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AVDELING I 
 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 
 
 

Artikkel 1 
 

Definisjoner 
 

I dette vedlegg forstås med: 
 
 
a) «avtalepart», Filippinene, Island og Norge eller Sveits’ tollterritorium. 

På grunn av tollunionen mellom Sveits og Liechtenstein skal produkter 
med opprinnelse i Liechtenstein anses for å ha opprinnelse i Sveits, 
 

b) «fremstilling», metoder for å fremskaffe produkter, herunder tilvirking, 
produksjon, sammensetting, avl, dyrking, oppdrett, bryting, utvinning, 
høsting, fiske, innfanging, plukking, opptaking, jakt, fangst og foredling,  

 
c) «materiale», enhver bestanddel, ethvert råmateriale, enhver komponent, 

enhver del eller ethvert tilbehør som er brukt ved fremstillingen av 
produkter, 

 
d) «tollverdi», verdien fastsatt i samsvar med Avtale om gjennomføring av 

artikkel VII i Generalavtalen om tolltariffer og handel 1994 (heretter kalt 
«WTO-avtalen om fastsettelse av tollverdi»), 

 
e) «materialers verdi», tollverdien på innførselstidspunktet av anvendte 

materialer uten opprinnelsesstatus; dersom tollverdien ikke er kjent og 
ikke kan påvises, skal WTO-avtalen om fastsettelse av tollverdi få 
anvendelse, 

 
f)  «pris fra fabrikk», prisen som faktisk er betalt eller skal betales for 

produkter til produsenten i den avtalepart der den siste bearbeidingen 
eller foredlingen er utført, i samsvar med internasjonale handelsvilkår 
(Incoterms), men fratrukket eventuelle interne avgifter som kan bli 
tilbakebetalt når de fremstilte produktene utføres, 

 
g) «Det harmoniserte system» henholdsvis systemets forkortelse «HS», 

Det harmoniserte system for beskrivelse og koding av varer, 
 
h) «kapittel», «posisjon» og «underposisjon», et kapittel (tosifret kode), 

en posisjon (firesifret kode) og en underposisjon (sekssifret kode) i Det 
harmoniserte system. 
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AVDELING II 
 

BEGREPET «OPPRINNELSESPRODUKTER» 
 
 

Artikkel 2 
 

Generelle vilkår 
 
For formålene i denne avtale skal produkter anses for å ha opprinnelse i en avtalepart 
  

a) dersom de er blitt fremstilt i sin helhet i en avtalepart i samsvar med 
artikkel 3, 

 
b) dersom ikke-opprinnelsesmaterialene brukt ved fremstillingen i en 

avtalepart oppfyller kravene fastsatt i artikkel 4, eller 
 
c) dersom de er blitt fremstilt i en avtalepart utelukkende av materialer med 

opprinnelse i én eller flere avtaleparter, eller 
 

d) dersom de er blitt fremstilt i en avtalepart utelukkende av materialer som 
angitt i bokstav a) til c). 

 
 

Artikkel 3 
 

Produkter fremstilt i sin helhet 
 

 Følgende produkter skal anses som fremstilt i sin helhet i en avtalepart: 
 

a) mineralske produkter og andre naturlig forekommende stoffer som ikke 
er nevnt i bokstav b) til f), utvunnet eller tatt opp av avtalepartens jord, 
vann, havbunn eller havundergrunn,  

 
b) vegetabilske produkter dyrket eller høstet i avtaleparten,  

 
c) levende dyr født og alet opp i avtaleparten,  
 
d) produkter fra levende dyr alet opp i avtaleparten, 
 
e) produkter fra slaktede dyr som er født og alet opp i avtaleparten,  
 
f) produkter fra jakt, innfanging, fiske, akvakultur, plukking eller fangst 

drevet i avtaleparten,  
 
g) produkter fremstilt i avtaleparten ved bruk av cellekulturer(1), 

 
                                                 
(1) Med «cellekultur» menes dyrking av menneske-, dyre- og planteceller under kontrollerte forhold 

(som definert temperatur, vekstmedium, gassblanding og pH-verdi) utenfor en levende organisme. 
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h) produkter som hører under kapittel 28 til 39, fremstilt ved fermen-
tering(2), 

 
i) produkter fra sjøfiske og andre produkter tatt opp av havet utenfor ethvert 

lands territorialfarvann(3) av fartøy fra avtaleparten og produkter fremstilt 
utelukkende av produkter som nevnt på fabrikkskip fra avtaleparten, 
 
I denne sammenheng menes med «fabrikkskip fra avtaleparten» og 
«fartøy fra avtaleparten» henholdsvis fabrikkskip og fartøy som er 
registrert i avtaleparten, fører avtalepartens flagg og eies av [en 
virksomhet] der øverste ledelse og styret samt skipsførere, offiserer og 
mannskap er underlagt avtalepartens egne lover og forskrifter, 

 
j) produkter utvunnet av havbunnen eller havundergrunnen utenfor avtale-

partens territorialfarvann, forutsatt at avtaleparten i samsvar med 
folkeretten har rett til å utnytte denne havbunnen eller havundergrunnen,  

 
k) avfall og skrap fra produksjonsvirksomhet som har funnet sted i avtale-

parten, 
 
l) brukte produkter innsamlet i avtaleparten, forutsatt at produktene bare er 

egnet til gjenvinning av råmaterialer og ikke for sitt opprinnelige formål,  
 
m) produkter som er fremstilt eller produsert i avtaleparten utelukkende av 

produkter nevnt i bokstav a) til l). 
 
 

Artikkel 4 
 

Tilstrekkelig bearbeiding eller foredling 
 
1.  Produkter fremstilt av ikke-opprinnelsesmaterialer skal anses for å være 
tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet dersom gjeldende produktspesifikke regler i 
tillegget er fulgt.  
 
2. For formålene i nr. 1 er behandlingene omhandlet i artikkel 5 under alle 
omstendigheter ansett som utilstrekkelige til å gi opprinnelsesstatus.  

 
3. De produktspesifikke reglene nevnt i nr. 1 angir bearbeidingen eller foredlingen 
som må utføres på ikke-opprinnelsesmaterialer brukt i tilvirkingen, og berører bare slike 
materialer. Dette medfører at dersom produkter som har oppnådd opprinnelsesstatus i en 
avtalepart i samsvar med nr. 1, foredles videre i denne avtaleparten og brukes som 
materiale ved fremstillingen av andre produkter, skal det ikke tas hensyn til ikke-
opprinnelseskomponentene i det materialet. 
 
4. Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 1 skal ikke-opprinnelsesprodukter som ikke 
                                                 
(2) «Fermentering» er en bioteknologisk prosess der menneske-, dyre- og planteceller, bakterier, 

gjær, sopp eller enzymer anvendes i fremstillingsprosessen. 
(3) Territorialfarvann består av de indre farvann og sjøterritoriet. 



- 4 - 
 

gjennomgår den nødvendige tarifferingsendringen som angitt i tillegget, anses som 
opprinnelsesprodukter dersom verdien av alle ikke-opprinnelsesmaterialer som er brukt 
ved fremstillingen av dem, og som ikke gjennomgår den nødvendige tarifferings-
endringen, ikke overstiger 20 % av produktets pris fra fabrikk og oppfyller alle øvrige 
gjeldende krav angitt i dette vedlegg. 
 
5. Bestemmelsene i nr. 4 får ikke anvendelse på produkter som i sin helhet er frem-
stilt i en avtalepart i samsvar med artikkel 3. Dersom den relevante produktspesifikke 
regelen i tillegget inneholder en regel om at visse materialer må være fremstilt i sin 
helhet, får toleransen i nr. 4 anvendelse. 

 
 

Artikkel 5 
 

Utilstrekkelig bearbeiding eller foredling 
 
1. Uten hensyn til bestemmelsene i artikkel 4 skal produkter ikke anses som 
opprinnelsesprodukter dersom de bare har gjennomgått én eller flere av følgende 
behandlinger eller foredlinger: 

 
a) behandling som har til hensikt å holde produkter i deres opprinnelige 

tilstand under transport eller lagring, 
 
b) frysing eller tining, 
 
c) emballering og ompakking, 
 
d) vasking, rensing, fjerning av støv, oksidering, olje, maling eller andre 

belegg, 
 
e) stryking eller pressing av tekstiler eller tekstiler, 
 
f) enkel maling og polering, 
 
g) avskalling, hel eller delvis bleking, polering og glasering av korn og ris, 
 
h) farging av sukker eller fremstilling av sukkerbiter, 
 
i) skrelling og fjerning av steiner, kjerner, frø og skall av frukt, nøtter og 

grønnsaker, 
 
j) skjerping, enkel sliping eller enkel oppskjæring, 
 
k) sikting, utskilling, sammenstilling, sortering, klassifisering, gradering, 

tilpassing, 
 
l) enkel fylling i flasker, bokser, flakonger, sekker, kasser, esker, festing til 

plater eller planker, og all annen enkel emballering, 
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m) anbringelse eller trykking av merker, etiketter, logoer eller andre lik-
nende kjennemerker på produkter eller deres emballasje, 

 
n) enkel blanding av produkter, også av forskjellige slag, 
 
o) enkel montering av deler av artikler til et komplett produkt eller 

demontering av produkter til deler, eller 
 
p) slakting av dyr. 
 

