþegaflutninga, þ.m.t. 
hjóla- og jafnvægisstillingar 

50.20.14 Viðgerðir á yfirbyggingum fólksbifreiða til farþegaflutninga 
og áþekk þjónusta (hurðir, læsingar, gluggar, endursprautun, 
réttingar) 

50.20.2 Viðhald og viðgerðir annarra vélknúinna ökutækja 

50.20.21 Hefðbundið viðhald og viðgerðir á öðrum vélknúnum 
ökutækjum (þó ekki viðgerðir á rafkerfum, hjólbörðum og 
yfirbyggingu) 

50.20.22 Viðgerðir á rafkerfum annarra vélknúinna ökutækja 

50.20.23 Viðgerðir á yfirbyggingum annarra vélknúinna ökutækja og 
áþekk þjónusta (hurðir, læsingar, gluggar, endursprautun, 
réttingar) 

50.20.3 Önnur þjónusta tengd vélknúnum ökutækjum 

50.20.31 Bifreiðaþvottur og önnur skyld þjónusta 

50.20.32 Neyðarþjónusta vegna bifreiða á vegum úti 

Flokkur 50.3 Sala vara og fylgihluta í vélknúin ökutæki 

Grein 50.30 Sala vara og fylgihluta í vélknúin ökutæki 

50.30.1 Heildsala vara- og fylgihluta í vélknúin ökutæki 

50.30.11 Heildsala hjólbarða 

50.30.12 Heildsala annarra vara- og fylgihluta í vélknúin ökutæki 

50.30.2 Smásala vara- og fylgihluta í vélknúin ökutæki 

50.30.21 Smásala hjólbarða 

50.30.22 Smásala annarra vara- og fylgihluta í vélknúin ökutæki 

50.30.3 Sala vara- og fylgihluta í vélknúin ökutæki gegn þóknun eða 
samkvæmt samningi 

50.30.30 Sala vara- og fylgihluta í vélknúin ökutæki gegn þóknun eða 
samkvæmt samningi 
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Flokkur 50.4 Sala, viðhald og viðgerðir vélhjóla, vara- og 
fylgihluta í þau 

Grein 50.40 Sala, viðhald og viðgerðir vélhjóla, vara- og 
fylgihluta í þau 

50.40.1 Heildsala vélhjóla og vara- og fylgihluta í þau 

50.40.10 Heildsala vélhjóla og vara- og fylgihluta í þau 

50.40.2 Smásala á vélhjólum og vara- og fylgihlutum í þau 

50.40.20 Smásala á vélhjólum og vara- og fylgihlutum í þau 

50.40.3 Sala vélhjóla og vara- og fylgihluta í þau gegn þóknun eða 
samkvæmt samningi 

50.40.30 Sala vélhjóla og vara- og fylgihluta í þau gegn þóknun eða 
samkvæmt samningi 

50.40.4 Viðhald og viðgerðir vélhjóla 

50.40.40 Viðhald og viðgerðir vélhjóla 

Flokkur 50.5 Smásala bifreiðaeldsneytis 

Grein 50.50 Smásala bifreiðaeldsneytis 

50.50.1 Smásala bifreiðaeldsneytis 

50.50.10 Smásala bifreiðaeldsneytis 

DEILD 51 HEILDVERSLUN OG UMBOÐSVERSLUN 
MEÐ ANNAÐ EN VÉLKNÚNIN 
ÖKUTÆKI OG VÉLHJÓL  

Flokkur 51.1 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi 

Grein 51.11 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi á 
lifandi dýrum, hráefnum úr landbúnaði, 
textílhráefnum og hálfunninni vöru 

51.11.1 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi á lifandi dýrum, 
hráefnum úr landbúnaði, textílhráefnum og hálfunninni vöru 

51.11.11 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi á lifandi dýrum 

51.11.12 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi á lifandi dýrum, 
hráefnum úr landbúnaði, textílhráefnum og hálfunninni vöru 
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Grein 51.12 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi á 

eldsneyti, málmgrýti, málmum og iðnefnum 

51.12.1 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi á eldsneyti, 
málmgrýti, málmum og iðnefnum og til tækninota 

51.12.11 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi á eldsneyti 

51.12.12 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi á málmgrýti og 
málmum 

51.12.13 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi á íðefnum til 
iðnaðar- og tækninota  

Grein 51.13 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi á 
timbri og byggingarefni 

51.13.1 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi á timbri og 
byggingarefni 

51.13.11 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi á timbri og 
timburafurðum 

51.13.12 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi á öðru 
byggingarefni 

Grein 51.14 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi á 
vélum, iðnaðarvélum, skipum og loftförum 

51.14.1 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi á vélum, 
iðnaðarvélum, skipum og loftförum 

51.14.11 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi á skrifstofuvélum 
og tölvubúnaði 

51.14.12 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi á öðrum vélum og 
búnaði til iðnaðar 

51.14.13 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi á skipum og 
loftförum 

Grein 51.15 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi á 
húsgögnum, heimilisbúnaði, járnvöru og 
verkfærum 

51.15.1 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi á húsgögnum, 
heimilisbúnaði, járnvöru og verkfærum 

51.15.10 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi á húsgögnum, 
heimilisbúnaði, járnvöru og verkfærum 

Grein 51.16 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi á 
textílum, fatnaði, skófatnaði og leðurvöru 

51.16.1 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi á textílum, fatnaði, 
skófatnaði og leðurvöru 

51.16.11 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi á textílum 

51.16.12 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi á fatnaði og 
skófatnaði 

51.16.13 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi á leðurvöru 
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Grein 51.17 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi á 
matvöru, drykkjarvöru og tóbaki 

51.17.1 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi á matvöru, 
drykkjarvöru og tóbaki 

51.17.11 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi á matvöru og 
drykkjarvöru 

51.17.12 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi á tóbaki 

Grein 51.18 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi 
fyrir milligöngu umboðsmanna sem sérhæfa 
sig í tiltekinni vöru eða vöruflokkum, ót.a. 

51.18.1 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi fyrir milligöngu 
umboðsmanna sem sérhæfa sig í tiltekinni vöru eða 
vöruflokkum, ót.a. 

51.18.11 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi fyrir milligöngu 
umboðsmanna sem sérhæfa sig í lyfjum, lyfjavöru og 
snyrtivörum 

51.18.12 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi fyrir milligöngu 
umboðsmanna sem sérhæfa sig í öðrum vörum, ót.a. 

Grein 51.19 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi 
fyrir milligöngu umboðsmanna sem sérhæfa 
sig í margs konar vöru 

51.19.1 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi fyrir milligöngu 
umboðsmanna sem sérhæfa sig í margs konar vöru 

51.19.10 Sala gegn þóknun eða samkvæmt samningi fyrir milligöngu 
umboðsmanna sem sérhæfa sig í margs konar vöru 

Flokkur 51.2 Heildverslun með hráefni úr landbúnaði og 
lifandi dýr 

Grein 51.21 Heildverslun með korn, fræ og dýrafóður 

51.21.1 Heildverslun með korn, fræ og dýrafóður 

51.21.11 Heildverslun með korn 

51.21.12 Heildverslun með fræ (önnur en olíufræ) 

51.21.13 Heildverslun með olíufræ og olíurík aldin 

51.21.14 Heildverslun með dýrafóður 

51.21.15 Heildverslun með hráefni úr landbúnaði, ót.a. 

Grein 51.22 Heildverslun með blóm og plöntur 

51.22.1 Heildverslun með blóm og plöntur 

51.22.10 Heildverslun með blóm og plöntur 

Grein 51.23 Heildverslun með lifandi dýr 

51.23.1 Heildverslun með lifandi dýr 

51.23.10 Heildverslun með lifandi dýr 
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Grein 51.24 Heildverslun með húðir, skinn og leður 

51.24.1 Heildverslun með húðir, skinn og leður 

51.24.10 Heildverslun með húðir, skinn og leður 

Grein 51.25 Heildverslun með óunnið tóbak 

51.25.1 Heildverslun með óunnið tóbak 

51.25.10 Heildverslun með óunnið tóbak 

Flokkur 51.3 Heildverslun með matvæli, drykkjarvöru 
og tóbak 

Grein 51.31 Heildverslun með ávexti og grænmeti 

51.31.1 Heildverslun með ávexti og grænmeti 

51.31.11 Heildverslun með kartöflur 

51.31.12 Heildverslun með óunnið grænmeti, ávexti og hnetur 

Grein 51.32 Heildverslun með kjöt og kjötvöru 

51.32.1 Heildverslun með kjöt og kjötvöru 

51.32.11 Heildverslun með kjöt , alifugla og villibráð 

51.32.12 Heildverslun með kjötvöru 

Grein 51.33 Heildverslun með mjólkurafurðir, egg, olíu til 
manneldis og feiti 

51.33.1 Heildverslun með mjólkurafurðir, egg, olíu til manneldis og 
feiti 

51.33.11 Heildverslun með mjólkurafurðir 

51.33.12 Heildverslun með egg 

51.33.13 Heildverslun með olíu til manneldis og feiti 

Grein 51.34 Heildverslun með áfengi og aðra 
drykkjarvöru 

51.34.1 Heildverslun með áfengi og aðra drykkjarvöru 

51.34.11 Heildverslun með ávaxta- og grænmetissafa, ölkelduvatn og 
gosdrykki 

51.34.12 Heildverslun með bjór, vín, líkjöra og aðra áfenga drykki 
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Grein 51.35 Heildverslun með tóbaksvöru 

51.35.1 Heildverslun með tóbaksvöru 

51.35.10 Heildverslun með tóbaksvöru 

Grein 51.36 Heildverslun með sykur, súkkulaði og sælgæti 

51.36.1 Heildverslun með sykur, súkkulaði og sælgæti 

51.36.11 Heildverslun með sykur 

51.36.12 Heildverslun með súkkulaði og sælgæti 

Grein 51.37 Heildverslun með kaffi, te, kakó og krydd 

51.37.1 Heildverslun með kaffi, te, kakó og krydd 

51.37.10 Heildverslun með kaffi, te, kakó og krydd 

Grein 51.38 Heildverslun með önnur matvæli, þ.m.t. fisk, 
krabbadýr og lindýr 

51.38.1 Heildverslun með fisk, krabbadýr og lindýr 

51.38.10 Heildverslun með fisk, krabbadýr og lindýr 

51.38.2 Heildverslun með önnur matvæli 

51.38.21 Heildverslun með unnið grænmeti, ávexti og hnetur 

51.38.22 Heildverslun með tilreidd matvæli, þ.m.t. barnamat og sérfæði 
auk annarra jafnblandaðra matvæla 

51.38.23 Heildverslun með gæludýrafóður 

51.38.24 Heildverslun með önnur matvæli, ót.a. 

Grein 51.39 Heildverslun með önnur matvæli, 
drykkjarvöru og tóbak 

51.39.1 Heildverslun með önnur matvæli, drykkjarvöru og tóbak 

51.39.11 Heildverslun með önnur frosin matvæli 

51.39.12 Heildverslun með önnur ófrosin matvæli, drykkjarvöru og 
tóbak 

 



Nr. 49/470  2.10.2003EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 
  

Flokkur 51.4 Heildverslun með vörur til heimilishalds 

Grein 51.41 Heildverslun með textíla 

51.41.1 Heildverslun með textíla 

51.41.11 Heildverslun með textíla til fatagerðar 

51.41.12 Heildverslun með aðra textíla 

51.41.13 Heildverslun með textíla og smáhluti sem þeim fylgja 

51.41.14 Heildverslun með lín til heimilishalds 

Grein 51.42 Heildverslun með fatnað og skófatnað 

51.42.1 Heildverslun með fatnað og skófatnað 

51.42.11 Heildverslun með ytri fatnað 

51.42.12 Heildverslun með nærfatnað 

51.42.13 Heildverslun með loðskinnsvöru 

51.42.14 Heildverslun með skófatnað 

51.42.15 Heildverslun með fylgihluti fatnaðar 

Grein 51.43 Heildverslun með rafknúin heimilistæki, 
útvarps- og sjónvarpsvörur 

51.43.1 Heildverslun með rafknúin heimilistæki, ljósabúnað og annan 
rafbúnað 

51.43.11 Heildverslun með rafknúin heimilistæki 

51.43.12 Heildverslun með ljósabúnað 

51.43.13 Heildverslun með víra, rofa og annan rafbúnað til heimilisnota 

51.43.2 Heildverslun með útvarps- og sjónvarpsbúnað, hljómplötur og 
stafræna mynddiska (DVD-diska) 

51.43.21 Heildverslun með útvarps-, sjónvarps- og myndbandsbúnað 

51.43.22 Heildverslun með hljómplötur, hljóð- og myndbönd, 
geisladiska og stafræna mynddiska (DVD-diska) 

Grein 51.44 Heildverslun með postulín og glervöru, 
veggfóður og hreingerningarefni 

