KN 2021 lisati 18 uut koodi. Koodide muudatused puudutavad üheksat rubriiki, alljärgnevalt on
ära toodud uued koodid (märgitud punasega) rubriikide lõikes.

1. Rubriik 0508 Korallid jms materjal, töötlemata või eeltöödeldud; merekarbid, kooriklaste ja
okasnahksete mereloomade koorikkestad, seepia luukestad (töötlemata või eeltöödeldud, kuid
vormimata), nende jäätmed ja nendest valmistatud pulber:
0508 00 10 - punakorall (Corallium rubrum)
0508 00 90 - muud

2. Rubriik 2804 Vesinik, väärisgaasid ja muud mittemetallid:
2804 70

- fosfor

2804 70 10 - - punane fosfor
2804 70 90 - - muud

3. Rubriik 3002 Inimveri; ravi, profülaktika või diagnostika otstarbeks ettevalmistatud loomaveri;
antiseerumid jm verefraktsioonid ning immunoloogilised tooted, modifitseeritud või mitte, k.a
need, mis on saadud biotehnoloogiliste menetluste abil; vaktsiinid, toksiinid, mikroorganismide
kultuurid (v.a pärmid) jms tooted:
3002 20

- inimmeditsiinis kasutatavad vaktsiinid

3002 20 10 - - SARS-haiguste perekonda kuuluvate koroonaviiruste (SARS-CoV liigid) vastased
vaktsiinid
3002 20 90 - - muud

4. Rubriik 3926 Muud plastist ja teistest rubriikidesse 3901–3914 kuuluvatest materjalidest
tooted:
3926 90

- muud

3926 90 60 - - kaitsemaskid/visiirid

5. Rubriik 4401 Küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena vm kujul; puitlaastud ja pilpad; saepuru ja puidujäätmed, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või
aglomeerimata:
- puitlaastud ja pilpad
4401 22

- - lehtpuidust

4401 22 10 - - - eukalüptist (Eucalyptus spp.)

4401 22 90 - - - muud

6. Rubriik 6307 Muud valmistooted, k.a rõivalõiked (šabloonid):
6307 90

- muud
- - - - kaitsemaskid

6307 90 93 - - - - - Standardile EN149 vastavad filtreerivad näokatted (FFP) ja muud maskid, mis
filtreerivad vähemalt 80 % osakesi, mille läbimõõt on 0,3 mikronit
6307 90 95 - - - - - muud

7. Rubriik 8504 Trafod, staatilised muundurid (näiteks alaldid) ja induktiivpoolid ehk drosselid:
8504 90

- osad
- - trafodele ja induktiivpoolidele

8504 90 13 - - - terasest trafoplekid ja -südamikud, virnastatud või keritud või mitte
8504 90 17 - - - muud

8. Rubriik 9019 Mehhanoteraapilised seadmed; massaažiaparatuur; seadmed patsientide
psühholoogilise seisundi kontrollimiseks; seadmed osoon-, hapniku- ja aerosoolraviks; kunstliku
hingamise aparaadid jm instrumendid hingamisteede raviks:
9019 20
- seadmed osoon-, hapniku- ja aerosoolraviks; kunstliku hingamise aparaadid jm
instrumendid hingamisteede raviks
9019 20 10 - - mehaaniline hingamisaparaat, mis võimaldab invasiivset ventileerimist
9019 20 20 - - mehaaniline hingamisaparaat, mitteinvasiivne
9019 20 90 - - muud, sh osad ja tarvikud

9. Rubriik 9020 Muud hingamisaparaadid ja gaasimaskid (v.a mehaaniliste osade ja vahetatavate
filtriteta kaitsemaskid):
9020 00 10 - gaasimaskid
9020 00 90 - muud, sh osad ja tarvikud