2. For formålene i nr. 1 beskriver «enkel» behandlinger eller prosesser som verken 
krever spesielle ferdigheter eller maskiner, apparater eller utstyr som er produsert eller 
installert spesielt for å utføre den aktuelle behandlingen eller prosessen. 
 
3. Alle behandlinger eller prosesser utført i en avtalepart på gitte produkter skal tas 
i betraktning når det skal avgjøres om bearbeidingen eller foredlingen som produktene 
har gjennomgått, skal anses som utilstrekkelige behandlinger etter nr. 1. 

 
 

Artikkel 6 
 

Kumulasjon av opprinnelse 
 

1. Produkter som har opprinnelse i en avtalepart, og som brukes som materialer 
ved fremstillingen av produkter i en annen avtalepart, skal anses for å ha opprinnelse i 
den avtalepart der den siste behandlingen utover det som er nevnt i artikkel 5 nr. 1, er 
utført. 
 
2. Produkter som har opprinnelse i en avtalepart, og som utføres fra en avtalepart 
til en annen og ikke gjennomgår noen bearbeiding eller foredling utover det som er 
nevnt i artikkel 5 nr. 1, skal beholde sin opprinnelse. 
 
3. Dersom materialer med opprinnelse i to eller flere avtaleparter brukes ved 
fremstillingen av produkter og disse materialene ikke har gjennomgått noen bearbeiding 
eller foredling utover det som er nevnt i artikkel 5, skal produktenes opprinnelse 
fastsettes på grunnlag av materialet med den høyeste tollverdien for nevnte materiale i 
den aktuelle avtaleparten. 

 
 

Artikkel 7 
 

Kvalifiserende enhet 
 

1. For å fastsette opprinnelsesstatus skal den kvalifiserende enheten av produkter 
eller materialer fastsettes i henhold til Det harmoniserte system.  
 
2. Av nr. 1 følger: 
 

a) at det, dersom tarifferingen av produktene endres eller produktene 
gjennomgår en bestemt fremstillings- eller foredlingsprosess som fastsatt 
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i tillegget, ikke skal tas hensyn til detaljsalgsemballasje og -beholdere 
som klassifiseres sammen med produktene i henhold til alminnelig 
fortolkningsregel 5 i de alminnelige fortolkningsregler for Det 
harmoniserte system (heretter kalt «alminnelige fortolkningsregler»). 
Dersom produktene er gjenstand for et verdikriterium fastsatt i tillegget, 
skal verdien av detaljsalgsemballasje og -beholdere som nevnt tas med 
som verdien av opprinnelsesmaterialer fra en avtalepart der produktene 
er fremstilt, eller som ikke-opprinnelsesmaterialer, alt etter omstendig-
hetene, ved beregning av verdikriteriet. 

 
b) at forsendelsesemballasje og -beholdere brukt for å beskytte produkter 

under transport, bortsett fra emballasje og beholdere for detaljsalg, ikke 
skal tas med ved bestemmelse av produktenes opprinnelse, 

 
c) at sett, som definert i alminnelig fortolkningsregel 3, skal anses som 

opprinnelsesprodukter dersom alle komponentene i settet er opprinnel-
sesprodukter. Dersom et sett består av både opprinnelsesprodukter og 
produkter uten opprinnelse, skal settet som helhet anses som opprinnel-
sesprodukt, forutsatt at verdien av produkter uten opprinnelse ikke over-
stiger 20 prosent av settets pris fra fabrikk, 

 
d) at hvert enkelt produkt skal vurderes for seg ved anvendelsen av 

bestemmelsene i dette vedlegg når en sending består av et antall 
identiske produkter klassifisert under samme posisjon, 

 
e) at bestemmelse av opprinnelse skal baseres på de monterte produktene i 

tilfeller der produkter oppfyller kravene i dette vedlegg og innføres til en 
avtalepart i én eller flere sendinger fra en annen avtalepart i demontert 
stand, men klassifisert som monterte produkter etter alminnelig 
fortolkningsregel 2 bokstav a). 

 
 

Artikkel 8 
 

Tilbehør, reservedeler og verktøy 
 

1. Når det skal avgjøres om alle ikke-opprinnelsesmaterialer brukt ved 
fremstillingen av produkter gjennomgår tarifferingsendringen som får anvendelse, eller 
en bestemt fremstillings- eller bearbeidingsprosess som fastsatt i tillegget, skal det ses 
bort fra tilbehør, reservedeler, verktøy og instruksjons- og informasjonsmateriell som er 
sendt sammen med en utrustning, en maskin, et apparat eller et kjøretøy, som er 
standardutstyr og innbefattet i prisen fra fabrikk, og som ikke er særskilt fakturert. 
 
2. Dersom produktene er gjenstand for et verdikriterium, skal verdien av tilbehør, 
reservedeler og verktøy tas med som verdien av opprinnelsesmaterialer fra en avtalepart 
der produktene er fremstilt, eller som ikke-opprinnelsesprodukter, alt etter 
omstendighetene, ved beregning av verdikriteriet. 
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Artikkel 9 
 

Nøytrale elementer 
 

 Nøytrale elementer, som er varer brukt ved fremstilling, prøving eller inspeksjon 
av produkter, men som ikke er fysisk inkorporert i produktene, skal behandles som 
opprinnelsesmateriale uten hensyn til hvor de er fremstilt.   

 
 

Artikkel 10 
 

Ombyttelige materialer 
 

1. Dersom det brukes ombyttelige opprinnelsesmaterialer og ikke-opprinnel-
sesmaterialer ved fremstillingen av produkter, skal vurderingen av om de anvendte 
materialene har opprinnelsesstatus, foretas på grunnlag av et system basert på 
bokføringsmessig atskillelse. Dersom det kreves etter avtalepartens egne lover og 
forskrifter, kan dette systemet forhåndsgodkjennes av vedkommende tollmyndighet. 
 
2. I nr. 1 menes med «ombyttelige materialer», materialer som er av samme slag 
og handelskvalitet, som har de samme tekniske og fysiske egenskaper, og som ikke kan 
skilles fra hverandre. 
 
3. Systemet med bokføringsmessig atskillelse må sikre at ikke flere ferdige 
produkter får opprinnelsesstatus enn hva som ville ha vært tilfellet dersom opprinnelses-
materialene brukt til å fremstille de ferdig produktene hadde vært fysisk atskilt fra ikke-
opprinnelsesmaterialene. 
 
4. Så snart det er valgt et system for bokføringsmessig atskillelse, må dette 
systemet anvendes gjennom hele regnskapsåret eller regnskapsperioden.  
 
5. En produsent som benytter seg av et system med bokføringsmessig atskillelse, 
skal oppbevare dokumentasjon som viser hvordan systemet virker, i det omfang som er 
nødvendig for at tollmyndighetene i den eksporterende avtalepart skal kunne kontrollere 
at bestemmelsene i dette vedlegg er overholdt. 
 
6. Tillatelsen til å anvende bokføringsmessig atskillelse kan når som helst trekkes 
tilbake av tollmyndighetene dersom produsenten anvender den på urettmessig vis. 

 
 

AVDELING III 
 

TERRITORIALE KRAV 
 
 

Artikkel 11 
 

Territorialprinsippet 
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1. Vilkårene for å erverve opprinnelsesstatus som fastsatt i bestemmelsene i 
avdeling II må være oppfylt uten avbrudd på en avtaleparts territorium. 
 
2. Dersom opprinnelsesprodukter kommer i retur til den eksporterende avtalepart 
etter å ha vært utført til en ikke-avtalepart uten å ha gjennomgått noen behandling der 
utover det som har vært nødvendig for å holde dem i deres opprinnelige tilstand, skal 
produktene beholde sin opprinnelsesstatus 
 
3. Uten hensyn til nr. 1 skal produkters ervervelse av opprinnelsesstatus i samsvar 
med bestemmelsene i avdeling II ikke påvirkes av behandlinger utført i en ikke-
avtalepart i henhold til en prosedyre for utenlands bearbeiding eller tilsvarende ordning: 
 

a) dersom de gjeninnførte materialene er blitt fremstilt av de utførte 
materialene, 

 
b) dersom den totale merverdien tilført i ikke-avtaleparten ikke overstiger 

15 % av produktenes pris fra fabrikk, og 
 
c) dersom den totale verdien av ikke-opprinnelsesmaterialene inkorporert på 

den berørte avtaleparts territorium, sammen med den totale merverdien 
tilført utenfor den berørte avtalepart, ikke overstiger den tillatte verdien 
etter tillegget. 

 
4. I nr. 3 bokstav b) menes med «total merverdi», alle kostnader som har oppstått 
utenfor den berørte avtalepart, herunder transportkostnader og verdien av ikke-
opprinnelsesmaterialer inkorporert der. 

 
 

Artikkel 12 
 

Ikke-endring 
 
1. Opprinnelsesprodukter det kreves preferansetollbehandling for i en avtalepart, 
skal være de samme produktene som dem som ble utført fra en annen avtalepart. De må 
ikke være endret eller omdannet på noen måte eller gjort til gjenstand for andre 
behandlinger enn behandlinger som har til formål å bevare dem i god stand, bortsett fra 
tilføying eller påføring av merker, etiketter, segl eller annen dokumentasjon for å sikre 
samsvar med den importerende avtaleparts egne krav før deklarering med sikte på 
preferansetollbehandling. 
 