51.44.1 Heildverslun með postulín og glervöru, veggfóður og 
hreingerningarefni 

51.44.11 Heildverslun með hnífapör og heimilisbúnað úr málmi 

51.44.12 Heildverslun með glervöru, postulín og leirvöru 

51.44.13 Heildverslun með veggfóður 

51.44.14 Heildverslun með hreingerningarefni 
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Grein 51.45 Heildverslun með ilmvatn og snyrtivöru 

51.45.1 Heildverslun með ilmvatn og snyrtivöru 

51.45.10 Heildverslun með ilmvatn og snyrtivöru 

Grein 51.46 Heildverslun með lyf 

51.46.1 Heildverslun með lyf og tæki og búnað til skurð- og 
bæklunarlækninga 

51.46.11 Heildverslun með lyf 

51.46.12 Heildverslun með tæki og búnað til skurð- og 
bæklunarlækninga 

Grein 51.47 Heildverslun með vörur til heimilishalds 

51.47.1 Heildverslun með húsgögn, gólfefni og aðrar vörur til 
heimilisnota, ekki rafknúnar 

51.47.11 Heildverslun með húsgögn 

51.47.12 Heildverslun með heimilistæki, ekki rafknúin 

51.47.13 Heildverslun með tágavörur, korkvörur, beykisvörur og aðrar 
viðarvörur 

51.47.14 Heildverslun með gólfefni 

51.47.15 Heildverslun með heimilisvarning og -búnað, ót.a. 

51.47.2 Heildverslun með pappír og pappa, bækur, tímarit og ritföng 

51.47.21 Heildverslun með bækur, tímarit og dagblöð 

51.47.22 Heildverslun með ritföng 

51.47.3 Heildverslun með aðrar neytendavörur 

51.47.31 Heildverslun með hljóðfæri og raddskrár 

51.47.32 Heildverslun með ljósmyndabúnað og sjóntæki 

51.47.33 Heildsala leiki og leikföng 

51.47.34 Heildverslun með úr, klukkur og skartgripi 

51.47.35 Heildverslun með íþróttavörur, þ.m.t. reiðhjól 

51.47.36 Heildverslun með leðurvörur og fylgihluti til ferðalaga 

51.47.37 Heildverslun með aðrar neytendavörur, ót.a. 
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Flokkur 51.5 Heildverslun með hráefni og hálfunnin 
efni, önnur en efni úr landbúnaði, 
úrgangsefni og brotajárn 

Grein 51.51 Heildverslun með fast, fljótandi og gaskennt 
eldsneyti og skyldar vörur 

51.51.1 Heildverslun með fast, fljótandi og gaskennt eldsneyti og 
skyldar vörur 

51.51.11 Heildverslun með fast eldsneyti 

51.51.12 Heildverslun með bensín fyrir hreyfla, þ.m.t. flugvélabensín 

51.51.13 Heildverslun með annað fljótandi og gaskennt eldsneyti og 
skyldar vörur 

Grein 51.52 Heildverslun með málma og málmgrýti 

51.52.1 Heildverslun með málmgrýti 

51.52.11 Heildverslun með járngrýti 

51.52.12 Heildverslun með málmgrýti, annað en járngrýti 

51.52.2 Heildverslun með málma í frumgerðum 

51.52.21 Heildverslun með járn og stál í frumgerðum 

51.52.22 Heildverslun með járnlausa málma í frumgerðum 

Grein 51.53 Heildverslun með timbur, byggingarefni og 
hreinlætistæki 

51.53.1 Heildverslun með timbur og vörur sem eru frumunnar úr viði 

51.53.11 Heildverslun með óunna trjáboli 

51.53.12 Heildverslun með vörur sem eru frumunnar úr viði 

51.53.2 Heildverslun með málningu, glerplötur, hreinlætistæki og 
aðrar byggingarvörur 

51.53.21 Heildverslun með hreinlætistæki 

51.53.22 Heildverslun með málningu, lökk og lakkmálningu 

51.53.23 Heildverslun með glerplötur 

51.53.24 Heildverslun með aðrar byggingarvörur 

Grein 51.54 Heildverslun með járnvöru, vöru til pípu- og 
hitalagna, og búnað til þeirra 

51.54.1 Heildverslun með járnvöru, vöru til pípu- og hitalagna, og 
búnað til þeirra 

51.54.11 Heildverslun með járnvöru 

51.54.12 Heildverslun með vörur til pípu- og hitalagna, og búnað til 
þeirra 

51.54.13 Heildverslun með handverkfæri 
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Grein 51.55 Heildverslun með efnavöru 

51.55.1 Heildverslun með iðnefni, áburð, gerviresín og plastefni í 
frumgerðum 

51.55.11 Heildverslun með áburð og efnavöru til nota í landbúnaði 

51.55.12 Heildverslun með gerviresín og plast í frumgerðum 

51.55.13 Heildverslun með önnur iðnefni 

Grein 51.56 Heildverslun með önnur hráefni og hálfunnar 
vörur 

51.56.1 Heildverslun með önnur hráefni og hálfunnar vörur 

51.56.11 Heildverslun með pappír og pappa 

51.56.12 Heildverslun með textíltrefjar 

51.56.13 Heildverslun með hráefni og hálfunnar vörur, þó ekki 
landbúnaðarvörur, ót.a. 

Grein 51.57 Heildverslun með úrgangsefni og brotajárn 

51.57.1 Heildverslun með úrgangsefni og brotajárn 

51.57.10 Heildverslun með úrgangsefni og brotajárn 

Flokkur 51.8 Heildverslun með vélar, tæki og hluti til 
þeirra 

Grein 51.81 Heildverslun með vélaverkfæri 

51.81.1 Heildverslun með smíðavélar 

51.81.11 Heildverslun með smíðavélar til trésmíða 

51.81.12 Heildverslun með smíðavélar fyrir málm 

51.81.13 Heildverslun með smíðavélar fyrir smíði úr öðrum efnum 

Grein 51.82 Heildverslun með vélar og tæki til 
námuvinnslu, bygginga og mannvirkjagerðar 

51.82.1 Heildverslun með vélar og tæki til námuvinnslu, bygginga og 
mannvirkjagerðar 

51.82.10 Heildverslun með vélar og tæki til námuvinnslu, bygginga og 
mannvirkjagerðar 

Grein 51.83 Heildverslun með vélar til textíliðnaðar og 
sauma- og prjónavélar 

51.83.1 Heildverslun með vélar til textíliðnaðar og sauma- og 
prjónavélar 

51.83.10 Heildverslun með vélar til textíliðnaðar og sauma- og 
prjónavélar 
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Grein 51.84 Heildverslun með tölvur, jaðartæki og 
hugbúnað fyrir tölvur 

51.84.1 Heildverslun með tölvur, jaðartæki og hugbúnað fyrir tölvur 

51.84.10 Heildverslun með tölvur, jaðartæki og hugbúnað fyrir tölvur 

Grein 51.85 Heildverslun með tölvur, skrifstofuvélar og 
búnað 

51.85.1 Heildverslun með aðrar skrifstofuvélar og búnað 

51.85.11 Heildverslun með skrifstofuvélar, t.d. ritvélar, ljósritunartæki 
og reiknivélar 

51.85.12 Heildverslun með skrifstofuhúsgögn 

Grein 51.86 Heildverslun með aðra rafeindahluta og 
búnað 

51.86.1 Heildverslun með aðra rafeindahluta og búnað 

51.86.10 Heildverslun með aðra rafeindahluta og búnað 

Grein 51.87 Heildverslun með annan búnað og vélar til 
nota í iðnaði, verslun, siglingum og flugi 

51.87.1 Heildverslun með annan búnað og vélar til nota í iðnaði, 
verslun, siglingum og flugi 

51.87.11 Heildverslun með flutningatæki, þó ekki vélknúin ökutæki og 
vélhjól  

51.87.12 Heildverslun með vélar, tæki og hluti til þeirra 

51.87.13 Heildverslun með lyftibúnað og búnað til meðhöndlunar 

51.87.14 Heildverslun með vélar til notkunar í matvæla-, drykkjarvöru- 
og tóbaksiðnaði 

51.87.15 Heildverslun með sérhæfðar rafmagnsvélar og -búnað og efni 

51.87.16 Heildverslun með aðrar vélar til almennra og sérstakra nota, 
búnað og tæki 

Grein 51.88 Heildverslun með landbúnaðarvélar og hluti 
til þeirra, þ.m.t. dráttarvélar 

51.88.1 Heildverslun með landbúnaðarvélar og hluti til þeirra, þ.m.t. 
dráttarvélar 

51.88.11 Heildverslun með landbúnaðardráttarvélar 

51.88.12 Heildverslun með vélar til landbúnaðar og skógræktar (þó ekki 
dráttarvélar) og hluti og áhöld til þeirra 
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Flokkur 51.9 Önnur heildverslun 

Grein 51.90 Önnur heildverslun 

51.90.1 Önnur heildverslun 

51.90.10 Önnur heildverslun 

DEILD 52 SMÁSALA Á ÖÐRU EN VÉLKNÚNUM 
ÖKUTÆKJUM OG VÉLHJÓLUM; 
VIÐGERÐIR Á HLUTUM TIL EINKA- OG 
HEIMILISNOTA. 

Flokkur 52.1 Blönduð smásala 

Grein 52.11 Blönduð smásala með matvöru, tóbak eða 
drykkjarvöru sem aðalvörur 

52.11.1 Blönduð smásala með matvöru, tóbak eða drykkjarvöru sem 
aðalvörur 

52.11.11 Blönduð smásala með frysta matvöru sem aðalvöru 

52.11.12 Blönduð smásala með ófrosna matvöru, drykkjarvöru eða 
tóbak sem aðalvörur 

Grein 52.12 Önnur blönduð smásala 

52.12.1 Önnur blönduð smásala 

52.12.10 Önnur blönduð smásala 

Flokkur 52.2 Smásala á matvöru, drykkjarvöru og 
tóbaki í sérverslunum 

Grein 52.21 Smásala á ávöxtum og grænmeti 

52.21.1 Smásala á ávöxtum og grænmeti 

52.21.10 Smásala á ávöxtum og grænmeti 
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Grein 52.22 Smásala á kjöti (þ.m.t. alifuglakjöti) og 
kjötvöru 

52.22.1 Smásala á kjöti (þ.m.t. alifuglakjöti) og kjötvöru 

52.22.10 Smásala á kjöti (þ.m.t. alifuglakjöti) og kjötvöru 

Grein 52.23 Smásala á fiski, krabbadýrum og lindýrum 

52.23.1 Smásala á fiski, krabbadýrum og lindýrum 

52.23.10 Smásala á fiski, krabbadýrum og lindýrum 

Grein 52.24 Smásala á brauði, kökum, sætabrauði og 
sælgæti 

52.24.1 Smásala á brauði, kökum, sætabrauði og sælgæti 

52.24.11 Smásala á brauði og sætabrauði 

52.24.12 Smásala á sætabrauði 

Grein 52.25 Smásala á áfengi og annarri drykkjarvöru 

52.25.1 Smásala á áfengi og annarri drykkjarvöru 

52.25.10 Smásala á áfengi og annarri drykkjarvöru 

Grein 52.26 Smásala á tóbaksvöru 

52.26.1 Smásala á tóbaksvöru 

52.26.10 Smásala á tóbaksvöru 

Grein 52.27 Önnur smásala á matvöru í sérverslunum 

52.27.1 Önnur smásala á matvöru í sérverslunum 

52.27.11 Smásala á mjólkurafurðum og eggjum 

52.27.12 Sérhæfð smásala á matvælum, ót.a. 

Flokkur 52.3 Smásala lyfja og hjúkrunarvöru, snyrti- og 
hreinlætisvöru 

Grein 52.31 Smásala lyfja 

52.31.1 Smásala lyfja 

52.31.10 Smásala lyfja 

Grein 52.32 Smásala á hjúkrunarvörum og hjálpartækjum 

52.32.1 Smásala á hjúkrunarvörum og hjálpartækjum 

52.32.10 Smásala á hjúkrunarvörum og hjálpartækjum 
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Grein 52.33 Smásala á snyrti- og hreinlætisvörum 

