
Tabell 1. Deklarerte tollinntekter i 2013 fordelt på kapitler i tolltariffen. Kroner  

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

* Statistisk sentralbyrå har samlet en del varer som går til skip og norsk kontinentalsokkel i 

noen få sekkevarenummer. Det deklareres i tillegg mindre tollbeløp i kapitler i tolltariffen 

hvor det er tollfrihet. Deklarert toll for disse tilfellene er samlet under «Annet». 

 

 

Kapittel i tolltariffen   
Deklarerte 

tollinntekter 

01 Levende dyr 7 098 131 

02 Kjøtt og spiselig slakteavfall 392 481 253 

04 
Melk og meieriprodukter; fugleegg; naturlig honning; spiselige produkter av 
animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted 140 277 276 

05 Produkter av animalsk opprinnelse ikke nevnt eller innbefattet annet sted 726 636 

06 
Levende trær og andre planter; løker, røtter og liknende; avskårne blomster og 
blad til pryd 56 205 195 

07 Grønnsaker, røtter og knoller, spiselige 230 831 006 

08 Spiselige frukter og nøtter; skall av sitrusfrukter eller meloner 110 384 733 

09 Kaffe, te, maté og krydderier 26 942 

10 Korn 214 598 155 

11 Mølleprodukter; malt; stivelse; inulin; gluten av hvete 12 278 803 

12 
Oljeholdige frø og frukter; forskjellige andre frø og frukter; planter til industriell 
eller medisinsk bruk; halm og fôrplanter 11 086 808 

13 
Skjellakk og liknende; naturlige gummier, harpikser og andre vegetabilske safter 
og ekstrakter 466 697 

14 
Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske produkter, ikke nevnt eller innbefattet 
annet sted 18 392 

15 
Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter derav; 
tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk voks 11 173 137 

16 
Produkter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som 
lever i vann 60 033 765 

17 Sukker og sukkervarer 44 651 133 

18 Kakao og varer derav 66 232 436 

19 Produkter av korn, mel, stivelse eller melk; bakverk 337 923 473 

20 Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre plantedeler 119 012 353 

21 Forskjellige tilberedte næringsmidler 93 329 677 

22 Drikkevarer, etylalkohol og eddik 17 995 251 

23 Reststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefôr 60 197 064 

35 Proteiner; modifisert stivelse; klebemidler; enzymer 14 730 144 

38 Diverse kjemiske produkter 211 969 

61 Klær og tilbehør til klær, av trikotasje 376 754 267 

62 Klær og tilbehør til klær, unntatt trikotasje 407 233 813 

63 Andre ferdige tekstilvarer; sett; brukte klær og andre brukte tekstilvarer; filler 63 273 751 

  Annet* 14 287 623 


