
TABELL III TIL PROTOKOLL A 
 

LIECHTENSTEIN, SVEITS 
 

 
 

Sveitsisk 
tolltariff HS 

pos. nr. 

 Varebeskrivelse  Tollsats 
fr/100 kg 
brutto 

     
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. 

  

  - yoghurt:   
10.10  -- med innhold av kakao  * 
10.20  -- med innhold av smaksstoffer, frukt eller nøtter  100.- 

     
07.10  Grønnsaker (også dampkokte eller kokte i vann), fryste.   

40.00  - sukkermais  * 
     

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, også modifiserte, utvunnet av vegetabilske 
stoffer: 

  

ex 31.00  -- agar-agar:   
  --- modifisert  Fri 
  -- planteslim og fortykningsmidler, også modifiserte, utvunnet av johannesbrød, av 

frø av johannesbrød eller av guarfrø: 
  

ex 32.10  --- til teknisk bruk:   
  ---- modifisert  Fri 

ex 32.90  --- ellers:   
  ---- modifisert  Fri 

ex 39.00  -- ellers:   
  --- modifisert  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. 

  

50.00  - kjemisk ren fruktose  Fri 
  - ellers, herunder invertsukker og andre sukker og sukkersirupsblandinger som i tørr 

tilstand inneholder 50 vektprosent fruktose : 
  

  -- i fast form:   
ex 90.24  - kjemisk ren maltose  Fri 

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

  - tyggegummi, også overtrukket med sukker:   
10.10  -- med innhold over 70 vektprosent sakkarose         * 
10.20  -- med innhold over 60 vektprosent, men høyst 70 vektprosent sakkarose  * 
10.30  -- med innhold høyst 60 vektprosent sakkarose         * 

  - andre :   
90.10  -- hvit sjokolade                           * 
90.20  -- sukkervarer av alle slag, med innhold av frukt eller nøtter (herunder fruktmasse,  * 

                                                           
* = Fast tollsats i samsvar med artikkel 2.1 (a) i denne protokoll  
Fri = Ingen fast tollsats anvendt i samsvar med artikkel 2.1 (a) 
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nougat, marsipan og liknende)   
  -- sukkervarer av alle slag, fremstilt av saft fra lakrisrot, med innhold av sakkarose:    

90.31  --- over 10 vektprosent                     * 
  -- andre formede sukkervarer:   
  --- uten innhold av melkefett, eller vegetabilsk fett, med innhold av sakkarose:   

90.41  ---- over 70 vektprosent  * 
90.42  ---- over 50 vektprosent, men høyst 70 vektprosent  * 
90.43  ---- høyst 50 vektprosent        * 
90.50  --- med innhold av vegetabilsk fett, men ikke melkefett  * 
90.60  --- med innhold av melkefett              * 

  -- ellers, med innhold av sakkarose:   
90.91  --- over 70 vektprosent  * 
90.92  --- over 50 vektprosent, men høyst 70 vektprosent  * 
90.93  --- høyst 50 vektprosent        * 

     
18.06  Sjokolade og andre næringsmidler som inneholder kakao.   

  - kakaopulver, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff:   
10.10  -- med innhold minst 65 vektprosent sakkarose     * 
10.20  -- med innhold høyst 65 vektprosent sakkarose  * 

  - 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: 

  

  -- andre:   
  --- i blokker:   
  ---- med innhold av ingredienser utvunnet av melk, med innhold av melkefett:   

20.91  ----- over 6 vektprosent   * 
20.92  ----- over 3 vektprosent, men høyst 6 vektprosent   * 
20.93  ----- høyst 3 vektprosent   * 
20.94  ---- uten  innhold av ingredienser utvunnet av melk  * 

  --- ellers:   
  ---- med innhold av ingredienser utvunnet av melk:   

20.95  ----- med innhold av fett som stammer fra andre produkter enn melk (med eller uten 
innhold av melkefett) 