52.33.1 Smásala á snyrti- og hreinlætisvörum 

52.33.10 Smásala á snyrti- og hreinlætisvörum 

Flokkur 52.4 Önnur smásala á  nýrri vöru í 
sérverslunum 

Grein 52.41 Smásala á  textílvöru 

52.41.1 Smásala á textílvörum og smáhlutum sem þeim fylgja 

52.41.11 Smásala á textílvörum, þó ekki smáhlutum sem þeim fylgja 

52.41.12 Smásala á smáhlutum sem fylgja textílvörum 

Grein 52.42 Smásala á fatnaði 

52.42.1 Smásala á fatnaði 

52.42.10 Smásala á fatnaði 

Grein 52.43 Smásala á skófatnaði og leðurvörum 

52.43.1 Smásala á skófatnaði og leðurvörum 

52.43.11 Smásala á skófatnaði 

52.43.12 Smásala á leðurvörum og fylgihlutum til ferðalaga 

Grein 52.44 Smásala á húsgögnum, ljósabúnaði og 
búsáhöldum, ót.a 

52.44.1 Smásala á húsgögnum, ljósabúnaði og búsáhöldum, ót.a 

52.44.11 Smásala á húsgögnum 

52.44.12 Smásala á ýmiss konar búsáhöldum, hnífapörum, leirvöru, 
glervöru, postulíni og leirmunum 

52.44.13 Smásala á ljósabúnaði 

52.44.14 Smásala á gluggatjöldum, nettjöldum og ýmiss konar 
textílefnum til heimilishalds 

52.44.15 Smásala á viðarvöru, korkvöru og tágavöru 

52.44.16 Smásala á tækjum, vörum og búnaði til heimilishalds ót.a., 
ekki rafknúnum 
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Grein 52.45 Smásala á rafknúnum heimilistækjum, 
útvarps- og sjónvarpstækjum 

52.45.1 Smásala á rafknúnum heimilistækjum 

52.45.10 Smásala á rafknúnum heimilistækjum 

52.45.2 Smásala á útvarps- og sjónvarpsbúnaði, hljóðfærum, 
hljómplötum og stafrænum mynddiskum (DVD-diskum) 

52.45.21 Smásala á tækjum til upptöku og afspilunar á hljóði og mynd 

52.45.22 Smásala á hljóðsnældum og myndböndum (áteknum og 
óáteknum), stafrænum mynddiskum (DVD-diskum), 
geisladiskum og hljómplötum 

52.45.23 Heildverslun með hljóðfæri og raddskrár 

Grein 52.46 Smásala á járnvöru, málningu og gleri 

52.46.1 Smásala á járnvöru, málningu og gleri 

52.46.11 Smásala á járnvöru 

52.46.12 Smásala á málningu, lökkum og lakkmálningu 

52.46.13 Smásala á gleri 

52.46.14 Smásala á efni og tækjum til tómstundavinnu 

52.46.15 Smásala á hreinlætistækjum 

52.46.16 Smásala á byggingarvörum, ót.a. 

Grein 52.47 Smásala á bókum, dagblöðum og ritföngum 

52.47.1 Smásala á bókum, dagblöðum og ritföngum 

52.47.11 Smásala á bókum 

52.47.12 Smásala á dagblöðum og tímaritum 

52.47.13 Smásala á ritföngum 

Grein 52.48 Önnur smásala í sérverslunum 

52.48.1  Sérhæfð smásala á skrifstofuhúsgögnum, skrifstofuvörum og -
 búnaði, tölvum og sjóntækjum og ljósmyndabúnaði 

52.48.11 Smásala á skrifstofuhúsgögnum 

52.48.12 Smásala á skrifstofuvörum, -vélum og -búnaði 

52.48.13 Smásala á tölvum og raðframleiddum hugbúnaði 

52.48.14 Smásala á ljósmyndunarbúnaði, sjóntækjum og mæli- og 
rannsóknartækjum 

52.48.15 Smásala á fjarskiptabúnaði 
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52.48.2 Smásala á úrum, klukkum og skartgripum í sérverslunum og á 
íþróttavöru, leikjum og leikföngum 

52.48.21 Smásala á úrum, klukkum og skartgripum 

52.48.22 Smásala á íþróttavörum, þ.m.t. reiðhjólum 

52.48.23 Smásala á leikjum og leikföngum 

52.48.3 Sérhæfð smásala á öðru en matvælum, ót.a. 

52.48.31 Smásala á hreinsiefnum, veggfóðri og gólfefnum 

52.48.32 Smásala á blómum, plöntum, fræjum og áburði 

52.48.33 Smásala á gæludýrum 

52.48.34 Smásala á minjagripum 

52.48.35 Smásala á brennsluolíu, flöskugasi, kolum og viði til 
heimilisnota 

52.48.36 Smásala á frímerkjum og mynt 

52.48.37 Smásala á listmunum 

52.48.38 Önnur sérhæfð smásala á öðru en matvælum, ót.a. 

Flokkur 52.5 Smásala á notuðum munum í verslunum 

Grein 52.50 Smásala á notuðum munum í verslunum 

52.50.1 Smásala á notuðum munum í verslunum 

52.50.11 Smásala á fornmunum 

52.50.12 Smásala á notuðum bókum í verslunum 

52.50.13 Smásala á öðrum notuðum munum í verslunum 

Flokkur 52.6 Smásala utan verslana 

Grein 52.61 Smásala með póstverslun 

52.61.1 Smásala með póstverslun 

52.61.11 Smásala með póstverslun sem sérhæfir sig í textílum og 
fatnaði 

52.61.12 Smásala með póstverslun sem sérhæfir sig í öðrum vörum 

52.61.13 Smásala með póstverslun með blandaða vöru 
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52.61.2 Smásala á Netinu 

52.61.20 Smásala á Netinu 

Grein 52.62 Smásala úr söluvögnum og á mörkuðum 

52.62.1 Smásala úr söluvögnum og á mörkuðum 

52.62.11 Smásala á mat og matvælum úr söluvögnum og á mörkuðum 

52.62.12 Önnur smásala úr söluvögnum og á mörkuðum 

Grein 52.63 Önnur smásala utan verslana 

52.63.1 Önnur smásala utan verslana 

52.63.10 Önnur smásala utan verslana 

Flokkur 52.7 Viðgerðir á hlutum til einka- og 
heimilisnota 

Grein 52.71 Viðgerðir á skóm og öðrum leðurvörum 

52.71.1 Viðgerðir á skóm og öðrum leðurvörum 

52.71.10 Viðgerðir á skóm og öðrum leðurvörum 

Grein 52.72 Viðgerðir á rafknúnum heimilistækjum 

52.72.1 Viðgerðir á rafknúnum heimilistækjum 

52.72.11 Viðgerðir á útvörpum, sjónvörpum og öðrum hljóð- og 
myndbandsbúnaði 

52.72.12 Viðgerðir á öðrum rafknúnum heimilistækjum 

Grein 52.73 Viðgerðir á úrum, klukkum og skartgripum 

52.73.1 Viðgerðir á úrum, klukkum og skartgripum 

52.73.10 Viðgerðir á úrum, klukkum og skartgripum 

Grein 52.74 Viðgerðir á öðrum hlutum til einka- og 
heimilisnota 

52.74.1 Viðgerðir á öðrum hlutum til einka- og heimilisnota 

52.74.11 Viðgerðir á fatnaði og textílvörum til heimilisnota 

52.74.12 Viðgerðir á reiðhjólum 

52.74.13 Viðgerðir á öðrum hlutum til einka- og heimilisnota, ót.a. 
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BÁLKUR H HÓTEL- OG VEITINGAHÚSAREKSTUR

DEILD 55 HÓTEL- OG VEITINGAHÚSAREKSTUR 

Flokkur 55.1 Hótel 

Grein 55.10 Hótel 

55.10.1 Hótel 

55.10.10 Hótel 

Flokkur 55.2 Tjaldstæði og önnur aðstaða til stuttrar 
dvalar 

Grein 55.21 Farfuglaheimili og sæluhús 

55.21.1 Farfuglaheimili og sæluhús 

55.21.10 Farfuglaheimili og sæluhús 

Grein 55.22 Tjaldstæði, þ.m.t. hjólhýsastæði 

55.22.1 Tjaldstæði, þ.m.t. hjólhýsastæði 

55.22.10 Tjaldstæði, þ.m.t. hjólhýsastæði 

Grein 55.23 Önnur aðstaða til stuttrar dvalar 

55.23.1 Önnur aðstaða til stuttrar dvalar 

55.23.11 Sumardvalarbúðir fyrir börn 

55.23.12 Sumardvalarstaðir 

55.23.13 Leiga á gistirými með húsgögnum í skamman tíma 

55.23.14 Svefnvagnar og svipuð aðstaða í öðrum farartækjum 

55.23.15 Önnur aðstaða til stuttrar dvalar, ót.a. 
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Flokkur 55.3 Veitingasala 

Grein 55.30 Veitingasala 

55.30.1 Veitingasala 

55.30.11 Veitingasala þar sem þjónað er til borðs 

55.30.12 Veitingasala í veitingavögnum járnbrautarlesta og í skipum 

55.30.13 Veitingasala með sjálfsafgreiðslu 

55.30.14 Önnur veitingasala 

Flokkur 55.4 Sala á drykkjarföngum 

Grein 55.40 Sala á drykkjarföngum 

55.40.1 Sala á drykkjarföngum 

55.40.10 Sala á drykkjarföngum 

Flokkur 55.5 Mötuneyti og sala á tilbúnum mat 

Grein 55.51 Mötuneyti 

55.51.1 Mötuneyti 

55.51.10 Mötuneyti 

Grein 55.52 Sala á tilbúnum mat 

55.52.1 Sala á tilbúnum mat 

55.52.11 Sala á tilbúnum mat til heimila 

55.52.12 Sala á tilbúnum mat til flutningafyrirtækja 

55.52.13 Sala á tilbúnum mat til annarra fyrirtækja og stofnana 

BÁLKUR I FLUTNINGAR, VÖRUGEYMSLA OG 
SAMSKIPTATÆKNI 

DEILD 60 FLUTNINGAR Á LANDI OG EFTIR 
LEIÐSLUM 

Flokkur 60.1 Flutningar á járnbrautum 

Grein 60.10 Flutningar á járnbrautum 

60.10.1 Farþegaflutningar á járnbrautum milli þéttbýlisstaða 

60.10.11 Farþegaflutningar á járnbrautum milli þéttbýlisstaða 

60.10.12 Farþega- og ökutækjaflutningar milli þéttbýlisstaða á 
járnbrautum 
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60.10.2 Vöruflutningar á járnbrautum á þéttbýlissvæðum, í úthverfum 
og innanbæjar 

60.10.21 Flutningar á frystum vörum eða kælivörum á járnbrautum á 
þéttbýlissvæðum, í úthverfum og innanbæjar  

60.10.22 Flutningar á jarðolíuvörum á járnbrautum á þéttbýlissvæðum, í 
úthverfum og innanbæjar 

60.10.23 Búlkaflutningar á öðrum vökvum eða lofttegundum á 
járnbrautum á þéttbýlissvæðum, í úthverfum og innanbæjar 

60.10.24 Flutningar á vörum í gámum á járnbrautum á þéttbýlissvæðum, 
í úthverfum og innanbæjar 

60.10.25 Póstflutningar á járnbrautum á þéttbýlissvæðum, í úthverfum 
og innanbæjar 

60.10.26 Flutningar á þurravöru á járnbrautum á þéttbýlissvæðum, í 
úthverfum og innanbæjar 

60.10.27 Flutningar á öðrum vörum á járnbrautum á þéttbýlissvæðum, í 
úthverfum og innanbæjar 

60.10.3 Stjak- eða dráttarþjónusta á járnbrautum 

60.10.30 Stjak- eða dráttarþjónusta á járnbrautum 

Flokkur 60.2 Aðrir flutningar á landi 

Grein 60.21 Aðrir áætlunarflutningar á farþegum á landi 

60.21.1 Farþegaflutningar á járnbrautum innanbæjar og í úthverfum  

60.21.10 Farþegaflutningar á járnbrautum innanbæjar og í úthverfum  

60.21.2 Blandaðir flutningar á landi 

60.21.20 Blandaðir flutningar á landi  

60.21.3 Farþegaflutningar innanbæjar og í úthverfum, aðrir en á 
járnbrautum 

60.21.31 Áætlunarflutningar innanbæjar og í úthverfum, aðrir en á 
járnbrautum 

60.21.32 Sérflutningar innanbæjar og í úthverfum, aðrir en á 
járnbrautum 

60.21.4 Farþegaflutningar á þéttbýlissvæðum, aðrir en á járnbrautum 

60.21.41 Áætlunarflutningar á þéttbýlissvæðum, aðrir en á járnbrautum 

60.21.42 Sérflutningar á þéttbýlissvæðum, aðrir en á járnbrautum 

60.21.5 Farþegaflutningar á landi með teinabrautum, strengjabrautum, 
skíðalyftum og aðrir áætlunarflutningar á farþegum á landi 