2. Transitt, lagring av produkter eller sendinger eller deling av sendinger kan finne 
sted i ikke-avtaleparter, forutsatt at produktene forblir under tollmyndighetenes oppsyn i 
de aktuelle ikke-avtalepartene. 
 
3. Bestemmelsene i nr. 1 og 2 skal anses for å være oppfylt med mindre 
tollmyndighetene i den importerende avtalepart har grunn til å tro noe annet. I slike 
tilfeller kan tollmyndighetene i den importerende avtalepart anmode importøren eller 
hans representant om å fremlegge tilfredsstillende dokumentasjon for at bestemmelsene 
er overholdt, noe som kan skje på hvilken som helst måte, herunder i form av 
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kontraktsmessige transportdokumenter som konnossement, pakksedler eller annen 
dokumentasjon knyttet til selve produktene. 

 
 

AVDELING IV 
 

OPPRINNELSESBEVIS 
 
 

Artikkel 13 
 

Opprinnelseserklæring 
 

1. For å oppnå preferansetollbehandling i den importerende avtalepart må det 
fremlegges et opprinnelsesbevis i form av en opprinnelseserklæring som vist under 
(uten fotnotene), utferdiget på engelsk, i leselig og bestandig form, av en eksportør 
hjemmehørende i en avtalepart for produkter som har opprinnelse i avtaleparten.  
 

The exporter of the goods covered by this document (customs 
authorisation No…(4) declares that, except where otherwise 
clearly indicated, the goods satisfy the Rules of Origin to be 
considered as originating under the PH-EFTA FTA (Country 
of Origin: ..................(5) 

  Place and Date(6) 
…………..……………….. 

  Signature above the Printed Name 
of the Authorised Signatory 

  
«Eksportøren av produktene omfattet av dette dokumentet 
(tollmyndighetenes autorisasjonsnr.…(4)) erklærer at disse 
produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, er i samsvar 
med opprinnelsesreglene for å bli ansett som opprinnelses-
produkter i henhold til frihandelsavalen mellom Filippinene 
og EFTA-statene (Opprinnelsesland: ....................(5) 

 
  Sted og dato(6) 

 …………..……………….. 
Underskrift av den som er 

underskriftsberettiget, over navnet 
gjentatt med blokkbokstaver 

 
                                                 
(4) I henhold til artikkel 14 kreves det ikke at en godkjent eksportør undertegner 

opprinnelseserklæringen, men han må i stedet oppgi tollautorisasjonsnummeret han er tildelt av 
tollmyndighetene. En ikke-godkjent eksportør skal påføre sin underskrift over navnet gjentatt 
med blokkbokstaver og la rubrikken for tollmyndighetenes autorisasjonsnummer stå åpen. 

(5) Produktenes opprinnelse skal angis i denne rubrikken (Filippinene, Island, Norge eller Sveits). 
Det er tillatt å bruke ISO-Alpha-2-koder (PH, IS, NO eller CH). Det kan eventuelt vises til en 
bestemt kolonne i faktura, pakkliste, følgeseddel eller annet relevant handelsdokument der eks-
portøren og opprinnelsesproduktene er angitt og produktenes opprinnelsesland er nevnt. 

(6) Slike angivelser kan utelates dersom slik informasjon fremgår av selve dokumentet.  
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2. Opprinnelseserklæringen må avgis på fakturaen, pakkseddelen, følgeseddelen 
eller annet relevant handelsdokument som angir eksportøren og opprinnelses-
produktene, og, med unntak som fastsatt i artikkel 14, er påført eksportørens egenhen-
dige underskrift. 
 
3. Opprinnelseserklæringen kan avgis ved utførsel av produktene den viser til, eller 
etter utførsel. En opprinnelseserklæring skal være gyldig i tolv måneder regnet fra utfer-
digelsesdatoen. 

 
4. Speditører, tollmeklere og andre representanter for en eksportør skal ha fullmakt 
fra vedkommende eksportør for å kunne utferdige opprinnelseserklæringer. De må etter 
anmodning fremlegge skriftlig fullmakt som nevnt for tollmyndighetene. 
 
5. En eksportør som har utferdiget en opprinnelseserklæring, må oppbevare en kopi 
av erklæringen og alle dokumentene som underbygger produktenes opprinnelsesstatus, 
på papir eller i elektronisk form, i minst tre år regnet fra utferdigelses- eller 
utstedelsesdatoen. 
 

 
Artikkel 14 

 
Godkjent eksportør 

 
1. Den eksporterende avtaleparts tollmyndighet kan, med forbehold for 
avtalepartens egne krav, tillate at en eksportør hjemmehørende i avtaleparten, heretter 
kalt «godkjent eksportør», utferdiger opprinnelseserklæringer uten underskrift. 
 
2. En eksportør som søker om tillatelse som nevnt, må, på en måte som den 
eksporterende avtaleparts tollmyndighet finner tilfredsstillende, tilby alle garantier som 
er nødvendige for å bekrefte produktenes opprinnelsesstatus, samt oppfylle alle andre 
krav etter dette vedlegg. 
 
3. Den eksporterende avtaleparts tollmyndighet skal gi den godkjente eksportøren 
et tollautorisasjonsnummer, som skal fremkomme i opprinnelseserklæringen i stedet for 
underskriften. 
 
4. Den eksporterende avtaleparts tollmyndighet kan etterprøve at tillatelsen brukes 
på rettmessig vis, og kan når som helst trekke den tilbake dersom eksportøren ikke 
lenger oppfyller vilkårene eller på annen måte gjør urettmessig bruk av tillatelsen. Til-
baketrekking av tillatelse skal gjøres kjent for de øvrige avtaleparters tollmyndigheter. 

 
 

AVDELING V 
 

PREFERANSEBEHANDLING 
 
 

Artikkel 15 
 

Krav ved innførsel 
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1. Hver avtalepart skal tilstå preferansetollbehandling i samsvar med denne avtale 
for en avtaleparts opprinnelsesprodukter ved innførsel fra en annen avtalepart, på 
grunnlag av en opprinnelseserklæring nevnt i artikkel 13. 
 
2. For å tilstås preferansetollbehandling må importøren, i samsvar med fremgangs-
måtene som får anvendelse i den importerende avtalepart, anmode om preferanse-
tollbehandling ved innførsel av opprinnelsesprodukter, uansett om importøren er i 
besittelse av en opprinnelseserklæring eller ikke. 
 
3. Dersom importøren ikke er i besittelse av opprinnelseserklæring ved innførsel, 
kan han, i samsvar med den importerende avtaleparts egne lover og forskrifter, 
fremlegge opprinnelseserklæringen på et senere tidspunkt.  
 
4. En opprinnelseserklæring må fremlegges for den importerende avtaleparts toll-
myndigheter innen tolv måneder regnet fra utferdigelsen. Utløpet av dette tidsrommet 
kan stilles i bero så lenge produktene omfattet av opprinnelseserklæringen forblir under 
tollmyndighetenes kontroll i den importerende avtalepart. Etter dette tidsrommet kan en 
opprinnelseserklæring godtas bare i unntakstilfeller.  
 
5. Uten hensyn til nr. 1 kan en avtalepart, i samsvar med sine egne lover og 
forskrifter, gjøre unntak fra kravet om at det skal fremlegges opprinnelseserklæring, og 
tilstå preferansetollbehandling. 
 
6. En importør tilstått preferansetollbehandling må oppbevare opprinnelses-
erklæringen og andre relevante dokumenter i tre år regnet fra datoen for tilståelse av 
preferansetollbehandling, eventuelt lenger dersom det kreves i henhold til den 
importerende avtaleparts egne lover og forskrifter. 

 
 

Artikkel 16 
 

Innførsel i delsendinger 
 

Når demonterte eller usammensatte produkter som definert i alminnelig 
fortolkningsregel 2 bokstav a), etter anmodning fra en importør og på vilkår fastsatt av 
den importerende avtaleparts tollmyndigheter, innføres i delsendinger, må det frem-
legges én enkelt opprinnelseserklæring for tollmyndighetene ved innførsel av den første 
delsendingen. 
 
 

Artikkel 17 
 

Eksportørers og importørers samarbeid med tollmyndigheter 
 

1. Eksportører og importører som drar nytte av denne avtale, må innen rammen av 
avtalen og med forbehold for en avtaleparts egne lover og forskrifter, samarbeide med 
denne avtaleparts tollmyndighet og etter anmodning fra nevnte myndighet fremlegge 
underlagsdokumenter som underbygger oppfyllelsen av kravene i dette vedlegg. 
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2. En eksportør som har utferdiget en opprinnelseserklæring, må 
 

a) etter anmodning fra den eksporterende avtaleparts tollmyndighet 
fremlegge dokumentene nevnt i artikkel 13 nr. 5 for nevnte myndighet, 
som når som helst kan foreta inspeksjoner og kontrollere eksportørens 
eller produsentens regnskapsmateriale og treffe andre hensiktsmessige 
tiltak, og 

 
b) når han blir oppmerksom på, eller har grunn til å tro, at en 

opprinnelseserklæring inneholder uriktige opplysninger, omgående 
underrette importøren og den eksporterende avtaleparts tollmyndighet 
om enhver endring som påvirker opprinnelsesstatusen til produktene som 
er omfattet av den aktuelle opprinnelseserklæringen.  