 * 

20.96  ----- andre          * 
  ---- uten innhold av ingredienser utvunnet av melk:             

20.97  ----- med innhold av fett  * 
20.99  ----- ellers        * 

  - andre, i blokker, plater eller stenger:   
  -- med fyll:   
  --- med innhold av ingredienser utvunnet av melk:   

31.11  ---- med innhold av fett som stammer fra andre produkter enn melk (med eller uten 
innhold av melkefett) 

 * 

31.19  ---- andre              * 
  --- uten innhold av ingredienser utvunnet av melk:   

31.21  ---- med innhold av fett        * 
31.29  ---- andre                                * 

  -- uten fyll:                    
  --- melkesjokolade, med innhold av melkefett:                

32.11  ---- over 6 vektprosent   * 
32.12  ---- over 3 vektprosent, men høyst 6 vektprosent   * 
32.13  ---- høyst 3 vektprosent   * 
32.90  --- ellers                    * 

  - ellers :                                      
  -- med innhold av ingredienser utvunnet av melk:                

90.11  --- med innhold av fett som stammer fra andre produkter enn melk (med eller uten  * 
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innhold av melkefett) 
90.19  --- ellers                 * 

  -- uten innhold av ingredienser utvunnet av melk:         
90.21  --- med innhold av fett    * 
90.29  --- andre                   * 

     
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 til 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. 

  

  - næringsmidler bestemt for barn, i pakninger for detaljsalg:   
  -- med innhold av varer som hører under posisjonene 04.01 til 04.04:   

10.11  --- med innhold på over 12 vektprosent melkefett               * 
10.12  --- med innhold på over 3 vektprosent, men høyst 12 vektprosent melkefett    * 
10.13  --- uten innhold av melkefett, eller med innhold av høyst 3 vektprosent melkefett  * 

  -- uten innhold av varer som hører under posisjonene 04.01 til 04.04:   
10.21  --- med innhold av sukker               * 
10.22  --- uten innhold av sukker                * 

  - blandinger og deiger til fremstilling av bakverk som hører under posisjon 19.05:   
  -- andre, med innhold av varer som hører under posisjonene 04.01 til 04.04:   

ex 20.81  --- med innhold på over 25 vektprosent melkefett:   
  ---- i beholdere med netto innhold høyst 2 kg  * 

ex 20.82  --- med innhold på over 12 vektprosent, men høyst 25 vektprosent melkefett:   
  ---- i beholdere med netto innhold høyst 2 kg  * 

20.83  --- med innhold på høyst 12 vektprosent melkefett  * 
  -- andre, uten innhold av varer som hører under posisjonene 04.01 til 04.04:   

ex 20.91  --- med innhold på over 25 vektprosent melkefett:   
  ---- i beholdere med netto innhold høyst 2 kg  * 

ex 20.92  --- med innhold på over 12 vektprosent, men høyst 25 vektprosent melkefett:   
  ---- i beholdere med netto innhold høyst 2 kg   * 
  --- uten innhold av melkefett eller med innhold av høyst 12 vektprosent melkefett:   

20.93  ---- med innhold av fett  * 
20.99  ---- andre  * 

  - ellers:   
  -- ellers:   
  --- maltekstrakt, med tørrstoffinnhold på:   

90.21  ---- over 80 vektprosent  * 
90.22  ---- høyst 80 vektprosent  * 

  --- næringsmidler som hører under posisjonene 04.01 til 04.04, andre enn som 
pulver, granulater eller annen fast form: 

  

  ---- andre:   
  ----- med innhold av melkefett med et fettinnhold på:   

90.41  ------ over 50 vektprosent  * 
  ------ over 20 vektprosent, men høyst 50 vektprosent:   

90.42  ------- med innhold av mer enn 5 vektprosent annet fett enn melkefett  * 
90.43  ------- ellers  * 

  ------ over 3 vektprosent, men høyst 20 vektprosent:   
90.44  ------- med innhold av mer enn 5 vektprosent annet fett enn melkefett  * 
90.45  ------- ellers  * 
90.46  ------ høyst 3 vektprosent  * 
90.47  ----- uten innhold av melkefett  * 

  --- varer som hører under posisjonene 04.01 til 04.04 (andre enn de som hører under   



Sveitsisk 
tolltariff HS 

pos. nr. 