60.21.51 Farþegaflutningar með teinabrautum, strengjabrautum og 
skíðalyftum 

60.21.52 Aðrir áætlunarflutningar á farþegum á landi, ót.a. 
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Grein 60.22 Akstur leigubíla og leiga á fólksbílum með 

bílstjóra 

60.22.1 Akstur leigubíla og leiga á fólksbílum með bílstjóra 

60.22.11 Akstur leigubíla 

60.22.12 Leiga á fólksbílum með bílstjóra 

Grein  60.23 Aðrir farþegaflutningar á landi 

60.23.1 Aðrir farþegaflutningar á landi 

60.23.11 Leiga á áætlunar- og langferðabifreiðum með bílstjóra 

60.23.12 Kynnisferðir í áætlunarbílum 

60.23.13 Farþegaflutningar í ökutækjum sem dráttardýrum er beitt fyrir 

60.23.14 Aðrir óreglubundnir farþegaflutningar á farþegum á landi, ót.a.

Grein  60.24 Vöruflutningar á landi 

60.24.1 Vöruflutningar á landi með sérhæfðum ökutækjum 

60.24.11 Flutningar með ökutækjum fyrir frystar vörur eða kælivörur 

60.24.12 Flutningar með ökutækjum fyrir jarðolíuvörur 

60.24.13 Búlkaflutningar með ökutækjum fyrir aðra vökva eða 
lofttegundir 

60.24.14 Flutningar með ökutækjum fyrir vörur í gámum 

60.24.15 Flutningar með ökutækjum til flutninga á innbúi 

60.24.16 Flutningar með ökutækjum fyrir þurravöru 

60.24.17 Flutningaþjónusta með sérhæfðum ökutækjum, ót.a.  

60.24.2 Farmflutningar á landi með ósérhæfðum ökutækjum 

60.24.21 Póstflutningar á landi 

60.24.22 Aðrir farmflutningar á landi 

60.24.3 Leiga á ökutækjum til farmflutninga með bílstjóra 

60.24.30 Leiga á ökutækjum til farmflutninga með bílstjóra 
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Flokkur  60.3 Flutningar eftir leiðslum 

Grein 60.30 Flutningar eftir leiðslum 

60.30.1 Flutningar eftir leiðslum 

60.30.11 Flutningar á hrárri eða hreinsaðri jarðolíu og jarðolíuvörum 
eftir leiðslum 

60.30.12 Flutningar á jarðgasi eftir leiðslum 

60.30.13 Flutningar á öðrum vörum eftir leiðslum 

DEILD 61 FLUTNINGAR Á SJÓ OG VATNALEIÐUM

Flokkur 61.1 Millilanda- og strandsiglingar 

Grein 61.10 Millilanda- og strandsiglingar 

61.10.1 Millilanda- og strandsiglingar 

61.10.11 Millilanda- og strandsiglingar með farþega á ferjum 

61.10.12 Aðrar millilanda- og strandsiglingar með farþega 

61.10.2 Farmflutningar eftir millilanda- og strandsiglingaleiðum 

61.10.21 Flutningar á frystum vörum eða kælivörum eftir millilanda- og 
strandsiglingarleiðum 

61.10.22 Flutningar á jarðolíu eftir millilanda- og strandsiglingaleiðum 

61.10.23 Búlkaflutningar á öðrum vökvum eða lofttegundum eftir 
millilanda- og strandsiglingaleiðum 

61.10.24 Flutningar á vörum í gámum eftir millilanda- og 
strandsiglingaleiðum 

61.10.25 Póstflutningar eftir millilanda- og strandsiglingaleiðum 

61.10.26 Búlkaflutningar á þurravöru eftir millilanda- og 
strandsiglingaleiðum 

61.10.27 Aðrir farmflutningar eftir millilanda- og strandsiglingaleiðum 

61.10.3 Leiga á haffærum skipum með áhöfn; dráttar- og stjakþjónusta 

61.10.31 Leiga á haffærum skipum með áhöfn 

61.10.32 Dráttar- og stjakþjónusta eftir millilanda- og strandsiglin-
galeiðum 
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Flokkur 61.2 Flutningar á skipgengum vatnaleiðum 

Grein 61.20 Flutningar á skipgengum vatnaleiðum 

61.20.1 Farþegaflutningar með skipum á skipgengum vatnaleiðum 

61.20.11 Farþegaflutningar með skipum á skipgengum vatnaleiðum 

61.20.12 Aðrir farþegaflutningar á skipgengum vatnaleiðum 

61.20.2 Farmflutningar með skipum á skipgengum vatnaleiðum 

61.20.21 Flutningar á frystum vörum eða kælivörum á skipgengum 
vatnaleiðum 

61.20.22 Flutningar á jarðolíu á skipgengum vatnaleiðum 

61.20.23 Búlkaflutningar á öðrum vökvum eða lofttegundum á 
skipgengum vatnaleiðum 

61.20.24 Flutningar á vörum í gámum á skipgengum vatnaleiðum 

61.20.25 Aðrir farmflutningar á skipgengum vatnaleiðum 

61.20.3 Leiga á skipum, öðrum en hafskipum, með áhöfn; dráttar- og 
stjakþjónusta 

61.20.31 Leiga á skipum, öðrum en hafskipum, með áhöfn 

61.20.32 Dráttar- og stjakþjónusta á skipgengum vatnaleiðum 

DEILD 62 FLUTNINGAR Í LOFTI 

Flokkur 62.1 Flutningar með áætlunarflugi 

Grein 62.10 Flutningar með áætlunarflugi 

62.10.1 Farþegaflutningar með áætlunarflugi 

62.10.10 Farþegaflutningar með áætlunarflugi 

62.10.2 Farmflutningar með áætlunarflugi 

62.10.21 Póstflutningar með áætlunarflugi 

62.10.22 Flutningar í gámum með áætlunarflugi 

62.10.23 Aðrir farmflutningar með áætlunarflugi 

Flokkur 62.2 Flutningar með leigu- og þjónustuflugi 

Grein 62.20 Flutningar með leigu- og þjónustuflugi 

62.20.1 Farþegaflutningar með leigu- og þjónustuflugi 

62.20.10 Farþegaflutningar með leigu- og þjónustuflugi 
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62.20.2 Farmflutningar með leigu- og þjónustuflugi 

62.20.20 Farmflutningar með leigu- og þjónustuflugi 

62.20.3 Leiga á loftförum með áhöfn 

62.20.30 Leiga á loftförum með áhöfn 

Flokkur 62.3 Geimflutningar 

Grein 62.30 Geimflutningar 

62.30.1 Geimflutningar 

62.30.10 Geimflutningar 

DEILD 63 FLUTNINGAÞJÓNUSTA; STARFSEMI 
FERÐASKRIFSTOFA OG FLUTNINGA-
MIÐLUN 

Flokkur 63.1 Vöruafgreiðsla og -geymsla 

Grein 63.11 Vöruafgreiðsla 

63.11.1 Vöruafgreiðsla 

63.11.11 Gámaafgreiðsla 

63.11.12 Önnur vöruafgreiðsla 

Grein 63.12 Vörugeymslur 

63.12.1 Vörugeymslur 

63.12.11 Geymsla á frystum vörum eða kælivörum 

63.12.12 Geymsla á vökvum eða lofttegundum 

63.12.13 Geymsla á korni 

63.12.14 Aðrar vörugeymslur 

Flokkur 63.2 Önnur þjónusta tengd flutningum 

Grein 63.21 Önnur þjónusta tengd landflutningum 

63.21.1 Þjónusta tengd flutningum á járnbrautum 

63.21.10 Þjónusta tengd flutningum á járnbrautum 
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63.21.2 Önnur þjónusta tengd flutningum á landi 

63.21.21 Rekstur strætisvagnastöðva 

63.21.22 Rekstur hraðbrauta 

63.21.23 Rekstur brúa og jarðganga 

63.21.24 Bílastæðaþjónusta 

63.21.25 Önnur þjónusta tengd flutningum á landi, ót.a. 

Grein 63.22 Önnur þjónusta tengd flutningum á sjó og 
vatnaleiðum 

63.22.1 Önnur þjónusta tengd flutningum á sjó og vatnaleiðum 

63.22.11 Þjónusta við rekstur hafna og vatnaleiða, þó ekki 
vöruafgreiðsla 

63.22.12 Hafnsöguþjónusta 

63.22.13 Þjónusta við komu skips í höfn 

63.22.14 Siglingatækjaþjónusta 

63.22.15 Þjónusta við að bjarga skipum og koma þeim á flot aftur 

63.22.16 Önnur þjónusta tengd flutningum á sjó og vatnaleiðum, ót.a. 

Grein 63.23 Önnur þjónusta tengd flutningum lofti 

63.23.1 Önnur þjónusta tengd flutningum í lofti 

63.23.11 Þjónusta við rekstur flugvalla, þó ekki vöruafgreiðsla 

63.23.12 Þjónusta tengd flugumferðarstjórn 

63.23.13 Önnur þjónusta tengd flutningum í lofti, ót.a. 

Flokkur 63.3 Rekstur ferðaskrifstofa, þjónusta ferðasala, 
aðstoð við ferðamenn, ót.a. 

Grein 63.30 Rekstur ferðaskrifstofa, þjónusta ferðasala, 
aðstoð við ferðamenn, ót.a. 

63.30.1 Rekstur ferðaskrifstofa, þjónusta ferðasala, aðstoð við 
ferðamenn, ót.a. 

63.30.11 Skipulagning pakkaferða 

63.30.12 Sala á farseðlum, gistingu og pakkaferðum gegn greiðslu eða 
samkvæmt samningi 

63.30.13 Upplýsingaþjónusta við ferðamenn 

63.30.14 Leiðsöguþjónusta við ferðamenn 
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Flokkur 63.4 Önnur flutningamiðlun 

Grein 63.40 Önnur flutningamiðlun 

63.40.1 Farmflutningamiðlun 

63.40.11 Skipamiðlun 

63.40.12 Önnur framsendingarþjónusta 

63.40.2 Önnur flutningaþjónusta 

63.40.20 Önnur flutningaþjónusta 

DEILD 64 PÓST- OG FJARSKIPTAÞJÓNUSTA 

Flokkur 64.1 Póst- og boðberaþjónusta 

Grein 64.11 Innlend póstþjónusta 

64.11.1 Póstþjónusta 

64.11.11 Póstþjónusta tengd dagblöðum og tímaritum 

64.11.12 Bréfapóstþjónusta 

64.11.13 Bögglapóstþjónusta 

64.11.14 Póstafgreiðsla 

64.11.15 Önnur póstþjónusta 

Grein 64.12 Boðberaþjónusta önnur en opinber 
póstþjónusta 

64.12.1 Boðberaþjónusta önnur en opinber póstþjónusta 

64.12.11 Margþætt boðberaþjónusta 

64.12.12 Önnur boðberaþjónusta 

Flokkur 64.2 Fjarskiptaþjónusta 

Grein 64.20 Fjarskiptaþjónusta 

64.20.1 Gagna- og boðflutningaþjónusta 

64.20.11 Almenn talsímaþjónusta innan svæða 

64.20.12 Almenn talsímaþjónusta milli svæða 

64.20.13 Farsímaþjónusta 

64.20.14 Sameiginleg netþjónusta í viðskiptalegum tilgangi 

64.20.15 Sérstök netþjónusta í viðskiptalegum tilgangi 

64.20.16 Gagnanetsþjónusta 

64.20.18 Þjónusta til að veita aðgang að Netinu 
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64.20.2 Önnur fjarskiptaþjónusta 

64.20.21 Sjónvarpssendingarþjónusta 

64.20.22 Útvarpssendingarþjónusta 

64.20.23 Samtengingarþjónusta 

64.20.28 Önnur fjarskiptaþjónusta 

64.20.3 Útvarps- og sjónvarpsþjónusta um kapalkerfi 

64.20.30 Útvarps- og sjónvarpsþjónusta um kapalkerfi 

BÁLKUR J FJÁRMÁLAÞJÓNUSTA 

DEILD 65 FJÁRMÁLAÞJÓNUSTA, ÞÓ EKKI 
STARFSEMI VÁTRYGGINGAFÉLAGA 
OG LÍFEYRISSJÓÐA 

Flokkur 65.1 Þjónusta peningastofnana 

Grein 65.11 Þjónusta seðlabanka 

65.11.1 Þjónusta seðlabanka 

65.11.10 Þjónusta seðlabanka 

Grein 65.12 Önnur þjónusta peningastofnana 

65.12.1 Önnur þjónusta peningastofnana 

65.12.10 Önnur þjónusta peningastofnana 

Flokkur 65.2 Önnur fjármálaþjónusta 

Grein 65.21 Eignarleiguþjónusta 

65.21.1 Eignarleiguþjónusta 

65.21.10 Eignarleiguþjónusta 

Grein 65.22 Önnur lánaþjónusta 

65.22.1 Önnur lánaþjónusta 

65.22.10 Önnur lánaþjónusta 
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Grein 65.23 Önnur fjármálaþjónusta, ót.a., þó ekki 
þjónusta vátryggingafélaga og lífeyrissjóða 

65.23.1 Önnur fjármálaþjónusta, ót.a., þó ekki þjónusta vá-
tryggingafélaga og lífeyrissjóða 