 
3. En importør som har anmodet om preferansetollbehandling eller er blitt tilstått 
slik behandling, må: 
 

a) etter anmodning fra den importerende avtaleparts tollmyndighet, 
fremlegge dokumentene nevnt i artikkel 12 nr. 3 for nevnte myndighet, 
og   

 
b) når han blir oppmerksom på, eller har grunn til å tro, at opprinnelses-

erklæringen inneholder uriktige opplysninger, omgående underrette den 
importerende avtaleparts tollmyndigheter om enhver endring som 
påvirker opprinnelsesstatusen til produktene som er omfattet av en 
opprinnelseserklæring. 

 
 

Artikkel 18 
 

Avvisning av preferansebehandling 
 
 

1. Den importerende avtalepart kan avslå å gi preferansetollbehandling eller 
innkreve ubetalt toll i samsvar med sine egne lover og forskrifter dersom produktene 
ikke oppfyller kravene i dette vedlegg eller importøren eller eksportøren ikke kan 
dokumentere at de relevante kravene er oppfylt. 
 
2. Skrivefeil i opprinnelseserklæringen skal ikke medføre at dokumentet 
underkjennes dersom det er behørig godtgjort at dokumentet faktisk stemmer overens 
med de innførte produktene. 

 
 

AVDELING VI 
 

ADMINISTRATIVT SAMARBEID 
 
 

Artikkel 19 
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Verifisering av opprinnelseserklæringer 
 

1. Den eksporterende avtaleparts tollmyndighet skal etter anmodning fra den 
importerende avtalepart foreta verifisering av opprinnelseserklæringer.  
 
2. En verifiseringsanmodning kan reise tvil om dokumentets ekthet og om hvor 
nøyaktige opplysningene i dokumentet er, herunder de berørte produktenes opprinnel-
sesstatus eller oppfyllelsen av andre krav i dette vedlegg. Den skal grunngis og 
inneholde en kopi av opprinnelseserklæringen og, dersom det er aktuelt, ethvert annet 
dokument eller enhver annen opplysning som gir grunn til å tro at opprinnelses-
erklæringen kan være ugyldig. 
 
3. Den importerende avtalepart skal oversende verifiseringsanmodningen til den 
eksporterende avtalepart innen 36 måneder etter at opprinnelseserklæringen ble 
utferdiget. Den eksporterende avtalepart er ikke forpliktet til å foreta verifiseringer 
basert på anmodninger mottatt etter denne siste fristen.  
 
4. Den importerende avtaleparts tollmyndighet kan, med forbehold for avtale-
partens egne lover og forskrifter, stille preferansetollbehandlingen i bero for produkter 
omfattet av en opprinnelseserklæring inntil verifiseringsprosedyren er fullført. Produkt-
ene skal likevel frigis, med forbehold for avtalepartens egne lover og forskrifter, 
forutsatt at de ikke holdes tilbake på grunn av innførselsforbud eller -restriksjoner og 
det ikke foreligger mistanke om svindel.  
 
5. Den eksporterende avtaleparts tollmyndighet kan anmode om dokumentasjon, 
foreta inspeksjoner i eksportørens eller produsentens lokaler, kontrollere eksportørens 
og produsentens regnskapsmateriale og treffe andre hensiktsmessige tiltak for å 
verifisere at det foreligger samsvar med dette vedlegg. 
 
6. Den anmodende avtalepart skal underrettes om utfallet og resultatet av 
verifiseringen innen seks måneder regnet fra verifiseringsanmodningens dato. Dersom 
den anmodende avtalepart ikke mottar svar i løpet av denne perioden, eller dersom 
svaret ikke tydelig fastslår produktenes opprinnelsesstatus eller at opprinnelses-
erklæringen er ekte, kan den anmodende avtalepart avslå preferansetollbehandling for 
sendingen som omfattes av den aktuelle opprinnelseserklæringen.  
 
7. Dersom den anmodede avtalepart ikke er i stand til å overholde fristen nevnt i 
nr. 6 på grunn av forhold som ligger utenfor dens tollmyndighets kontroll, skal den gi 
den anmodende avtalepart skriftlig underretning før den siste fristen utløper. Den 
anmodede avtalepart skal i så fall forlenge fristen med ytterligere seks måneder.  

 
 

Artikkel 20 
 

Underretninger og samarbeid 
 
1. Avtalepartene skal gjennom EFTA-sekretariatet skaffe hverandre: 

 
a) adressene til avtalepartenes tollmyndigheter med ansvar for verifise-

ringene nevnt i artikkel 19 og adressene til vedkommende myndigheter 



- 14 - 
 

for andre forhold forbundet med gjennomføringen eller anvendelsen av 
dette vedlegg, 

 
b) opplysninger om fortolkning, anvendelse og håndheving av dette 

vedlegg, når det er behov for det. 
 

2. Avtalepartene skal gi tilgang til opplysninger om autorisasjonsnumre tildelt 
godkjente eksportører i henhold til artikkel 14. 
 
3. Avtalepartene skal tilstrebe seg på å løse tekniske spørsmål forbundet med 
fortolkningen, gjennomføringen eller anvendelsen av dette vedlegg så vidt mulig 
gjennom direkte samråd mellom tollmyndighetene nevnt i nr. 1 bokstav a) eller i 
Underkomitéen for varehandel. Dersom sakene fortsatt er uløst, kan de bringes inn for 
Den blandede komité med sikte på en løsning. 
 

  
Artikkel 21 

 
Fortrolighet 

 
Opplysninger som etter sin natur er fortrolige, eller som er gitt i fortrolighet, skal 

ikke utleveres av avtalepartenes myndigheter uten at det foreligger uttrykkelig tillatelse 
fra den person eller myndighet som har gitt opplysningene. 

 
 

AVDELING VII 
 

SLUTTBESTEMMELSER 
 
 

Artikkel 22 
 

Straffetiltak 
 

Hver avtalepart skal i samsvar med sine egne lover og forskrifter påse at det 
ilegges passende straffe- eller sanksjonsreaksjoner eller treffes andre tiltak for brudd på 
lover og forskrifter som berører dette vedlegg. 

 
 

Artikkel 23 
 

Overgangsbestemmelser for produkter i transitt eller på lager 
 

Bestemmelsene i dette vedlegg kan anvendes for produkter som på denne avtales 
ikrafttredelsesdato enten er i transitt eller er midlertidig lagret på tollager eller i frisone 
under tollmyndighetenes kontroll. For slike produkter kan det utferdiges en opprin-
nelseserklæring i etterhånd inntil seks måneder etter at denne avtale er trådt i kraft, 
forutsatt at bestemmelsene i dette vedlegg, særlig artikkel 12, er overholdt.  
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Artikkel 24 
 

Fornyet vurdering 
 

Med mindre det er enighet om noe annet, skal avtalepartene foreta en ny 
vurdering av dette vedlegg og tillegget fem år etter at avtalen er trådt i kraft.  
 

________________ 



 
TILLEGG TIL VEDLEGG I 

 
PRODUKTSPESIFIKKE REGLER 

 
 

Innledende anmerkninger 
 

1. Den første kolonnen i listen inneholder kapittelnummer samt posisjonsnummer 
eller underposisjonsnummer, og den andre kolonnen inneholder en varebeskrivelse. For 
hver anførsel i de to første kolonnene er det fastsatt én eller to regler i kolonne 3 og 4. 
Dersom HS-nummeret i kolonne 1 begynner med bokstavene «ex», betyr dette at 
reglene i kolonne 3 eller 4 får anvendelse bare på den delen av kapitlet, posisjonen eller 
underposisjonen som er beskrevet i kolonne 2. Når det for en anførsel i de to første 
kolonnene er fastsatt en regel i både kolonne 3 og 4, kan hvilken som helst av dem 
anvendes. Dersom det ikke er anført noen regel i kolonne 4, skal regelen i kolonne 3 få 
anvendelse. 
 
2. I henhold til bokstav b) i artikkel 2 (Generelle vilkår) i vedlegg I (Opprinnelses-
regler) kan produktspesifikke regler oppfylles ved arbeidsoperasjoner i ulike foretak, 
forutsatt at bearbeidingen eller foredlingen finner sted på en parts territorium og 
oppfyller kravene i vedlegget. 
 
3. En produktspesifikk opprinnelsesregel fastsatt i dette tillegget utgjør det 
minimum av bearbeiding eller foredling som må utføres på materialer uten 
opprinnelsesstatus for at det ferdige produktet skal oppnå opprinnelsesstatus. Ytterligere 
bearbeiding eller foredling utover det som er fastsatt i regelen for det aktuelle produktet, 
skal også gi opprinnelsesstatus. 
 
4. Dersom en produktspesifikk regel fastsetter at et produkt kan fremstilles fra flere 
enn ett materiale, kan ingen, ett eller flere av disse materialene anvendes. Det kreves 
ikke at alle skal anvendes. 
 
5. Dersom en produktspesifikk regel fastsetter at et produkt må være fremstilt av et 
bestemt materiale, er dette vilkåret ikke til hinder for at det kan anvendes andre 
materialer i tillegg. 
 
6. Dersom en produktspesifikk regel utelukker materialer klassifisert i bestemte 
kapitler, posisjoner eller underposisjoner, må materialer som nevnt, dersom de 
anvendes, være opprinnelsesmaterialer for at varene skal anses for å være opprinnelses-
varer. 
 