 Varebeskrivelse  Tollsats 
fr/100 kg 
brutto 

varenummer 1901.9061 til 1901.9075): 
ex 90.81  ---- med innhold på over 25 vektprosent melkefett:   

  ----- i beholdere med netto innhold høyst 2 kg   * 
ex 90.82  ---- med innhold på over 12 vektprosent, men høyst 25 vektprosent melkefett:   

  ----- i beholdere med netto innhold høyst 2 kg  * 
 90.89  ---- andre  * 

  --- andre varer:    
ex 90.91  ---- med innhold på over 25 vektprosent melkefett:    

  ----- i  beholdere med netto innhold høyst 2 kg   * 
ex 90.92  ---- med innhold på over 12 vektprosent, men høyst 25 v04.01 til 04.04ektprosent 

melkefett: 
  

  ----- i beholdere med netto innhold høyst 2 kg   * 
  ---- uten innhold av melkefett eller med innhold under 12 vektprosent melkefett:   
  ----- fremstilt av mel av korn, stivelse av korn eller maltekstrakt:     

90.93  ------ med innhold av fett  * 
90.94  ------ uten innhold av fett  * 

  ----- andre:   
90.95  ------ med innhold av fett  * 

  ------ uten innhold av fett:   
90.96  ------- med  innhold av sukker eller egg  * 
90.99  ------- andre  * 

     
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. 

  

  - ukokt pasta, ikke fylt eller tilberedt på annen måte:   
 11.00  -- med innhold av egg  * 
 19.00  -- ellers  * 
 20.00  - fylt pasta, også kokt eller tilberedt på annen måte  * 
 30.00  - annen pasta  * 

  - couscous:   
 40.10  -- ikke tilberedt  * 
 40.90  -- ellers  * 

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

perler eller liknende. 
 1,80 

     
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. 

  

  - næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller kornprodukter:    
 10.10  -- "Müsli"-liknende næringsmidler  * 
 10.90  -- andre  18,- 
 20.00  - næringsmidler fremstilt av ustekte flak av korn eller av blandinger av ustekte flak 

av korn og stekte flak av korn eller oppustet korn 
 * 

30.00  - bulgur-hvete  110,- 
  - ellers:   
  -- andre:   

 90.20  --- forkokt ris (parboiled)  Fri 
90.90  --- andre:    

  ---- gryn, malt og tilberedt for produksjon av corn flakes og liknende produkter  4,80 
  ---- andre  * 
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19.05   Brød, kaker, kjeks og annet bakverk, også med innhold av kakao; alterbrød, 
tomme kapsler til farmasøytisk bruk, forseglingsoblater, rispapir og liknende 
varer. 

  

  - knekkebrød:   
 10.10  -- uten innhold av sukker eller annet søtningsstoff  * 
 10.20  -- med innhold av sukker eller annet søtningsstoff  * 

  - honningkake ("gingerbread") og liknende:   
 20.10  -- med innhold av melkefett  * 
 20.20  -- med innhold av annet fett  * 
 20.30  -- uten innhold av fett  * 

  - søte kjeks og småkaker; vafler og vaffelkjeks:   
  -- søte kjeks og småkaker :   

 31.10  --- med innhold av melkefett  * 
 31.90  --- andre  * 

  -- vafler og vaffelkjeks:   
 32.10  --- uten innhold av sukker eller annet søtningsstoff  * 
 32.20  --- med innhold av sukker eller annet søtningsstoff  * 