65.23.10 Önnur fjármálaþjónusta, ót.a., þó ekki þjónusta vá-
tryggingafélaga og lífeyrissjóða 

DEILD 66 ÞJÓNUSTA VÁTRYGGINGAFÉLAGA OG 
LÍFEYRISSJÓÐA, ÞÓ EKKI LÖGBOÐNAR 
ALMANNATRYGGINGAR 

Flokkur 66.0 Þjónusta vátryggingafélaga og lífeyrissjóða, 
þó ekki lögboðnar almannatryggingar 

Grein 66.01 Líftryggingar 

66.01.1 Líftryggingar 

66.01.11 Líftryggingar 

66.01.12 Endurtryggingar sem tengjast líftryggingum 

Grein 66.02 Lífeyristryggingar 

66.02.1 Lífeyristryggingar 

66.02.11 Lífeyristryggingar 

66.02.12 Endurtryggingar sem tengjast lífeyristryggingum 

Grein 66.03 Skaðatryggingar 

66.03.1 Slysa- og sjúkratryggingaþjónusta 

66.03.11 Slysatryggingaþjónusta 

66.03.12 Sjúkratryggingaþjónusta 

66.03.13 Óuppsegjanleg heilsutrygging 

66.03.2 Ökutækjatryggingaþjónusta 

66.03.21 Ökutækjatryggingaþjónusta, bótaábyrgð þriðja aðila 

66.03.22 Önnur ökutækjatryggingaþjónusta 

66.03.3 Flutnings- og farmtryggingaþjónusta 

66.03.31 Sjó-, loft- og flutningstryggingar 

66.03.32 Farmtryggingaþjónusta 

66.03.4 Brunatryggingar og tryggingar vegna annars eignatjóns 

66.03.40 Brunatryggingar og tryggingar vegna annars eignatjóns 

66.03.5 Almenn ábyrgðartrygging 

66.03.50 Almenn ábyrgðartrygging 
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66.03.6 Greiðslu- og efndavátrygging 

66.03.60 Greiðslu- og efndavátrygging 

66.03.7 Tryggingar vegna lögfræðiaðstoðar, lögfræðiþóknunar og 
ýmiss konar fjárhagstjóns 

66.03.71 Tryggingar vegna lögfræðiaðstoðar 

66.03.72 Trygginga vegna kostnaðar í kringum málarekstur 

66.03.73 Ýmis tryggingaþjónusta vegna fjárhagstjóns 

66.03.8 Aðrar skaðatryggingar 

66.03.80 Aðrar skaðatryggingar 

66.03.9 Endurtryggingar sem tengjast skaðatryggingum 

66.03.90 Endurtryggingar sem tengjast skaðatryggingum 

DEILD 67 ÞJÓNUSTA TENGD FJÁRMÁ-
LAÞJÓNUSTU 

Flokkur 67.1 Þjónusta tengd fjármálaþjónustu, þó ekki 
starfsemi vátryggingafélaga og lífeyrissjóða

Grein 67.11 Stjórnun fjármálamarkaða 

67.11.1 Stjórnun fjármálamarkaða 

67.11.10 Stjórnun fjármálamarkaða 

Grein 67.12 Verðbréfamiðlun og stjórnun verðbréfasjóða 

67.12.1 Verðbréfamiðlun og stjórnun verðbréfasjóða 

67.12.10 Verðbréfamiðlun og stjórnun verðbréfasjóða 

Grein 67.13 Önnur þjónusta tengd fjármálaþjónustu, ót.a 

67.13.1 Önnur þjónusta tengd fjármálaþjónustu, ót.a 

67.13.10 Önnur þjónusta tengd fjármálaþjónustu, ót.a 
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Flokkur 67.2 Þjónusta tengd vátryggingafélögum og 

lífeyrissjóðum 

Grein 67.20 Þjónusta tengd vátryggingafélögum og 
lífeyrissjóðum 

67.20.1 Þjónusta tengd vátryggingafélögum og lífeyrissjóðum 

67.20.10 Þjónusta tengd vátryggingafélögum og lífeyrissjóðum 

67.20.2 Tryggingamiðlun og miðlunarþjónusta 

67.20.20 Tryggingamiðlun og miðlunarþjónusta 

BÁLKUR K      SALA OG REKSTUR FASTEIGNA 

DEILD 70 FASTEIGNAVIÐSKIPTI 

Flokkur 70.1 Fasteignaviðskipti með eigin eignir 

Grein 70.11 Lóða- og byggingarumsýsla, fjármögnun og 
sala fasteigna 

70.11.1 Lóða- og byggingarumsýsla, fjármögnun og sala fasteigna 

70.11.11 Lóða- og byggingarumsýsla og sala íbúðarhúsnæðis 

70.11.12 Lóða- og byggingarumsýsla og sala íbúðarhúsnæðis 

Grein 70.12 Kaup og sala á eigin fasteignum 

70.12.1 Kaup og sala á eigin fasteignum 

70.12.11 Kaup og sala á íbúðarhúsum og íbúðarhúsalóðum 

70.12.12 Sala eða kaup á óbyggðu landi til íbúðabyggðar 

70.12.13 Sala eða kaup á byggingum og lóðum, ekki til íbúðabyggðar 

70.12.14 Sala eða kaup á óbyggðu landi, ekki til íbúðabyggðar 
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Flokkur 70.2 Leiga á eigin fasteignum 

Grein 70.20 Leiga á eigin fasteignum 

70.20.1 Leiga á eigin fasteignum 

70.20.11 Leiga eða eignarleiga á eigin íbúðarhúsnæði 

70.20.12 Leiga eða eignarleiga á eigin fasteignum öðrum en 
íbúðarhúsnæði 

Flokkur 70.3 Fasteignastarfsemi gegn þóknun eða 
samkvæmt samningi 

Grein 70.31 Fasteignastarfsemi gegn þóknun eða 
samkvæmt samningi 

70.31.1 Fasteignastarfsemi gegn þóknun eða samkvæmt samningi 

70.31.11 Þjónusta vegna sölu á íbúðarhúsum og íbúðarhúsalóðum gegn 
þóknun eða samkvæmt samningi 

70.31.12 Þjónusta vegna sölu á óbyggðu landi til íbúðabyggðar gegn 
þóknun eða samkvæmt samningi 

70.31.13 Þjónusta vegna sölu á byggingum og lóðum, ekki til 
íbúðabyggðar, gegn þóknun eða samkvæmt samningi 

70.31.14 Þjónusta vegna sölu á óbyggðu landi, ekki til íbúðabyggðar, 
gegn þóknun eða samkvæmt samningi 

70.31.15 Þjónusta matsmanna gegn þóknun eða samkvæmt samningi 

Grein 70.32 Fasteignarekstur gegn þóknun eða samkvæmt 
samningi 

70.32.1 Fasteignarekstur gegn þóknun eða samkvæmt samningi 

70.32.11 Fasteignarekstur íbúðarhúsnæðis gegn þóknun eða samkvæmt 
samningi 

70.32.12 Fasteignarekstur, þó ekki íbúðarhúsnæðis, gegn þóknun eða 
samkvæmt samningi 

70.32.13 Rekstur húsnæðis og húsvarsla 
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DEILD 71 LEIGA Á VÉLUM OG TÆKJUM ÁN 

STJÓRNANDA OG LEIGA Á HLUTUM 
TIL EINKA- OG HEIMILISNOTA 

Flokkur 71.1 Bílaleiga 

Grein 71.10 Bílaleiga 

71.10.1 Eignarleiga eða leiga á einkabifreiðum og léttum 
sendibifreiðum, allt að 3 500 kg, án ökumanns 

71.10.10 Eignarleiga eða leiga á einkabifreiðum og léttum 
sendibifreiðum, allt að 3 500 kg, án ökumanns 

Flokkur 71.2 Leiga annarra flutningatækja 

Grein 71.21 Leiga annarra landflutningatækja 

71.21.1 Eignarleiga eða leiga á öðrum tækjum til landflutninga, án 
stjórnanda 

71.21.11 Eignarleiga eða leiga á vöruflutningabifreiðum, án ökumanns 

71.21.12 Eignarleiga eða leiga á ökutækjum fyrir járnbrautir 

71.21.13 Eignarleiga eða leiga á gámum 

71.21.14 Eignarleiga eða leiga á bifhjólum, hjólhýsum og húsbílum 

71.21.15 Eignarleiga eða leiga á öðrum tækjum til landflutninga, án 
ökumanns 

Grein 71.22 Leiga á flutningatækjum á sjó og vatnaleiðum 

71.22.1 Eignarleiga eða leiga á bátum og skipum án áhafnar 

71.22.10 Eignarleiga eða leiga á bátum og skipum án áhafnar 
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Grein 71.23 Leiga á loftförum 
 

71.23.1 Eignarleiga eða leiga á loftförum, án áhafnar 

71.23.10 Eignarleiga eða leiga á loftförum, án áhafnar 

Flokkur 71.3 Önnur véla- og tækjaleiga 

Grein 71.31 Leiga á landbúnaðarvélum og -tækjum 

71.31.1 Eignarleiga eða leiga á landbúnaðarvélum og -tækjum, án 
stjórnanda 

71.31.10 Eignarleiga eða leiga á landbúnaðarvélum og -tækjum, án 
stjórnanda 

Grein 71.32 Leiga á vinnuvélum og tækjum til 
byggingaiðnaðar 

71.32.1 Eignarleiga eða leiga vinnuvéla og tækja til byggingariðnaðar, 
án stjórnanda 

71.32.10 Eignarleiga eða leiga vinnuvéla og tækja til byggingariðnaðar, 
án stjórnanda 

Grein 71.33 Leiga á skrifstofuvélum og búnaði, einnig 
tölvum 

71.33.1 Eignarleiga eða leiga á skrifstofuvélum og -búnaði, án 
stjórnanda 

71.33.11 Eignarleiga eða leiga á skrifstofuvélum og -búnaði (þó ekki 
tölvubúnaði), án stjórnanda 

71.33.12 Eignarleiga eða leiga á tölvubúnaði, án stjórnanda 

Grein 71.34 Önnur ótalin véla- og tækjaleiga, ót .a. 

71.34.1 Eignarleiga eða leiga á öðrum vélum og tækjum, án stjórnanda 

71.34.10 Eignarleiga eða leiga á öðrum vélum og tækjum, án stjórnanda 
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Flokkur 71.4 Leiga á munum til einka- og heimilisnota, 

ót.a. 

Grein 71.40 Leiga á munum til einka- og heimilisnota, 
ót.a. 

71.40.1 Eignarleiga eða leiga á munum til einka- og heimilisnota, ót.a. 

71.40.11 Eignarleiga eða leiga á sjónvörpum, útvörpum, 
myndbandstækjum og skyldum tækjum og fylgihlutum 

71.40.12 Eignarleiga eða leiga á myndböndum og stafrænum 
mynddiskum 

71.40.13 Eignarleiga eða leiga á húsgögnum og öðrum heimilistækjum 

71.40.14 Eignarleiga eða leiga á skemmti- og tómstundatækjum 

71.40.15 Eignarleiga eða leiga á hljóðfærum 

71.40.16 Eignarleiga eða leiga á öðrum munum til einka- og 
heimilisnota, ót.a. 

DEILD 72 TÖLVUR OG TÖLVUÞJÓNUSTA 

Flokkur 72.1 Ráðgjöf varðandi tölvuvélbúnað 

Grein 72.10 Ráðgjöf varðandi tölvuvélbúnað 

72.10.1 Ráðgjöf varðandi tölvuvélbúnað 

72.10.10 Ráðgjöf varðandi tölvuvélbúnað 

Flokkur 72.2 Ráðgjöf varðandi hugbúnað og sala á 
hugbúnaði 

Grein 72.21 Útgáfa á  hugbúnaði 

72.21.1 Hugbúnaðarpakkar 

72.21.11 Kerfis- og notendahjálparhugbúnaður 

72.21.12 Útgáfa á notendahugbúnaði 

72.21.2 Gagnaupptökumiðill af sömu gerð og notuð er í sjálfvirkum 
gagnavinnsluvélum 

72.21.20 Gagnaupptökumiðill af sömu gerð og notuð er í sjálfvirkum 
gagnavinnsluvélum 
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Grein 72.22 Ráðgöf varðandi hugbúnað og sala á 

hugbúnaði, ót.a. 