7. Dersom varer som har ervervet opprinnelsesstatus ved å oppfylle den 
produktspesifikke regelen, anvendes som materialer i fremstillingen av andre varer, vil 
reglene som får anvendelse på de ferdige varene ved bestemmelsen av de ferdige 
varenes opprinnelse, ikke få anvendelse på de aktuelle materialene. Det skal ikke tas 
hensyn til komponenter uten opprinnelsesstatus i disse materialene. 
 
8.  Dersom uttrykket «Fremstilling fra ikke-opprinnelsesmaterialer fra enhver 
posisjon» benyttes i en produktspesifikk regel, kan materialer fra enhver posisjon, også 
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materialer fra samme varebeskrivelse og posisjon som de ferdige varene, også brukes, 
forutsatt at prosessen går lenger enn det minimum av behandling som er fastsatt i 
vedlegg I (Opprinnelsesregler), og med forbehold for eventuelle andre bestemte 
begrensninger som kan være tatt inn i regelen.  
 
9. De produktspesifikke reglene i listen vil bli brukt for å bestemme opprinnelsen 
for å ha krav på preferansebehandling, med forbehold for øvrige deler av avtalen, f.eks. 
tollforpliktelser for landbruksvarer og varer som ikke er landbruksvarer. 

10. Dersom uttrykket «Fremstilling der verdien av alle anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer ikke overstiger X % av varens pris fra fabrikk» benyttes i en 
produktspesifikk regel, kreves det ingen endring av tollklassifiseringen.  
Verdikriteriet skal beregnes som følger: verdikriterium = {(PH-EFTA materialkostnad + 
direkte lønnskostnader + indirekte kostnader + øvrige kostnader + fortjeneste)/pris fra 
fabrikk} * 100 % eller verdikriterium = {(pris fra fabrikk – verdi av ikke-
opprinnelsesmaterialer)/ pris fra fabrikk} * 100 %. 
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Liste 
 

Posisjon i HS Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling som gir opprinnelsesstatus  
ved utførelse på ikke-opprinnelsesmaterialer 

 
(1) (2) (3)    eller  (4) 

Kapittel 1 Levende dyr Alle dyr fra kapittel 1 må være 
fremstilt i sin helhet 

 

ex Kapittel 2 Kjøtt og spiselig slakte-
avfall; unntatt 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer fra kapittel 1 og 2 må være 
fremstilt i sin helhet 

 

ex 0210.20 Tørket kjøtt av storfe Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme (1) 

 

ex Kapittel 3 Fisk og krepsdyr, bløt-
dyr og andre virvelløse 
dyr som lever i vann; 
unntatt 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer fra kapittel 3 må være fremstilt i 
sin helhet 

 

03.04 Fiskefileter og annet 
fiskekjøtt (også opp-
hakket), ferskt, kjølt 
eller fryst. 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

 

03.05 Fisk, tørket, saltet eller i 
saltlake; røykt fisk, også 
varmrøykt; mel og 
pelleter av fisk, egnet til 
menneskeføde  

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 
 

 

Kapittel 4 Melk og meieri-
produkter; fugleegg; 
naturlig honning; spise-
lige produkter av 
animalsk opprinnelse, 
ikke nevnt eller inn-
befattet annet sted 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer fra kapittel 4 må være fremstilt i 
sin helhet   

 

Kapittel 5 Produkter av animalsk 
opprinnelse, ikke nevnt 
eller innbefattet annet 
sted 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

 

Kapittel 6 Levende trær og andre 
planter; løker, røtter og 
liknende; avskårne 
blomster og blad til 
pryd 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer fra kapittel 6 må være fremstilt i 
sin helhet   

 

Kapittel 7 Grønnsaker, røtter og 
knoller, spiselige 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer fra kapittel 7 må være fremstilt i 
sin helhet   

 

Kapittel 8 Spiselige frukter og 
nøtter; skall av 
sitrusfrukter eller 
meloner 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer fra kapittel 8 må være fremstilt i 
sin helhet   

 

Kapittel 9 Kaffe, te, maté og 
krydderier 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 65 % av varens pris fra 
fabrikk 

 

Kapittel 10 Korn Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer fra kapittel 10 må være fremstilt 
i sin helhet   

 

                                                 
(1) Denne regelen får anvendelse bare i handelen mellom Filippinene og Sveits. 
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Posisjon i HS Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling som gir opprinnelsesstatus  
ved utførelse på ikke-opprinnelsesmaterialer 

 
(1) (2) (3)    eller  (4) 

ex Kapittel 11 Mølleprodukter; malt; 
stivelse; insulin; gluten 
av hvete; unntatt 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer fra kapittel 10 må være fremstilt 
i sin helhet 

 

11.01 Finmalt hvetemel og 
finmalt blandingsmel av 
hvete og rug 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra ethvert kapittel, unntatt 
kapittel 11 
 

 

11.05 Mel, pulver, flak, 
granuler og pelleter av 
poteter 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra ethvert kapittel, unntatt 
kapittel 7 og 11 
 

 

11.08 Stivelse; inulin Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra ethvert kapittel, unntatt 
fra kapittel 11 og fra poteter alle slag 
fra kapittel 7 

 

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

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer fra kapittel 12 må være fremstilt 
i sin helhet 

 

ex Kapittel 13 Skjellakk og liknende; 
naturlige gummier, har-
pikser og andre vegeta-
bilske safter og eks-
trakter; unntatt 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 
. 

 

1302.31/39 Vegetabilske safter og 
ekstrakter; pektinstoffer, 
pektinater og pektater; 
agar-agar og annet 
planteslim samt andre 
fortykningsmidler, også 
modifiserte, utvunnet av 
vegetabilske stoffer 

  

 - Agar-agar Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra ethvert kapittel, unntatt 
kapittel 13 

 

 - planteslim og fortyk-
ningsmidler, også 
modifiserte, utvunnet av 
johannesbrød, av frø av 
johannesbrød eller av 
guarfrø 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra ethvert kapittel, unntatt 
kapittel 13 

 

Kapittel 14 Vegetabilske flette-
materialer; vegetabilske 
produkter, ikke nevnt 
eller innbefattet annet 
sted 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 
 

 

ex Kapittel 15 Animalske og vegeta-
bilske oljer og fett-
stoffer samt spaltnings-
produkter derav; tilbe-
redt spisefett; animalsk 
og vegetabilsk voks; 
unntatt 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

 

ex 15.07 til ex 15.15 Vegetabilske oljer og 
deres fraksjoner 

  

 - solsikke-, raps- og 
rybsolje samt deres 
fraksjoner, også raffi-
nerte, men ikke kjemisk 
omdannede  

Fremstilling der alle anvendte 
vegetabilske materialer må være frem-
stilt i sin helhet  
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Posisjon i HS Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling som gir opprinnelsesstatus  
ved utførelse på ikke-opprinnelsesmaterialer 

 
(1) (2) (3)    eller  (4) 

 - faste fraksjoner Fremstilling fra andre ikke-opprin-
nelsesmaterialer fra posisjonene 15.07 
til 15.15 

 

1511.90 Palmeolje (unntatt rå 
olje) og dens fraksjoner, 
også raffinerte, men 
ikke kjemisk omdan-
nede, annen 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver underposisjon, 
unntatt underposisjonen der produktet 
hører hjemme  
 

 

15.13 Kokosolje (kopraolje), 
palmekjerneolje og 
babassuolje samt deres 
fraksjoner, også raffi-
nerte, men ikke kjemisk 
omdannede 

Fremstilling der alle anvendte 
vegetabilske materialer må være 
fremstilt i sin helhet  
 

 

15.16 Animalske eller vegeta-
bilske fettstoffer og 
oljer, samt deres frak-
sjoner, helt eller delvis 
hydrogenerte, interfore-
strede, reforestrede eller 
elaidiniserte, også raffi-
nerte, men ikke videre 
bearbeidde 

Fremstilling der alle anvendte 
animalske og vegetabilske materialer 
må være fremstilt i sin helhet 
 

 

15.17 Margarin; spiselige 
blandinger og produkter 
av animalske eller 
vegetabilske fettstoffer 
og oljer, eller av 
fraksjoner av forskjel-
lige fettstoffer og oljer 
som hører under dette 
kapittel, unntatt spise-
lige fettstoffer og oljer, 
samt deres fraksjoner, 
som hører under 
posisjon 15.16 

Fremstilling der: 
- alle anvendte materialer fra kapittel 2 
og 4 må være fremstilt i sin helhet, og 
- alle anvendte vegetabilske materialer 
må være fremstilt i sin helhet. 
Materialer fra posisjonene 15.07 - 
15.11 og 15.13 kan imidlertid anven-
des 

 

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

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra ethvert kapittel, unntatt 
kapittel 16 

 

ex Kapittel 17 Sukker og sukkervarer; 
unntatt 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

 

17.01 Rør- og betesukker samt 
kjemisk ren sakkarose, i 
fast form 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet  
 

 

ex 17.02 Annet sukker, herunder 
kjemisk ren laktose, 
maltose, glukose og 
fruktose, i fast form; 
sirup og andre sukker-
oppløsninger uten tilset-
ning av smaks- eller 
fargestoffer; kunsthon-
ning, også blandet med 
naturlig honning; kara-
mell 

  

 - kjemisk ren maltose 
og fruktose 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon 
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17.03 Melasse fremstilt ved 
utvinning eller raffine-
ring av sukker 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet  

 

ex Kapittel 18 Kakao og varer derav; 
unntatt 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

 