  - kavringer, ristet brød og liknende ristede produkter:   
 40.10  -- uten innhold av sukker eller annet søtningsstoff  * 

  -- med innhold av sukker eller annet søtningsstoff:   
 40.21  --- kavringer  * 
 40.29  --- annet  * 

  - ellers:   
  -- brød og andre vanlige bakervarer, uten innhold av sukker eller andre 

søtningsstoffer, honning, egg, fett, ost eller frukt: 
  

  --- ikke pakket for detaljsalg:   
 90.25  ---- brødsmuler  * 
 90.29  ---- andre  * 

  --- pakket for detaljsalg:   
 90.31  ---- påskebrød (usyret brød)  * 
 90.32  ---- brødsmuler  * 
 90.39  ---- andre  * 
 90.40  -- alterbrød, tomme kapsler til farmasøytisk bruk, forseglingsoblater, rispapir og 

liknende varer  
 Fri 

  -- andre:   
90.91  --- andre, av potetflak, potetmel eller potetstivelse  * 

 90.92  --- andre, uten innhold av sukker eller annet søtningsstoff  * 
  --- andre, med innhold av sukker eller annet søtningsstoff:   

 90.93  ---- med innhold av melkefett  * 
 90.94  ---- med innhold av annet fett  * 
 90.95  ---- uten innhold av fett  * 

     
20.01   Grønnsaker, frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller 

konserverte med eddik eller eddiksyre. 
  

  - andre:   
  -- grønnsaker og andre spiselige plantedeler:   

 90.20  --- sukkermais (Zea mays var. saccharata)  * 
     

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

  

  - andre grønnsaker samt grønnsakblandinger:   
  -- i pakninger med vekt over 5 kg:   

 90.13  --- sukkermais (Zea mays var. saccharata)  * 
  -- i pakninger med vekt høyst 5 kg:   
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 90.43  --- sukkermais (Zea mays var. saccharata)  * 
     

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:   
  -- næringsmidler i form av mel eller flak, hovedsakelig inneholdende poteter:   

 20.11  --- med innhold over 80 vektprosent av poteter  * 
 20.12  --- med innhold høyst 80 vektprosent av poteter  * 
 80.00  - sukkermais (Zea mays var. saccharata)  * 

     
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 innbefattet annet sted. 

  

  - nøtter, jordnøtter samt andre kjerner og frø, også innbyrdes blandede:   
  -- jordnøtter:   

 11.10  --- peanøttsmør  * 
  - ellers, herunder blandinger, unntatt blandinger som hører under underposisjon 

2008.19: 
  

 91.00  -- palmehjerter  * 
  -- annet:   
  --- andre:   

 99.98  ---- mais, unntatt sukkermais (Zea mays var. saccharata)  * 
     

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. 

  

  - ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe, og varer fremstilt på basis av disse 
ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av kaffe: 

  

  -- varer fremstilt på basis av ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av 
kaffe:  

  

 12.90  --- ellers  * 
  - ekstrakter, essenser og konsentrater, av te eller maté, og varer fremstilt på basis av 

disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av te eller maté: 
  

 20.90  -- ellers  * 
ex 30.00  - brente kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og konsentrater derav, unntatt 

brente sikorirøtter samt ekstrakter, essenser og konsentrater derav: 
  

  -- hele eller i stykker  1.60 
  -- ellers  * 
     

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

  

ex 20.19  - inaktiv gjær; andre døde, encellede mikroorganismer:   
  -- naturlig gjær, død  4.- 
     

21.03   Sauser og preparater for tillaging av sauser; tilberedte smaksstoffer; 
sennepsmel og tilberedt sennep. 

  

 10.00  - soyasaus  Fri 
 20.00  - tomatketchup og annen tomatsaus  Fri 
 90.00  - andre  Fri 

     
21.04   Supper og buljonger samt preparater for tillaging av supper og buljonger; 

homogeniserte, sammensatte næringsmidler. 
  