72.22.1 Ráðgjöf varðandi hugbúnað og sala á hugbúnaði, ót. a. 

72.22.11 Ráðgjafarþjónusta varðandi kerfi og tækni 

72.22.12 Þjónusta varðandi þróun á sérsniðnum hugbúnaði 

72.22.13 Kerfisgreiningar- og forritunarþjónusta 

72.22.14 Viðhaldsþjónusta á kerfum 

72.22.15 Önnur sérfræðiþjónusta tengd tölvum 

Flokkur 72.3 Gagnavinnsla 

Grein 72.30 Gagnavinnsla 

72.30.1 Rekstrarþjónusta varðandi tölvubúnað 

72.30.10 Rekstrarþjónusta varðandi tölvubúnað 

72.30.2 Tölvuvinnsluþjónusta 

72.30.21 Gagnavinnslu- og töflugerðarþjónusta 

72.30.22 Gagnaskráningarþjónusta 

72.30.23 Vefhýsingarþjónusta 

72.30.24 Önnur tölvuvinnsluþjónusta 

72.30.3 Sala vefhýsa á auglýsingarými á Netinu 

72.30.30 Sala vefhýsa á vefauglýsingarými á Netinu 

Flokkur 72.4 Gagnabankaþjónusta 

Grein 72.40 Gagnabankaþjónusta; beinlínutengd útgáfa 

72.40.1 Gagnabankaþjónusta 

72.40.11 Beinlínutengd útgáfa 

72.40.12 Vefleitargáttaþjónusta 

72.40.13 Önnur gagnabankapóstþjónusta 

72.40.2 Sala auglýsingarýmis á Netinu, ót.a. 

72.40.20 Sala auglýsingarýmis á Netinu, ót.a. 
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Flokkur 72.5 Viðhald og viðgerðir á skrifstofu- og 

bókhaldsvélum og tölvubúnaði 

Grein 72.50 Viðhald og viðgerðir á skrifstofu- og 
bókhaldsvélum og tölvubúnaði 

72.50.1 Viðhald og viðgerðir á skrifstofu- og bókhaldsvélum og 
tölvubúnaði 

72.50.11 Viðhald og viðgerðir á skrifstofu- og bókhaldsvélum 

72.50.12 Viðhald og viðgerðir á tölvubúnaði 

Flokkur 72.6 Önnur þjónusta tengd tölvum 

Grein 72.60 Önnur þjónusta tengd tölvum 

72.60.1 Önnur þjónusta tengd tölvum 

72.60.10 Önnur þjónusta tengd tölvum 

DEILD 73 RANNSÓKNIR OG ÞRÓUNARSTARF 

Flokkur 73.1 Rannsóknir og þróunarstarf í 
raunvísindum og verkfræði 

Grein 73.10 Rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum 
og verkfræði 

73.10.1 Rannsóknir og þróunarstarf í raunvísindum og verkfræði 

73.10.11 Rannsóknir og þróunarstarf í eðlisvísindum 

73.10.12 Rannsóknir og þróunarstarf í efnafræði og líffræði 

73.10.13 Rannsóknir og þróunarstarf í verkfræði og tæknigreinum 

73.10.14 Rannsóknir og þróunarstarf í landbúnaðarvísindum 

73.10.15 Rannsóknir og þróunarstarf í læknavísindum og lyfjafræði 

73.10.16 Rannsóknir og þróunarstarf í öðrum raunvísindagreinum 
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Flokkur 73.2 Rannsóknir og þróunarstarf í félags- og 

hugvísindum 
 
Grein 73.20 Rannsóknir og þróunarstarf í félags- og 

hugvísindum 

73.20.1 Rannsóknir og þróunarstarf í félags- og hugvísindum 

73.20.11 Rannsóknir og þróunarstarf í menningarvísindum, félagsfræði 
og sálfræði 

73.20.12 Rannsóknir og þróunarstarf í hagfræði 

73.20.13 Rannsóknir og þróunarstarf í lögfræði 

73.20.14 Rannsóknir og þróunarstarf í málvísindum og tungumálum 

73.20.15 Rannsóknir og þróunarstarf í öðrum félags- og hugvísindum 

DEILD 74 ÖNNUR VIÐSKIPTI OG SÉRHÆFÐ 
ÞJÓNUSTA 

Flokkur 74.1 Lögfræðiþjónusta, bókhaldsþjónusta og 
endurskoðun; skattaráðgjöf; markaðs-
rannsóknir og skoðanakannanir; 
rekstrarráðgjöf; eignarhaldsfélög 

Grein 74.11 Lögfræðiþjónusta 

74.11.1 Lögfræðiþjónusta 

74.11.11 Lögfræðiráðgjafar- og málflutningsþjónusta í sakamálum 

74.11.12 Lögfræðiráðgjafar- og málflutningsþjónusta í öðrum 
lögfræðilegum málum 

74.11.13 Lögfræðiráðgjafar- og málflutningsþjónusta í málum sem 
rekin eru fyrir dómnefndum o.s.frv., utan dómstólakerfisins 

74.11.14 Ráðgjafarþjónusta í málum er varða einkaleyfi og höfundarrétt 

74.11.15 Lögbókunarþjónusta 

74.11.16 Uppboðsþjónusta 

74.11.17 Önnur lögfræðiráðgjafar- og upplýsingaþjónusta 
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Grein 74.12 Bókhalds-, bókfærslu- og 

endurskoðunarþjónusta; skattaráðgjöf 

74.12.1 Bókhalds- og endurskoðunarþjónusta 

74.12.11 Fjármálaendurskoðunarþjónusta 

74.12.12 Bókhaldsskoðunarþjónusta 

74.12.13 Samantekt á fjárhagsskýrslum 

74.12.14 Önnur bókhaldsþjónusta 

74.12.2 Bókfærsluþjónusta, þó ekki skattframtal 

74.12.20 Bókfærsluþjónusta, þó ekki skattframtal 

74.12.3 Skattaráðgjafarþjónusta 

74.12.30 Skattaráðgjafarþjónusta 

Grein 74.13 Markaðsrannsóknir og skoðanakannanir 

74.13.1 Markaðsrannsóknir og skoðanakannanir 

74.13.11 Markaðsrannsóknir og skyld þjónusta 

74.13.12 Skoðanakannanir 

Grein 74.14 Viðskipta- og rekstrarráðgjöf 

74.14.1 Viðskipta- og rekstrarráðgjöf 

74.14.11 Almenn rekstrarráðgjöf 

74.14.12 Ráðgjafarþjónusta í fjármálastjórnun (þó ekki fyrirtæ-
kjaskattur) 

74.14.13 Ráðgjafarþjónusta í markaðsstjórnun 

74.14.14 Ráðgjafarþjónusta í vinnuaflsstjórnun 

74.14.15 Ráðgjafarþjónusta í framleiðslustjórnun 

74.14.16 Almannatengslaþjónusta 

74.14.17 Önnur rekstrarráðgjöf 

74.14.2 Önnur þjónusta viðvíkjandi rekstri 

74.14.21 Stjórnun verkefna, þó ekki byggingaframkvæmda 

74.14.22 Önnur þjónusta viðvíkjandi rekstri, ót. a. 

Grein 74.15 Rekstur eignarhaldsfélaga 

74.15.1 Rekstur eignarhaldsfélaga 

74.15.10 Rekstur eignarhaldsfélaga 
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Flokkur 74.2 Þjónusta arkitekta og verkfræðinga og 
skyld tækniráðgjöf 

Grein 74.20 Þjónusta arkitekta og verkfræðinga og skyld 
tækniráðgjöf 

74.20.1 Uppdrættir og teikningar vegna arkitekta- og verkfræðistarfa, 
o.þ.h. 

 

74.20.10 Uppdrættir og teikningar vegna arkitekta- og verkfræðistarfa, 
o.þ.h. 

74.20.2 Arkitektaþjónusta 

74.20.21 Ráðgjöf arkitekta og forhönnunarþjónusta 

74.20.22 Hönnunarþjónusta arkitekta 

74.20.23 Önnur arkitektaþjónusta 

74.20.3 Verkfræðiþjónusta 

74.20.31 Tæknileg ráðgjafar- og samráðsþjónusta 

74.20.32 Verkfræðileg hönnunarþjónusta fyrir byggingu grunna og húsa 

74.20.33 Verkfræðileg hönnunarþjónusta fyrir vélbúnað og raflagnir í 
byggingar 

74.20.34 Verkfræðileg hönnunarþjónusta fyrir mannvirkjagerð 

74.20.35 Verkfræðileg hönnun iðnaðarferla og -framleiðslu 

74.20.36 Önnur verkfræðihönnun, ót.a. 

74.20.37 Önnur verkfræðiþjónusta 

74.20.4 Samþætt verkfræðiþjónusta fyrir fullgerð verk 

74.20.40 Samþætt verkfræðiþjónusta fyrir fullgerð verk 

74.20.5 Þjónusta borgarskipulags- og landslagsarkitekta 

74.20.51 Borgarskipulagsþjónusta 

74.20.52 Landslagsarkitektaþjónusta 

74.20.6 Stjórnun verkefna viðvíkjandi byggingarframkvæmdum og 
mannvirkjagerð 

74.20.60 Stjórnun verkefna viðvíkjandi byggingarframkvæmdum og 
mannvirkjagerð 

74.20.7 Vísindaleg og tæknileg ráðgjafarþjónusta tengd verkfræði 

74.20.71 Jarðfræðileg, jarðeðlisfræðileg og önnur vísindaleg 
könnunarþjónusta 

74.20.72 Könnun jarðlaga undir yfirborði 

74.20.73 Yfirborðskönnun 

74.20.74 Kortagerð 

74.20.75 Tækniráðgjöf önnur en verkfræðileg ráðgjöf 

4906 
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Flokkur 74.3 Tæknilegar prófanir og greining 
 
Grein 74.30 Tæknilegar prófanir og greining 

74.30.1 Tæknilegar prófanir og greining 

74.30.11 Prófanir og greining á samsetningu og hreinleika 

74.30.12 Prófanir og greiningar á eðlisfræðilegum eiginleikum 

74.30.13 Prófanir og greiningar á samþættum aflfræði- og rafkerfum 

74.30.14 Tæknileg bifreiðaskoðun 

74.30.15 Önnur tæknileg skoðunarþjónusta 

74.30.16 Aðrar tæknilegar prófanir og greiningar 

Flokkur 74.4 Auglýsingastarfsemi 

Grein 74.40 Auglýsingastarfsemi 

74.40.1 Auglýsingastarfsemi 

74.40.11 Sala eða leiga á auglýsingarými eða -tíma í umboðssölu 

74.40.12 Þjónusta við að skipuleggja, skapa og koma auglýsingum á 
framfæri 

74.40.13 Önnur auglýsingastarfsemi 

74.40.2 Sala á auglýsingarými eða -tíma, ót.a. 

74.40.20 Sala á auglýsingarými eða -tíma, ót.a. 

Flokkur 74.5 Vinnumiðlun og ráðningarþjónusta 

Grein 74.50 Vinnumiðlun og ráðningarþjónusta 

74.50.1 Vinnumiðlun 

74.50.11 Vinnumiðlun fyrir stjórnendur 

74.50.12 Vinnumiðlun fyrir aðstoðarfólk á skrifstofum og annað 
starfsfólk 

74.50.2 Ráðningarþjónusta 

74.50.21 Ráðningar aðstoðarfólks á skrifstofur 

74.50.22 Ráðningar starfsfólks við húshjálp 

74.50.23 Ráðningar verslunar- og iðnaðarfólks 

74.50.24 Ráðningar hjúkrunarfólks 

74.50.25 Ráðningar annars starfsfólks 
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Flokkur 74.6 Eftirgrennslan og öryggisþjónusta 

Grein 74.60 Eftirgrennslan og öryggisþjónusta 

74.60.1 Eftirgrennslan og öryggisþjónusta 

74.60.11 Eftirgrennslan 

74.60.12 Ráðgjöf um öryggismál 

74.60.13 Þjónusta með viðvörunarbúnað 

74.60.14 Þjónusta með brynvarða bíla 

74.60.15 Öryggisvarðaþjónusta 

74.60.16 Önnur öryggisþjónusta 

Flokkur 74.7 Ræstingar 

Grein 74.70 Ræstingar 

74.70.1 Ræstingar 

74.70.11 Sótthreinsunarþjónusta og eyðing meindýra 

74.70.12 Gluggaþvottur 

74.70.13 Almennar ræstingar 

74.70.14 Sérhæfðar ræstingar 

74.70.15 Hreinsun ofna og reykháfa 

74.70.16 Aðrar ræstingar 

Flokkur 74.8 Margs konar viðskipti og sérhæfð þjónusta, 
ót.a. 