18.01 Kakaobønner, hele eller 
knuste, også brente 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

18.02 Kakaoskall og annet 
kakaoavfall 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

ex Kapittel 19 Produkter av korn, mel, 
stivelse eller melk; 
bakverk; unntatt: 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

 

ex 19.02 Pasta, også kokt eller 
fylt (med kjøtt eller 
andre produkter) eller 
tilberedt på annen måte, 
f.eks. spaghetti, maka-
roni, nudler, lasagne, 
gnocchi, ravioli, can-
nelloni; couscous, også 
tilberedt 

  

 - fylt med mer enn 20 
vektprosent kjøtt, flesk, 
slakteavfall, fisk, skall-
dyr eller bløtdyr  

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme, og forutsatt at vekten av 
ikke-opprinnelsesmaterialer fra kapit-
tel 2 og 16 ikke overstiger 20 % av 
ferdigvarens vekt 

 

19.03 Tapioka og tapioka-
erstatninger fremstilt av 
stivelse, i form av flak, 
gryn, perler eller 
liknende 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
potetstivelse fra posisjon 11.08 

 

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

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme, og forutsatt at vekten av 
ikke-opprinnelsesmaterialer fra posi-
sjonene 11.01 - 11.08 ikke overstiger 
20 % av ferdigvarens vekt.  Durum-
hvete, ris og Zea indurata mais og 
deres derivater kan imidlertid anven-
des 

 

Kapittel 20 Produkter av grønn-
saker, frukter, nøtter 
eller andre plantedeler 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

 

ex Kapittel 21 Forskjellige tilberedte 
næringsmidler; unntatt 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

 

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

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme. Sennepsmel og tilberedt 
sennep kan likevel anvendes 

 

 - Sennepsmel og tilbe-
redt sennep 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon 

 

ex Kapittel 22 Drikkevarer, etylalkohol 
og eddik, unntatt 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

 

2201.10 Mineralvann og karbon-
isert vann 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

Kapittel 23 Reststoffer og avfall fra 
næringsmiddelindu-
strien; tilberedt dyrefôr 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

 

ex Kapittel 24 Tobakk og varer fram-
stilt av tobakkserstat-
ninger; unntatt 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

 

24.01 Tobakk, ubearbeidd; 
avfall av tobakk 
 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

24.02 Sigarer, cerutter, siga-
rilloer og sigaretter av 
tobakk eller tobakk-
erstatninger 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme, og fra underposisjon 2403.19 

 

Kapittel 25 Salt; svovel; jord og 
stein; gips, kalk og 
sement 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmaterialer 
ikke overstiger 65 % varens pris fra 
fabrikk 

 

Kapittel 26 Malm, slagg og aske Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

ex Kapittel 27 Mineralsk brensel, 
mineralske oljer og 
destillasjonsprodukter 
derav; bituminøse 
stoffer; mineralsk voks; 
unntatt 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

 Spilloljer   

2710.91 - som inneholder 
polyklorerte bifenyler 
(PCB), polyklorerte 
terfenyler (PCT) eller 
polybromerte bifenyler 
(PBB) 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

2710.99 - ellers Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

ex Kapittel 28 Uorganiske kjemikalier; 
organiske eller uorga-
niske forbindelser av 
edle metaller, av sjeldne 
jordmetaller, av radio-
aktive stoffer eller av 
isotoper; unntatt 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon 

 

2844.50 Brukte (bestrålte) bren-
selelementer fra kjerne-
reaktorer 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 
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ex Kapittel 29 Organiske kjemikalier; 
unntatt 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

29.01 Asykliske hydrokarbo-
ner 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra ethvert kapittel, unntatt 
kapittel 29 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

29.02 Sykliske hydrokarboner Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra ethvert kapittel, unntatt 
kapittel 29 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

ex Kapittel 30 Farmasøytiske 
produkter; unntatt 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon 

 

3006.92 farmasøytisk avfall Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

Kapittel 31 Gjødsel Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

 

Kapittel 32 Garvestoff- og farge-
stoffekstrakter; tanniner 
og deres derivater; 
farger, pigmenter og 
andre fargestoffer; ma-
linger og lakker; kitt og 
andre fyllings- og 
tetningsmidler; trykk-
farger, blekk og tusj 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

Kapittel 33 Flyktige, vegetabilske 
oljer og resinoider; 
parfymer, kosmetikk- 
eller toalettpreparater 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

Kapittel 34 Såpe, organiske, over-
flateaktive stoffer, 
vaskemidler, smøre-
midler, kunstig voks og 
tilberedt voks, polér- 
eller skuremidler, lys og 
liknende varer, model-
lermasse, ”dentalvoks” 
og dentalpreparater på 
basis av gips 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

Kapittel 35 Proteiner; modifisert 
stivelse; klebemidler; 
enzymer 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

Kapittel 36 Krutt og sprengstoffer; 
pyrotekniske produkter; 
fyrstikker; pyrofore 
legeringer; visse brenn-
stoffpreparater 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

Kapittel 37 Varer til fotografisk 
eller kinematografisk 
bruk 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

ex Kapittel 38 Diverse kjemiske pro-
dukter; unntatt 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon 
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38.25 Restprodukter fra kje-
miske eller beslektede 
industrier, ikke nevnt 
eller innbefattet annet 
sted; kommunalt avfall; 
kloakkslam; annet avfall 
spesifisert i note 6 til 
dette kapittel. 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

ex Kapittel 39 Plast og varer derav; 
unntatt 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver underposisjon, 
unntatt underposisjonen der produktet 
hører hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

39.15 Avfall, klipp og skrap 
av plast 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

ex Kapittel 40 Gummi og varer derav; 
unntatt 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

40.01 Naturgummi (kautsjuk), 
balata, guttaperka, gua-
yule-gummi, chicle og 
liknende naturlige 
gummier, i ubearbeidde 
former eller i form av 
plater, duk eller bånd 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

40.03 Gummiregenerat i 
ubearbeidde former 
eller i form av plater, 
duk eller bånd 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

40.04 Avfall, klipp og skrap 
av gummi (unntatt 
hardgummi), også pul-
verisert eller granulert. 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

ex 40.12 Regummierte eller 
brukte, pneumatiske 
dekk av gummi 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme, og posisjon 40.11 

 

ex Kapittel 41 Rå huder og skinn 
(unntatt pelsskinn) samt 
lær; unntatt 
 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

4115.20 Klipp og annet avfall av 
lær eller kunstlær, ikke 
anvendelig til fremstil-
ling av lærvarer; støv, 
pulver og mel av lær. 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

Kapittel 42 Varer av lær; salmaker-
arbeider, reiseeffekter, 
håndvesker og liknende 
beholdere; varer av 
tarmer (unntatt av 
wormgut) 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra ethvert kapittel, unntatt 
kapittel 42 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

Kapittel 43 Pelsskinn (også kunstig) 
og varer derav 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

Kapittel 44 Tre og trevarer; trekull Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 
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Kapittel 45 Kork og korkvarer Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

Kapittel 46 Varer av strå, halm, 
esparto eller andre 
flettematerialer; kurv-
makerarbeid 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

Kapittel 47 Tremasse eller masse av 
andre cellulosefiber-
materialer; papir eller 
papp for resirkulasjon 
(avfall) 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

 

Kapittel 48 Papir og papp; varer av 
papirmasse, papir eller 
papp 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

 

Kapittel 49 Bøker, aviser, bilder og 
andre trykksaker; hånd-
skrevne eller maskin-
skrevne arbeider samt 
arbeidstegninger 

 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

 

ex Kapittel 50 Silke; unntatt Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon 

 

50.03 Silkeavfall (herunder 
kokonger ikke anvende-
lige til avhesping, 
garnavfall og opprevne 
filler) 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

ex Kapittel 51 Ull, fine eller grove 
dyrehår; garn og 
vevnader av tagl; 
unntatt 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon 

 

51.03 Avfall av ull eller av 
fine eller grove dyrehår, 
herunder garnavfall, 
men ikke opprevne 
filler 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

ex Kapittel 52 Bomull; unntatt Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon 

 

52.02 Avfall av bomull (her-
under garnavfall og 
opprevne filler) 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

Kapittel 53 Andre vegetabilske 
tekstilfibrer; papirgarn 
og vevnader derav 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon 

 

Kapittel 54 Syntetiske og kunstige 
filamenter; strimler og 
liknende av syntetiske 
eller kunstige tekstil-
materialer 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon 

 

ex Kapittel 55 Syntetiske og kunstige 
stapelfibrer; unntatt 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon 

 

55.05 Avfall (herunder noils, 
garnavfall og opprevne 
filler) av syntetiske eller 
kunstige tekstilfibrer 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 
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Kapittel 56 Vatt, filt og fiberduk 
(”non-wovens”); 
spesialgarn; hyssing, 
snører, liner og tau samt 
varer derav 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon 

 

Kapittel 57 Gulvtepper og annet 
gulvbelegg av tekstil-
materiale 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon 

 

Kapittel 58 Spesielle vevnader; 
tuftede tekstilstoffer; 
blonder og kniplinger; 
tapisserier; possement; 
broderier 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon 

 

Kapittel 59 Tekstilstoff med im-
pregnering, overdrag, 
belegg eller laminert; 
tekstilvarer av det slag 
som egner seg til indu-
strielt bruk 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon 

 

Kapittel 60 Trikoterte stoffer Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon 

 

Kapittel 61 Klær og tilbehør til 
klær, av trikotasje 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon 

 