 10.00  - supper og buljonger samt preparater for tillaging av supper og buljonger  Fri 
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21.05   Spise-is, også med innhold av kakao.   
  - med innhold av kakao  * 
  - ellers  * 
     

21.06   Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.   
  - proteinkonsentrater og teksturerte proteinsubstanser:   

 10.11  -- med innhold av melkefett, annet fett eller sukker  * 
 10.19  -- andre  * 

  - andre :   
  -- blandinger av ekstrakter og konsentrater av vegetabilsk opprinnelse, av det slag 

som brukes til fremstilling av drikkevarer: 
  

  --- ikke alkoholholdige:   
 90.21  ---- med innhold av sukker eller annet søtningsstoff, med innhold over 60 

vektprosent sakkarose 
 * 

 90.22  ---- med innhold av sukker eller annet søtningsstoff, med innhold over 50 
vektprosent, men høyst 60 vektprosent sakkarose 

 * 

 90.24  ---- uten innhold av sukker eller annet søtningsstoff  * 
 90.30  -- proteinhydrolysater og gjærautolysater  20.- 
 90.40  -- tyggegummi og søtsaker, drops, pastiller og liknende produkter, uten innhold av 

sukker 
 * 

  -- andre tilberedte næringsmidler:   
  --- andre:   
  ---- med innehold av melkefett:    

 90.81  ----- mer enn 50 vektprosent  * 
  ----- mer enn 20 vektprosent, men høyst 50 vektprosent:  * 

 90.85  ------ med innhold av mer enn 5 vektprosent av annet fett enn melkefett  * 
 90.86  ------ ellers  * 
 90.87  ----- mer enn 3 vektprosent, men høyst 20 vektprosent   * 
 90.88  ----- høyst 3 vektprosent, unntatt varer som hører under varenummer 2106.9091  * 

  ---- med innhold av annet fett, med fettinnhold:     
 90.91  ----- mer enn 40 vektprosent  * 
 90.92  ----- mer enn 10 vektprosent, men høyst 40 vektprosent  * 
 90.93  ----- høyst 10 vektprosent  * 

  ---- uten innhold av fett:   
  ----- med innehold av sukker:   

 90.94  ------ over 50 vektprosent  * 
 90.95  ------ høyst 50 vektprosent  * 
 90.96  ----- med innhold av korn, maltekstrakter eller egg (uten innhold av sukker)  * 
 90.99  ----- andre  * 

     
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. 

  

 10.00  - vann, herunder mineralvann og karbonisert vann, tilsatt sukker, andre 
søtningsstoffer eller smaksstoffer 

 2,- 

  - ellers:   
 90.90  -- andre  2,- 

     
22.03  Øl fremstilt av malt   

00.10  - på emballasje med innhold over 2 hl  6.- 
00.20  - på emballasje med innhold over 2 l, men høyst 2 hl  3.50 

  - på emballasje med innhold høyst 2:   
00.31  -- i glassflasker  6.- 
00.39  -- ellers  8.- 
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22.05   Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller 

smaksstoffer.  
  

  - på emballasje med innhold høyst 2 liter:   
 10.10  - - med alkoholstyrke høyst 18 volumprosent   Fri 
 10.20  - - med alkoholstyrke minst 18 volumprosent   Fri 

  - annen   
 90.10  - - med alkoholstyrke høyst 18 volumprosent   Fri 
 90.20  - - med alkoholstyrke minst 18 volumprosent   Fri 

     
22.08  Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke under 80 vol.%; likør og annet 

brennevin. 
  

ex 70.00  - likør, inneholdende sukker og egg  45,- 
  - andre:   

ex 90.99  - - andre alkoholholdige drikker tilsatt søtningsstoff, også brennevin eller sprit 
tilsatt smaksstoffer: inneholdende sukker og egg 

 45,- 

     
 

 
_______________________________ 

 