Grein 74.81 Ljósmyndaþjónusta 

74.81.1 Ljósmyndaplötur, -filmur, þó ekki til kvikmyndunar, lýstar 

 

74.81.11 Ljósmyndaplötur og -filmur, lýstar en ekki framkallaðar 

74.81.12 Ljósmyndaplötur og -filmur, lýstar og framkallaðar, til 
offsetfjölföldunar 

3704 

3705.1 

74.81.13 Örfilmur, lýstar og framkallaðar 

74.81.14 Aðrar ljósmyndaplötur og -filmur, lýstar og framkallaðar 

3705.2 

3705.9 
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74.81.2 Taka andlitsmynda og svipuð þjónusta 

74.81.22 Taka andlitsmynda 

74.81.23 Ljósmyndir fyrir auglýsingar o. þ. h. 

74.81.24 Ljósmyndun viðburða 

74.81.25 Ljósmyndun úr lofti 

74.81.26 Önnur sérhæfð ljósmyndaþjónusta 

74.81.3 Framköllun og önnur þjónusta tengd ljósmyndun 

74.81.31 Framköllun ljósmynda 

74.81.32 Framköllun kvikmynda ótengd kvikmynda- og sjónvarpsiðnaði

74.81.33 Endurgerð, eftirmyndun og lagfæring ljósmynda 

74.81.34 Önnur ljósmyndunarþjónusta, ót.a. 

Grein 74.82 Pökkunarstarfsemi 

74.82.1 Pökkunarstarfsemi 

74.82.10 Pökkunarstarfsemi 

Grein 74.85 Þýðingarstarfsemi og skrifstofuþjónusta 

74.85.1 Skrifstofustarfsemi og ritaraþjónusta 

74.85.11 Símavarsla 

74.85.12 Afritun 

74.85.13 Þýðingar 

74.85.14 Túlkun 

74.85.15 Önnur skrifstofuþjónusta 

74.85.2 Póstþjónusta 

74.85.20 Póstþjónusta 

Grein 74.86 Símsvörunarþjónusta 

74.86.1 Símsvörunarþjónusta 

74.86.10 Símsvörunarþjónusta 

Grein 74.87 Önnur viðskipti og sérhæfð þjónusta 

74.87.1 Önnur viðskipti og sérhæfð þjónusta 

74.87.11 Upplýsingaþjónusta um fjárhagsstöðu 

74.87.12 Innheimta 

74.87.13 Sérhæfð hönnunarþjónusta 

74.87.14 Þjónusta verðbréfamiðlara og matsmanna á öðru en fasteignum

74.87.15 Þjónusta vegna skipulagningar á sýningum, kaupstefnum, 
mörkuðum og ráðstefnum 

74.87.16 Önnur ráðgjafarþjónusta en tæknileg ráðgjöf, ót.a. 

74.87.17 Önnur viðskiptaþjónusta, ót.a. 
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BÁLKUR L OPINBER STJÓRNSÝSLA OG 

VARNARMÁL; 
ALMANNATRYGGINGAR 

DEILD 75 OPINBER STJÓRNSÝSLA OG 
VARNARMÁL; 
ALMANNATRYGGINGAR 

Flokkur 75.1 Æðsta stjórnsýsla ríkis, löggjafarstörf og 
framkvæmd efnahags- og félagsmála 

Grein 75.11 Almenn opinber þjónusta 

75.11.1 Almenn opinber þjónusta 

75.11.11 Framkvæmda- og löggjafarþjónusta 

75.11.12 Fjármála- og skattaþjónusta 

75.11.13 Þjónusta viðvíkjandi almennum efnahagsáætlunum og 
áætlunum á sviði félagsmála og hagskýrslugerð 

75.11.14 Þjónusta á vegum ríkisins vegna grunnrannsókna 

75.11.15 Önnur stjórnsýsla ríkisins, ót.a. 

Grein 75.12 Stjórnsýsla í tengslum við stofnanir á sviði 
heilbrigðisþjónustu, mennta- og 
menningarmála og félagsmála, þó ekki 
almannatryggingar 

75.12.1 Stjórnsýsla í tengslum við stofnanir á sviði heilbrigðis-
þjónustu, mennta- og menningarmála og félagsmála, þó ekki 
almannatryggingar 

75.12.11 Stjórnsýsla á sviði menntamála 

75.12.12 Stjórnsýsla á sviði heilbrigðismála 

75.12.13 Stjórnsýsla á sviði húsnæðismála og samfélagshjálpar 

75.12.14 Stjórnsýsla á sviði tómstunda-, menningar- og trúmála 

Grein 75.13 Stjórnsýsla í þágu atvinnuveganna 

75.13.1 Stjórnsýsla í þágu atvinnuveganna 

75.13.11 Stjórnsýsla í tengslum við þjónustu í landbúnaði, skógrækt, 
fiskveiðum og iðnaði 

75.13.12 Stjórnsýsla á sviðum tengdum eldsneyti og orku 

75.13.13 Stjórnsýsla á sviðum tengdum námavinnslu og 
jarðefnavinnslu, framleiðslu og byggingu 
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75.13.14 Stjórnsýsla á sviðum tengdum eldsneyti og orku 

75.13.15 Stjórnsýsla á sviðum tengdum dreifingarstarfsemi og sölu á 
tilbúnum mat, hótelum og veitingahúsum 

75.13.16 Stjórnsýsla á sviðum tengdum ferðaþjónustu 

75.13.17 Stjórnsýsla vegna fjölþættra þróunarverkefna 

75.13.18 Almenn stjórnsýsla á sviðum tengdum efnahags-, viðskipta- og 
atvinnumálastarfsemi 

Grein 75.14 Þjónustustarfsemi fyrir hið opinbera 

75.14.1 Þjónustustarfsemi fyrir hið opinbera 

75.14.11 Almenn starfsemi í tengslum við starfsmannahald fyrir hið 
opinbera 

75.14.12 Önnur þjónustustarfsemi fyrir hið opinbera, ót.a. 

Flokkur 75.2 Þjónustustarfsemi fyrir þjóðfélagið í heild 

Grein 75.21 Utanríkisþjónusta 

75.21.1 Utanríkisþjónusta 

75.21.11 Stjórnsýsla vegna utanríkisþjónustu, sendiráða og 
ræðismannsskrifstofa erlendis 

75.21.12 Efnahagsaðstoð erlendis 

75.21.13 Hernaðaraðstoð erlendis 

Grein 75.22 Varnarmál 

75.22.1 Varnarmál 

75.22.11 Hervarnir 

75.22.12 Almannavarnir 

Grein 75.23 Dómstólar og fangelsi 

75.23.1 Dómstólar og fangelsi 

75.23.11 Stjórnsýsla vegna dómstóla og fangelsa 

75.23.12 Stjórnsýsla vegna varðhalds eða endurhæfingar sakamanna 
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Grein 75.24 Löggæsla 

75.24.1 Löggæsla 

75.24.11 Starfsemi lögreglu 

75.24.12 Önnur þjónusta tengd löggæslu og öryggismálum 

Grein 75.25 Rekstur slökkviliðs 

75.25.1 Slökkvilið 

75.25.11 Slökkvistörf og brunavarnir 

75.25.12 Önnur slökkviliðsþjónusta 

Flokkur 75.3 Lögboðnar almannatryggingar 

Grein 75.30 Lögboðnar almannatryggingar 

75.30.1 Lögboðnar almannatryggingar 

75.30.11 Almannatryggingar er varða bætur vegna veikinda, meðgöngu 
og fæðingar eða tímabundinnar örorku 

75.30.12 Almannatryggingar er varða lífeyriskerfi opinberra 
starfsmanna; elli-, örorku eða eftirlifendabætur aðrar en fyrir 
opinbera starfsmenn 

75.30.13 Almannatryggingar er varða atvinnuleysisbætur 

75.30.14 Almannatryggingar er varða fjölskyldu- og barnagreiðslur 

BÁLKUR M FRÆÐSLUSTARFSEMI 

DEILD 80 FRÆÐSLUSTARFSEMI 

Flokkur 80.1 Fræðslustarfsemi á grunnskólastigi 

Grein 80.10 Fræðslustarfsemi á grunnskólastigi 

80.10.1 Fræðslustarfsemi á grunnskólastigi 

80.10.11 Fræðslustarfsemi á leikskólastigi 

80.10.12 Önnur fræðslustarfsemi á grunnskólastigi 
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Flokkur 80.2 Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi 

Grein 80.21 Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi – 
bóknám 

80.21.1 Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi – bóknám 

80.21.11 Fyrri hluti fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi – bóknám 

80.21.12 Síðari hluti fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi – bóknám 

Grein 80.22 Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi – iðn- 
og verknám 

80.22.1 Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi –iðn- og verknám 

80.22.10 Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi – iðn- og verknám 

Flokkur 80.3 Fræðslustarfsemi á æðra námsstigi 

Grein 80.30 Fræðslustarfsemi á æðra námsstigi 

80.30.1 Fræðslustarfsemi á æðra námsstigi 

80.30.11 Fræðslustarfsemi á framhaldsskólastigi – iðn- og verknám 

80.30.12 Önnur fræðslustarfsemi á æðra námsstigi 

Flokkur 80.4 Fullorðinsfræðsla og önnur fræðsla 

Grein 80.41 Ökuskólar 

80.41.1 Ökuskólar 

80.41.11 Ökuskólar fyrir akstur bifreiða 

80.41.12 Flug- og siglingaskólar 

Grein 80.42 Fullorðinsfræðsla og önnur fræðsla, ót. a. 

80.42.1 Fullorðinsfræðsla, ót.a. 

80.42.10 Fullorðinsfræðsla, ót.a. 

80.42.2 Önnur fræðsla 

80.42.20 Önnur fræðsla 
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BÁLKUR N HEILBRIGÐIS- OG FÉLAGSÞJÓNUSTA 

DEILD 85 HEILBRIGÐIS- OG FÉLAGSÞJÓNUSTA 

Flokkur 85.1 Heilbrigðisþjónusta 

Grein 85.11 Sjúkrahúsrekstur 

85.11.1 Sjúkrahúsrekstur 

85.11.11 Skurðaðgerðir 

85.11.12 Lyfjameðferð 

85.11.13 Kvensjúkdómalækningar og fæðingarhjálp 

85.11.14 Endurhæfingarþjónusta 

85.11.15 Geðlæknisþjónusta 

85.11.16 Annar sjúkrahúsrekstur 

Grein 85.12 Heilsugæsla og starfsemi lækna 

85.12.1 Heilsugæsla og starfsemi lækna 

85.12.11 Viðtal og meðferð hjá heimilislækni 

85.12.12 Viðtal og meðferð hjá sérfræðingi 

Grein 85.13 Tannlækningar 

85.13.1 Tannlækningar 

85.13.11 Tannréttingar 

85.13.12 Aðrar tannlækningar 

Grein 85.14 Önnur heilbrigðisþjónusta 

85.14.1 Önnur heilbrigðisþjónusta 

85.14.11 Ljósmæðrahjálp 

85.14.12 Hjúkrun 

85.14.13 Sjúkraþjálfun og önnur læknisfræðileg þjálfun þ.m.t. 
hómópatalækningar og áþekkar lækningar 

85.14.14 Sjúkraflutningar 

85.14.15 Heilbrigðisþjónusta á dvalarstofnunum öðrum en sjúkrahúsum 

85.14.16 Læknisfræðilegar rannsóknarstofur 

85.14.17 Blóð-, sæðis- og líffærabankar 

85.14.18 Önnur heilbrigðisþjónusta, ót.a. 
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Flokkur 85.2 Dýralækningar 

Grein 85.20 Dýralækningar 

85.20.1 Dýralækningar 

85.20.11 Læknismeðferð gæludýra 

85.20.12 Önnur dýralæknaþjónusta 

Flokkur 85.3 Félagsþjónusta 

Grein 85.31 Félagsþjónusta með dvöl á stofnun eða 
heimili 

85.31.1 Félagsþjónusta með dvöl á stofnun eða heimili 

85.31.11 Velferðarþjónusta fyrir aldraða á vegum dvalarstofnana 

85.31.12 Velferðarþjónusta fyrir líkamlega og andlega fatlaða 
einstaklinga á vegum dvalarstofnana 

85.31.13 Velferðarþjónusta fyrir börn og ungt fólk á vegum 
dvalarstofnana 

85.31.14 Velferðarþjónusta fyrir aðra á vegum dvalarstofnana 

85.31.15 Önnur félagsþjónusta með dvöl á stofnun eða heimili, ót.a. 

Grein 85.32 Félagsþjónusta án dvalar á stofnun 

85.32.1 Félagsþjónusta án dvalar á stofnun 

85.32.11 Dagvistun barna, þó ekki fyrir fatlaða 

85.32.12 Dagvistun fatlaðra barna og fatlaðs ungs fólks 

85.32.13 Leiðbeiningar- og ráðgjafarþjónusta, ót.a. vegna barna 

85.32.14 Velferðarþjónusta, ekki á vegum dvalarstofnana 

85.32.15 Starfsþjálfun 

85.32.16 Önnur félagsþjónusta án dvalar á stofnun, ót.a. 