Kapittel 62 Klær og tilbehør til 
klær, unntatt trikotasje 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon 

 

Kapittel 63 Andre ferdige tekstil-
varer; sett; brukte klær 
og andre brukte tekstil-
varer; filler; 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon 

 

Kapittel 64 Fottøy, gamasjer og 
liknende; deler dertil 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

Kapittel 65 Hodeplagg og deler 
dertil 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

Kapittel 66 Paraplyer, parasoller, 
spaserstokker, sitte-
stokker, sveper, ridepis-
ker og deler dertil 

 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

Kapittel 67 Bearbeidde fjær og dun 
samt varer derav; 
kunstige blomster; varer 
av menneskehår 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

Kapittel 68 Varer av stein, gips, 
sement, asbest, glimmer 
eller liknende materialer 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

 

Kapittel 69 Keramiske produkter Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

 

ex Kapittel 70 Glass og glassvarer; 
unntatt 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 
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Posisjon i HS Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling som gir opprinnelsesstatus  
ved utførelse på ikke-opprinnelsesmaterialer 

 
(1) (2) (3)    eller  (4) 

ex 70.01 Glasskår og annet 
glassavfall; glassmasse 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

ex Kapittel 71 Natur- eller kultur-
perler, edle eller halv-
edle steiner, edle 
metaller, metaller plet-
tert med edelt metall, og 
varer derav; bijouteri-
varer; mynter; unntatt 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver underposisjon, 
unntatt underposisjonen der produktet 
hører hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

71.01 Natur- eller kultur-
perler, også bearbeidde 
eller sorterte, men ikke 
trædd på snor, og ikke 
monterte eller innfat-
tede; natur- eller kultur-
perler som av transport-
hensyn er midlertidig 
trædd på snor 
 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

71.06 Sølv (herunder forgylt 
eller platinert sølv), 
ubearbeidd eller som 
halvfabrikater eller i 
pulverform 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon 

 

71.08 Gull (herunder platinert 
gull), ubearbeidd eller 
som halvfabrikater eller 
i pulverform 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon 

 

71.10 Platina, ubearbeidd eller 
som halvfabrikater eller 
i pulverform 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon 

 

71.13 Smykkevarer og deler 
derav, av edelt metall 
eller av metall plettert 
med edelt metall 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

71.14 Gull- og sølvsmed-
arbeider og deler derav, 
av edelt metall eller av 
metall plettert med edelt 
metall  

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

71.15 Andre varer av edelt 
metall eller av metall 
plettert med edelt metall 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

71.16 Varer av natur- eller 
kulturperler eller av 
edle eller halvedle 
steiner (naturlige, syn-
tetiske eller rekon-
struerte) 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

7117.90 Andre skjorte- og man-
sjettknapper 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra ethvert kapittel, unntatt 
kapittel 71 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

71.18 Mynter Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 
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Posisjon i HS Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling som gir opprinnelsesstatus  
ved utførelse på ikke-opprinnelsesmaterialer 

 
(1) (2) (3)    eller  (4) 

ex Kapittel 72 Jern og stål; unntatt Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

72.01 Råjern og speiljern i 
barrer, blokker eller i 
andre ubearbeidde 
former 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

72.04 Avfall og skrap av jern 
eller stål; blokker 
(ingots) fremstilt ved 
omsmelting av skrap av 
jern eller stål 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

Kapittel 73 Varer av jern og stål Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra ethvert kapittel, unntatt 
kapittel 73 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

ex Kapittel 74 Kobber og varer derav; 
unntatt 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

74.01 Kobbermatte; sement-
kobber (utfelt kobber) 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra ethvert kapittel, unntatt 
kapittel 74 

 

74.04 Avfall og skrap av 
kobber 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

ex Kapittel 75 Nikkel og varer derav; 
unntatt 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

75.01 Nikkelmatte, nikkel-
oksidsintere og andre 
mellomprodukter ved 
framstilling av nikkel 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra ethvert kapittel, unntatt 
kapittel 75 

 

75.03 Avfall og skrap av 
nikkel 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

ex Kapittel 76 Aluminium og varer 
derav; unntatt 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

76.01 Ubearbeidet aluminium Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver underposisjon, 
unntatt underposisjonen der produktet 
hører hjemme 

 

76.02 Avfall og skrap av 
aluminium 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

Kapittel 77 Kapitlet er reservert for 
eventuell framtidig bruk 
i Det harmoniserte 
system (HS) 

  

ex Kapittel 78 Bly og varer derav; 
unntatt 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

78.01 Ubearbeidet bly Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver underposisjon, 
unntatt underposisjonen der produktet 
hører hjemme 
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Posisjon i HS Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling som gir opprinnelsesstatus  
ved utførelse på ikke-opprinnelsesmaterialer 

 
(1) (2) (3)    eller  (4) 

78.02 Avfall og skrap av bly Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

ex Kapittel 79 Sink og varer derav; 
unntatt 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

79.01 Ubearbeidet sink Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver underposisjon, 
unntatt underposisjonen der produktet 
hører hjemme 

 

79.02 Avfall og skrap av sink Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

ex Kapittel 80 Tinn og varer derav; 
unntatt 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

80.01 Ubearbeidet tinn Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver underposisjon, 
unntatt underposisjonen der produktet 
hører hjemme 

 

80.02 Avfall og skrap av tinn  Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

ex Kapittel 81 Andre uedle metaller; 
cermeter; varer derav; 
unntatt 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon 

 

8101.97 Avfall og skrap av 
wolfram 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

8102.97 Avfall og skrap av 
molybden 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

8103.30 Avfall og skrap av 
tantal 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

8104.20 Avfall og skrap av 
magnesium 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

8105.30 Avfall og skrap av 
kobolt 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

8107.30 Avfall og skrap av 
kadmium 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

8108.30 Avfall og skrap av titan Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

8109.30 Avfall og skrap av 
zirkonium 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

8110.20 Avfall og skrap av 
antimon 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

 
8112.13 
8112.22 
8112.52 

Avfall og skrap av  
- beryllium,  
- krom,  
- tallium 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 

 

Kapittel 82 Verktøy, redskaper, 
kniver, skjeer og gafler 
av uedelt metall; deler 
dertil av uedelt metall 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra ethvert kapittel, unntatt 
kapittel 82 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

Kapittel 83 Forskjellige varer av 
uedelt metall 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 
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ved utførelse på ikke-opprinnelsesmaterialer 

 
(1) (2) (3)    eller  (4) 

Kapittel 84 Kjernereaktorer, kjeler, 
maskiner, apparater og 
mekaniske redskaper; 
deler dertil 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon , unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

ex Kapittel 85 Elektriske maskiner, 
apparater og materiell, 
samt deler dertil; 
apparater for opptak 
eller gjengivelse av lyd 
og apparater for opptak 
eller gjengivelse av 
bilder og lyd for 
fjernsyn, samt deler og 
tilbehør til slike 
apparater; unntatt 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon 

 

8507.10/20 Elektriske akkumula-
torer, herunder skille-
plater til slike, også 
kvadratiske og rek-
tangulære 

  

 - blyakkumulatorer av 
typer som brukes til 
starting av stempel-
motorer 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

 - andre blyakkumula-
torer 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

8507.90 Deler til elektriske 
akkumulatorer, herun-
der skilleplater til slike, 
også kvadratiske og rek-
tangulære 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

8511.50 Andre generatorer Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

 Elektrisk lys- og 
signalutstyr (unntatt 
varer som hører under 
posisjon 85.39), elekt-
riske vinduspussere og 
defrostere, av de slag 
som brukes til sykler 
eller motorkjøretøyer 

  

8512.20 - annet lysutstyr og 
visuelt signalutstyr 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

8512.30 - lydsignalutstyr Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

8512.40 - vinduspussere og 
defrostere 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 
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 Isolert (herunder lakkert 
eller anodisert) tråd, 
kabel (herunder koak-
sialkabel) og andre 
isolerte, elektriske 
ledere, også med for-
bindelsesdeler; optiske 
fiberkabler sammensatt 
av fibrer som er skjer-
met fra hverandre, også 
med forbindelsesdeler 

  

8544.11 - tråd til vikling av 
spoer, av kobber 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

8544.20 - koaksialkabler og 
andre koaksialledere 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

8548.10 Avfall og skrap fra 
galvaniske elementer, 
batterier og elektriske 
akkumulatorer; brukte 
galvaniske elementer og 
batterier samt brukte 
elektriske akkumula-
torer 

Fremstilling der alle anvendte mate-
rialer må være fremstilt i sin helhet 
 

 

Kapittel 86 Lokomotiver, vogner og 
annet rullende materiell 
for jernbaner eller 
sporveier samt deler 
dertil; stasjonært 
materiell for jernbaner 
eller sporveier samt 
deler dertil; mekanisk 
(herunder elektro-
mekanisk) trafikkregu-
leringsutstyr av alle slag 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

Kapittel 87 Kjøretøyer samt deler 
og tilbehør dertil, 
unntatt rullende 
materiell for jernbaner 
og sporveger 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

Kapittel 88 Luftfartøyer, romfar-
tøyer og deler dertil 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

Kapittel 89 Skip, båter og annet 
flytende materiell 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra ethvert kapittel, unntatt 
kapittel 89 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

Kapittel 90 Instrumenter og appa-
rater til optisk, fotogra-
fisk, kinematografisk, 
medisinsk eller kirur-
gisk bruk samt måle-, 
kontroll- eller presi-
sjonsinstrumenter og -
apparater; deler og 
tilbehør dertil 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 
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(1) (2) (3)    eller  (4) 

