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Tabell V til Vedlegg IV Chile

Posisjon i
tolltariffen

(HS)

Varebeskrivelse Tollsats,
prosent

ex 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller
syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning av sukker, annet
søtningsstoff eller smaksstoff eller med innhold av frukt, nøtter eller kakao.

ex .10 - yoghurt:
-- med innhold av smaksstoff, frukt, nøtter eller kakao 6,0

ex .90 - annen:
-- med innhold av smaksstoff, frukt, nøtter eller kakao 1,0

07.10 Grønnsaker (også dampkokte eller kokte i vann), fryste.
.40 - Sukkermais (Zea mays var. Saccharata) 6,0

07.11 Grønnsaker, midlertidig konserverte (f.eks. med svoveldioksidgass, i saltlake, i
svovelsyrlingvann eller i andre konserverende oppløsninger), men utjenlige til direkte
forbruk i den foreliggende tilstand.

 .90 - Sukkermais (Zea mays var. Saccharata) 6,0

13.02 Vegetabilske safter og ekstrakter; pektinstoffer, pektinater og pektater; agar-agar og
annet planteslim samt andre fortykningsmidler, også modifiserte, utvunnet av
vegetabilske stoffer.
- planteslim og fortykningsmidler, modifiserte, utvunnet av vegetabilske stoffer:

ex .31 -- agar-agar Fri
ex .32 -- planteslim og fortykningsmidler, modifiserte, utvunnet av johannesbrød, av frø av

johannesbrød eller av guarfrø
Fri

ex .39 -- ellers Fri

17.02 Annet sukker, herunder kjemisk ren laktose, maltose, glukose og fruktose, i fast form;
sirup og andre sukkeroppløsninger uten tilsetning av smaks- eller fargestoffer;
kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamell.

 .50 - kjemisk ren fruktose 6,0
ex .90 - kjemisk ren maltose 6,0

17.04 Sukkervarer (herunder hvit sjokolade), uten innhold av kakao. 3,5

18.06 Sjokolade og andre næringsmidler som inneholder kakao.
.10 - kakaopulver tilsatt sukker eller annet søtningsstoff. 6,0
.20 - andre varer i blokker, plater eller stenger av vekt over 2 kg, eller flytende, som pasta,

pulver, granulat eller liknende, i pakninger med innhold over 2 kg
5,5

- andre, i blokker, plater eller stenger :
.31 - - med fyll 5,5
.32 - - uten fyll 5,5
.90 - ellers 5,5

19.01 Maltekstrakt; næringsmidler av mel, gryn, stivelse eller maltekstrakt, som ikke
inneholder kakao eller inneholder mindre enn 40 vektprosent kakao, beregnet av en
helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; næringsmidler av varer som
hører under posisjonene 04.01 - 04.04, og som ikke inneholder kakao eller inneholder
mindre enn 5 vektprosent kakao, beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller
innbefattet annet sted.

.10 - næringsmidler bestemt for barn, i pakninger for detaljsalg 5,5

.20 - blandinger og deiger til fremstilling av bakverk som hører under posisjon 19.05 6,0

.90 - ellers 6,0
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19.02 Pasta, også kokt eller fylt (med kjøtt eller andre produkter) eller tilberedt på annen
måte, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous,
også tilberedt.

5,5

19.03 Tapioka og tapiokaerstatninger fremstilt av stivelse, i form av flak, gryn, perler eller
liknende

6,0

19.04 Næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller kornprodukter (f.eks.
«corn flakes»); korn (unntatt mais) i form av gryn eller flak eller annet bearbeidd korn
(unntatt mel og gryn), forkokt eller tilberedt på annen måte, ikke nevnt eller
innbefattet annet sted.

6,0

19.05 Brød, kaker, kjeks og annet bakverk, også med innhold av kakao; alterbrød, tomme
kapsler til farmasøytisk bruk, forseglingsoblater, rispapir og liknende varer.

6,0

20.01 Grønnsaker, frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte
med eddik eller eddiksyre.

ex .90 - andre:
-- sukkermais (Zea mays var. saccharata) 6,0

20.04 Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller
eddiksyre, fryste, unntatt varer som hører under posisjon 20.06.

ex .10 - poteter:
- - næringsmidler i form av mel eller flak, på basis av poteter 6,0

ex .90 - sukkermais (Zea mays var. saccharata), i emballasje ikke over 5 kg 6,0

20.05 Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller
eddiksyre, ikke fryste, unntatt varer som hører under posisjon 20.06.
- poteter:

ex .20 - - næringsmidler i form av mel eller flak, på basis av poteter 6,0
.80 - sukkermais (Zea mays var. saccharata) 6,0

20.08 Frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte  eller konserverte på annen
måte, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff eller alkohol, ikke nevnt eller inn-
befattet annet sted.
- nøtter, jordnøtter samt andre kjerner og frø, også innbyrdes blandede :

ex .11 - - jordnøtter
- - - peanøttsmør : 3,0
- ellers, herunder blandinger, unntatt blandinger som hører under underposisjon 2008.19 :

.91 - - palmehjerter Fri
- - annet :

ex .99 - - - mais, unntatt sukkermais (Zea mays var. saccharata) 6,0

21.01 Ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe, te eller maté, og varer fremstilt på basis
av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av kaffe, te eller maté;
brente sikorirøtter og andre brente kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og
konsentrater derav.

ex .12 - varer fremstilt på basis av kaffe 3,5
ex .20 - varer fremstilt på basis av te eller maté 3,5

.30 - brente sikorirøtter og andre brente kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og kon-
sentrater derav

5,0

21.02 Gjær (aktiv eller inaktiv); andre døde, encellede mikroorganismer (unntatt vaksiner
som hører under posisjon 30.02); tilberedt bakepulver.

.10 - aktiv gjær: 6,0
ex .20 - inaktiv gjær; andre døde, encellede mikroorganismer:
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-- inaktiv gjær 6,0

21.03 Sauser og preparater for tillaging av sauser; tilberedte smaksstoffer; sennepsmel og til-
beredt sennep.

.10 - soyasaus 6,0

.20 - tomatketchup og annen tomatsaus 6,0

.90 - andre 6,0

21.04 Supper og buljonger samt preparater for tillaging av supper og buljonger;
homogeniserte, sammensatte næringsmidler.

.10 - supper og buljonger samt preparater for tillaging av supper og buljonger Fri

21.05 Spise-is, også med innhold av kakao. 6,0

21.06 Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
.10 - proteinkonsentrater og teksturerte proteinsubstanser 4,0
.90 - andre 6,0

22.02 Vann, herunder mineralvann og karbonisert vann, tilsatt sukker, andre søtningsstoffer
eller smaksstoffer, og andre alkoholfrie drikkevarer, unntatt frukt- og grønnsaksafter
som hører under posisjon 20.09.

6,0

22.03 Øl fremstilt av malt. 3,0

22.04 Vin av friske druer, herunder vin tilsatt alkohol; druemost, unntatt den under posisjon
20.09
- annen vin; druemost hvor gjæringen er hindret eller avbrutt ved tilsetning av alkohol:
- - på emballasje med innhold høyst 2 liter:

ex .21 - - - druemost tilsatt alkohol 6,0
- - ellers:

ex .29 - - - druemost tilsatt alkohol 6,0

22.05 Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller smaksstoffer. Fri

22.08 Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke under 80 vol.%; likør og annet brennevin.
- akevitt Fri
- ellers 5,0

_________________________________