BÁLKUR O ÖNNUR SAMFÉLAGSÞJÓNUSTA, 
FÉLAGSLEG OG PERSÓNULEG 
ÞJÓNUSTA 

DEILD 90 SKÓLPVEITUR, SORPHREINSUN, 
HREINSUNARDEILDIR OG SKYLD 
STARFSEMI 

Flokkur 90.0 Skólpveitur, sorphreinsun, hreinsun-
ardeildir og skyld starfsemi 

Grein 90.01 Skolpsöfnun og -hreinsun 

90.01.1 Skólpveitur 

90.01.11 Losun og hreinsun skólps 
 
90.01.12 Hreinsun safnþróa og rotþróa 
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90.01.2 Skolpeðja 

90.01.20 Skolpeðja 

Grein 90.02 Önnur sorpsöfnun og -hreinsun 

90.02.1 Sorphreinsun 

90.02.11 Sorphirðing 

90.02.12 Sorpbrennsla 

90.02.13 Önnur sorphreinsun 

90.02.14 Sérhæfð sorphreinsun 

90.02.2 Húsasorp 

 

3825.20 

90.02.20 Húsasorp 

Grein 90.03 Hreinsun, afmengun og svipuð starfsemi 

90.03.1 Afmengun og hreinsun á jarðvegi og vatni 

90.03.11 Afmengun og hreinsun á jarðvegi og grunnvatni 

90.03.12 Hreinsun á menguðu yfirborðsvatni 

90.03.13 Starfsemi hreinsunardeilda 

DEILD 91 STARFSEMI ANNARRA ÓTALINNA 
FÉLAGA OG SAMTAKA 

Flokkur 91.1 Félagastarfsemi atvinnuveganna, 
vinnuveitenda og fagfélaga 

Grein 91.11 Félagastarfsemi atvinnuveganna og 
vinnuveitenda 

91.11.1 Félagastarfsemi atvinnuveganna og vinnuveitenda 

91.11.10 Félagastarfsemi atvinnuveganna og vinnuveitenda 

Grein 91.12 Starfsemi fagfélaga 

91.12.1 Starfsemi fagfélaga 

91.12.10 Starfsemi fagfélaga 

3825.10 
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Flokkur 91.2 Starfsemi stéttarfélaga 

Grein 91.20 Starfsemi stéttarfélaga 

91.20.1 Starfsemi stéttarfélaga 

91.20.10 Starfsemi stéttarfélaga 

Flokkur 91.3 Önnur félagastarfsemi 

Grein 91.31 Starfsemi trúfélaga 

91.31.1 Starfsemi trúfélaga 

91.31.10 Starfsemi trúfélaga 

Grein 91.32 Starfsemi stjórnmálasamtaka 

91.32.1 Starfsemi stjórnmálasamtaka 

91.32.10 Starfsemi stjórnmálasamtaka 

Grein 91.33 Önnur ótalin félagastarfsemi 

91.33.1 Önnur ótalin félagastarfsemi 

91.33.11 Félög er vinna að almannaheill og bættu þjóðfélagi 

91.33.12 Félög sem vinna að vernd tiltekinna hópa fólks 

91.33.13 Starfsemi ungliðahreyfinga 

91.33.14 Önnur ótalin félagastarfsemi 

DEILD 92 TÓMSTUNDA-, MENNINGAR- OG 
ÍÞRÓTTASTARFSEMI 

Flokkur 92.1 Þjónusta tengd kvikmyndum og 
myndböndum 

Grein 92.11 Þjónusta tengd framleiðslu kvikmynda og 
myndbanda 

92.11.1 Kvikmyndafilmur, lýstar og framkallaðar 

 

 

92.11.11 Kvikmyndafilmur, lýstar og framkallaðar, ≥ 35 mm á breidd 3706.1 

92.11.12 Kvikmyndafilmur, lýstar og framkallaðar, < 35 mm á breidd 3706.9 
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92.11.2 Segulbönd fyrir hljóð- og myndupptökur 

92.11.20 Segulbönd fyrir hljóð- og myndupptökur 

92.11.3 Þjónusta tengd framleiðslu kvikmynda, myndbanda og 
stafrænna mynddiska 

92.11.31 Þjónusta tengd framleiðslu kvikmynda, myndbanda og 
stafrænna mynddiska 

92.11.32 Önnur þjónusta tengd framleiðslu kvikmynda, myndbanda og 
stafrænna mynddiska 

Grein 92.12 Dreifing kvikmynda og myndbanda 

92.12.1 Dreifing kvikmynda, myndbanda eða stafrænna mynddiska 

92.12.10 Dreifing kvikmynda, myndbanda eða stafrænna mynddiska 

Grein 92.13 Rekstur kvikmyndahúsa 

92.13.1 Kvikmyndasýningar 

92.13.11 Kvikmyndasýningar í kvikmyndahúsum 

92.13.12 Sýningar myndbanda og stafrænna mynddiska 

Flokkur 92.2 Starfsemi útvarps- og sjónvarpsstöðva 

Grein 92.20 Starfsemi útvarps- og sjónvarpsstöðva 

92.20.1 Starfsemi útvarps- og sjónvarpsstöðva 

92.20.11 Starfsemi útvarpsstöðva 

92.20.12 Starfsemi sjónvarpstöðva 

92.20.2 Sala á auglýsingatíma í sjónvarpi og útvarpi 

92.20.20 Sala á auglýsingatíma í sjónvarpi og útvarpi 

Flokkur 92.3 Önnur menningar- og afþreyingarstarfsemi

Grein 92.31 Sköpun og túlkun lista og bókmennta 

92.31.1 Listaverk 

92.31.10 Listaverk 
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92.31.2 Sköpun og túlkun lista og bókmennta 

92.31.21 Uppfærslur leikhópa, sönghópa, smærri og stærri hljómsveita 

92.31.22 Starfsemi höfunda, tónskálda, myndhöggvara, skemmtikrafta 
og annarra listamanna 

Grein 92.32 Rekstur húsnæðis og aðstöðu fyrir 
menningarstarfsemi 

92.32.1 Rekstur húsnæðis og aðstöðu fyrir menningarstarfsemi 

92.32.10 Rekstur húsnæðis og aðstöðu fyrir menningarstarfsemi 

Grein 92.33 Rekstur skemmtigarða 

92.33.1 Rekstur skemmtigarða 

92.33.10 Rekstur skemmtigarða 

Grein 92.34 Önnur ótalin menningar- og 
afþreyingarstarfsemi 

92.34.1 Önnur ótalin menningar- og afþreyingarstarfsemi 

92.34.11 Fjölleikahús 

92.34.12 Starfsemi dansskóla og balletskóla 

92.34.13 Margs konar ótalin menningar- og afþreyingarstarfsemi 

Flokkur 92.4 Starfsemi sjálfstæðra fréttastofa 

Grein 92.40 Starfsemi sjálfstæðra fréttastofa 

92.40.1 Starfsemi sjálfstæðra fréttastofa 

92.40.10 Starfsemi sjálfstæðra fréttastofa 
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Flokkur 92.5 Starfsemi safna og önnur menning-

arstarfsemi 

Grein 92.51 Starfsemi bóka- og skjalasafna 

92.51.1 Starfsemi bóka- og skjalasafna 

92.51.11 Starfsemi bókasafna 

92.51.12 Starfsemi skjalasafna 

Grein 92.52 Starfsemi annarra safna og varðveisla 
sögulegra staða og bygginga 

92.52.1 Starfsemi annarra safna og varðveisla sögulegra staða og 
bygginga 

92.52.11 Starfsemi safna 

92.52.12 Varðveisla sögulegra staða og bygginga 

Grein 92.53 Rekstur grasagarða, dýragarða og þjóðgarða 

92.53.1 Rekstur grasagarða, dýragarða og þjóðgarða 

92.53.11 Rekstur grasagarða og dýragarða 

92.53.12 Rekstur þjóðgarða, þ.m.t. verndun villtra dýra 

Flokkur 92.6 Íþróttastarfsemi 

Grein 92.61 Rekstur íþróttamannvirkja 

92.61.1 Rekstur íþróttamannvirkja 

92.61.10 Rekstur íþróttamannvirkja 

Grein 92.62 Önnur íþróttastarfsemi 

92.62.1 Önnur íþróttastarfsemi 

92.62.11 Kynning íþróttaviðburða 

92.62.12 Skipulagning íþróttaviðburða 

92.62.13 Önnur starfsemi tengd íþróttaviðburðum, ót.a. 

Flokkur 92.7 Önnur tómstundastarfsemi 

Grein 92.71 Happdrætti og veðmálastarfsemi 

92.71.1 Happdrætti og veðmálastarfsemi 

92.71.10 Happdrætti og veðmálastarfsemi 
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Grein 92.72 Önnur tómstundastarfsemi, ót.a. 

92.72.1 Önnur tómstundastarfsemi, ót.a. 

92.72.11 Skemmtigarðar og baðstrendur 

92.72.12 Margs konar tómstundastarfsemi, ót.a. 

DEILD 93 ÖNNUR PERSÓNULEG ÞJÓNUSTUS-
TARFSEMI 

Flokkur 93.0 Önnur persónuleg þjónustustarfsemi 

Grein 93.01 Þvottahús og efnalaugar 

93.01.1 Þvottahús og efnalaugar 

93.01.11 Þvottur sóttur heim 

93.01.12 Sjálfsafgreiðsluþvottahús 

93.01.13 Önnur hreinsun á textílefnum og loðfeldum 

93.01.14 Efnalaugar 

93.01.15 Pressun 

93.01.16 Litun 

Grein 93.02 Hárgreiðslu- og snyrtistofur 

93.02.1 Mannshár, óunnið; úrgangur úr mannshári 

 

93.02.10 Mannshár, óunnið; úrgangur úr mannshári 

93.02.2 Hárgreiðslu- og snyrtistofur 

93.02.21 Hársnyrtistofur fyrir konur og telpur 

93.02.22 Hársnyrtistofur og rakaraþjónusta fyrir karla og drengi 

93.02.23 Snyrting, hand- og fótsnyrting 

Grein 93.03 Útfararþjónusta 

93.03.1 Útfararþjónusta 

93.03.11 Rekstur kirkjugarða og líkbrennslna 

93.03.12 Útfararþjónusta 

0501 
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Grein 93.04 Heilsuræktarstarfsemi 

93.04.1 Heilsuræktarstarfsemi 

93.04.10 Heilsuræktarstarfsemi 

Grein 93.05 Önnur ótalin persónuleg þjónustustarfsemi 

93.05.1 Önnur ótalin persónuleg þjónustustarfsemi 

93.05.11 Gæsla gæludýra 

93.05.12 Önnur ótalin persónuleg þjónustustarfsemi 

BÁLKUR P ÞJÓNUSTA INNAN HEIMILIS 

DEILD 95 ÞJÓNUSTA INNAN HEIMILIS MEÐ 
LAUNUÐU STARFSFÓLKI 

Flokkur 95.0 Þjónusta innan heimilis með launuðu 
starfsfólki 

Grein 95.00 Þjónusta innan heimilis með launuðu 
starfsfólki 

95.00.1 Þjónusta innan heimilis með launuðu starfsfólki 

95.00.10 Þjónusta innan heimilis með launuðu starfsfólki 

DEILD 96 FRAMLEIÐSLA Á ÝMIS KONAR VÖRU Á 
HEIMILUM TIL EIGIN NOTA 

Flokkur 96.0 Framleiðsla á ýmis konar vöru á heimilum 
til eigin nota 

Grein 96.00 Framleiðsla á ýmis konar á heimilum vöru til 
eigin nota 

96.00.1 Framleiðsla á ýmis konar vöru á heimilum til eigin nota 

96.00.10 Framleiðsla á ýmis konar vöru á heimilum til eigin nota 
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DEILD 97 ÝMIS KONAR ÞJÓNUSTUSTARFSEMI Á 

HEIMILUM Í EIGIN ÞÁGU 

Flokkur 97.0 Ýmis konar þjónustustarfsemi á heimilum í 
eigin þágu 

Grein 97.00 Ýmis konar þjónustustarfsemi á heimilum í 
eigin þágu 

97.00.1 Ýmis konar þjónustustarfsemi á heimilum í eigin þágu 

97.00.10 Ýmis konar þjónustustarfsemi á heimilum í eigin þágu 

BÁLKUR Q      STARFSEMI ALÞJÓÐLEGRA 
STOFNANA OG SAMTAKA MEÐ 
ÚRLENDISRÉTT 

DEILD 99 STARFSEMI ALÞJÓÐLEGRA STOFNANA 
OG SAMTAKA MEÐ ÚRLENDISRÉTT 

Flokkur 99.0 Starfsemi alþjóðlegra stofnana og samtaka 
með úrlendisrétt 

Grein 99.00 Starfsemi alþjóðlegra stofnana og samtaka 
með úrlendisrétt 

99.00.1 Starfsemi alþjóðlegra stofnana og samtaka með úrlendisrétt 

99.00.10 Starfsemi alþjóðlegra stofnana og samtaka með úrlendisrétt 

 

 

 
 
 

 