Kapittel 91 Ur og urdeler Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmaterialer 
ikke overskrider 40 % av varens pris 
fra fabrikk(2) 
Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme(3) 

 

Kapittel 92 Musikkinstrumenter; 
deler og tilbehør til slike 
instrumenter 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

Kapittel 93 Våpen og ammunisjon; 
deler og tilbehør dertil 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

Kapittel 94 Møbler; sengebunner og 
sengeutstyr, som f.eks. 
madrasser, puter og 
liknende stoppede varer; 
lamper og annet 
belysningsutstyr, ikke 
nevnt eller innbefattet 
annet sted; lysskilt og 
liknende; prefabrikkerte 
bygninger 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra ethvert kapittel, unntatt 
kapittel 94 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

Kapittel 95 Leketøy, spill og 
sportsartikler samt deler 
og tilbehør dertil 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

Kapittel 96 Forskjellige varer Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra ethvert kapittel, unntatt 
kapittel 96 

Fremstilling der verdien av alle 
anvendte ikke-opprinnelsesmateri-
aler ikke overstiger 65 % av varens 
pris fra fabrikk 

Kapittel 97 Kunstverker, samler-
gjenstander og antikvi-
teter 

Fremstilling fra ikke-opprinnelses-
materialer fra enhver posisjon, unntatt 
posisjonen der produktet hører 
hjemme 

 

 
________________ 

                                                 
(2) Denne regelen får anvendelse bare i handelen mellom Filippinene og Sveits. 
(3) Denne regelen får ikke anvendelse i handelen mellom Filippinene og Sveits. 
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VEDLEGG II 

 
NEVNT I ARTIKKEL 2.1 

 
VAREOMFANG MED HENSYN TIL VARER SOM IKKE ER 

LANDBRUKSVARER 
 
 

1. Med hensyn til EFTA skal kapittel 2 (Handel med varer som ikke er 
landbruksvarer) omfatte følgende varer: 
 

a) Fisk og andre marine produkter definert som: 
 

HS-kode Varebeskrivelse 

02.08 Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, ferskt, kjølt eller fryst. 

ex 0208.40 - av hvaler, delfiner, og niser (pattedyr av ordenen Cetacea); av manater og 
sjøkuer (pattedyr av ordenen Sirenia); av seler, sjøløver og hvalrosser 
(pattedyr av underordenen Pinnipedia): 

 - -  av hvaler 

Kapittel 3 Fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann. 

05.11 Animalske produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; døde dyr av 
de slag som hører under kapittel 1 eller 3, utjenlige til menneskeføde. 

 - andre: 

0511.91 - - produkter av fisk eller krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som 
lever i vann; døde dyr av de slag som hører under kapittel 3: 

15.04 Fett og oljer samt deres fraksjoner, av fisk eller sjøpattedyr, også 
raffinerte, men ikke kjemisk omdannede. 

15.16 Animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, 
helt eller delvis hydrogenerte, interforestrede, reforestrede eller 
elaidiniserte, også raffinerte, men ikke videre bearbeidde. 

ex 1516.10 - Animalske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner: 

 - - i sin helhet fra fisk eller sjøpattedyr 

16.03 Ekstrakter og safter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre 
virvelløse dyr som lever i vann. 

ex 1603.00 - Ekstrakter og safter av hvalkjøtt, fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre 
virvelløse dyr som lever i vann 

16.04 Fisk, tilberedt eller konservert; kaviar og kaviaretterlikninger av 
fiskerogn. 

16.05 Krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann, tilberedte 
eller konserverte. 
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HS-kode Varebeskrivelse 

23.01 Mel og pelleter av kjøtt, flesk, slakteavfall, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller 
av andre virvelløse dyr som lever i vann, utjenlig til menneskeføde; 
grakse. 

ex 2301.10 - mel og pelleter av kjøtt, flesk eller slakteavfall; grakse 

 - - av hvaler  

2301.20 - mel og pelleter av fisk, krepsdyr, bløtdyr eller av andre virvelløse dyr som 
lever i vann: 

23.09 Tilberedte produkter av det slag som brukes til dyrefôr. 

ex 2309.90 - ellers: 

 - - konsentrert limvann ("fish solubles") 

 
Uten hensyn til det som fremkommer over, skal følgende produkter falle inn under 
virkeområdet til kapittel 3 (Handel med landbruksvarer) med hensyn til Sveits: 
 

HS-kode Varebeskrivelse 

ex 0208.40, ex 1603.00 og 
ex 2301.10 

Av hvaler 

ex 0511.91 Fôr til produksjonsdyr  

ex 15.04 og ex 1516.10 Fett og oljer til menneskeføde og produkter fremstilt av arter 
som er vernet i henhold til Konvensjonen om internasjonal 
handel med ville dyre- og plantearter som er truet av 
utryddelse. 

ex 2301.20 og ex 2309.90 Fôr til produksjonsdyr 

 
b) Kapittel 25 til 97, med unntak av følgende landbruksvarer ved 

innførsel til de angitte avtaleparter: 
 

HS-kode Varebeskrivelse Avtaleparter 

35.01 Kasein, kaseinater og andre kaseinderivater; kaseinlim. Norge  
Sveits 

35.02 Albuminer (herunder konsentrater av to eller flere 
myseproteiner som inneholder mer enn 80 vektprosent 
myseproteiner, beregnet av tørrstoffet), albuminater og 
andre albuminderivater. 

 

 - eggalbumin:  

3502.11 --   tørket Norge  
Sveits 
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HS-kode Varebeskrivelse Avtaleparter 

3502.19 --   ellers Norge  
Sveits 

3502.20 - melkealbumin, herunder konsentrater av to eller flere 
myseproteiner:  

Norge 

3502.90 - ellers Norge 

35.05 Dekstrin og annen modifisert stivelse (f.eks. pregelatinert 
eller forestret stivelse); lim på basis av stivelse, dekstrin 
eller annen modifisert stivelse. 

 

3505.10 - dekstrin og annen modifisert stivelse: Norge  
Sveits 

ex 3505.20 - lim, til dyrefôr Sveits 

38.09 Midler for etterbehandling og preparater for å 
fremskynde farging eller fiksering av fargestoffer samt 
andre produkter eller preparater (f.eks. appretur og 
beisemidler) av det slag som brukes innenfor tekstil-, 
papir- og lærindustrien eller liknende industrier, ikke 
nevnt eller innbefattet annet sted. 

 

ex 3809.10 - på basis av stivelse eller stivelsesprodukter, til dyrefôr Sveits 

38.23 Industrielle monokarboksylfettsyrer; sure oljer fra 
raffinering; industrielle fettalkoholer. 

 

 - industrielle monokarboksylfettsyrer; sure oljer fra 
raffinering: 

 

ex 3823.11 -- stearinsyre, til dyrefôr 
 

Norge 
Sveits 

ex 3823.12 -- oleinsyre, til dyrefôr 
 

Norge 
Sveits 

ex 3823.13 -- talloljefettsyrer, til dyrefôr 
 

Norge 

ex 3823.19 -- andre, til dyrefôr 
 

Norge 
Sveits 

ex 3823.70 - industrielle fettalkoholer, til dyrefôr 
 

Norge 

 
2. Med hensyn til Filippinene skal kapittel 2 (Handel med varer som ikke er 
landbruksvarer) omfatte følgende varer: 
 

a) Fisk og andre marine produkter definert som: 
 

HS-kode Varebeskrivelse 

Kapittel 3 Fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann. 

0511.91.00 Produkter av fisk eller krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever 
i vann; døde dyr av de slag som hører under kapittel 3: 
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HS-kode Varebeskrivelse 

15.04 Fett og oljer samt deres fraksjoner, av fisk eller sjøpattedyr, også raffinerte, 
men ikke kjemisk omdannede. 

16.04 Fisk, tilberedt eller konservert; kaviar og kaviaretterlikninger av fiskerogn. 

16.05 Krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann, tilberedte eller 
konserverte. 

2301.20 mel og pelleter av fisk, krepsdyr, bløtdyr eller av andre virvelløse dyr som 
lever i vann: 

 
b) Kapittel 25 til 97. 
 

________________ 
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FILIPPINENES BINDINGSLISTE OVER TOLLFORPLIKTELSER FOR  

VARER SOM IKKE ER LANDBRUKSVARER  
OG HAR OPPRINNELSE I EFTA-STATENE  

 
 

Generelle merknader 
 
1. For dette vedleggs formål: 
 

a) viser kolonne 1 og 2 til Filippinenes nasjonale varelinjer og de 
tilsvarende beskrivelsene per 1. januar 2015 i samsvar med ASEANs 
harmoniserte tolltariff [ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) 
2012], 

 
b) viser kolonne 3 til gjeldende MFN-tollsatser (bestevilkårssatser) per 1. 

januar 2015 i samsvar med Filippinenes tolltariff og tollov (Tariff and 
Customs Code of the Philippines, TCCP), 

 
c) viser kolonne 4 til 13 til de årlige tollforpliktelsene. 

 
2. Tollforpliktelsene for år 1 i kolonne 4 skal gjennomføres fra den dato denne 
avtale trer i kraft. Påfølgende nedsettelser skal finne sted 1. januar hvert påfølgende år. 
 
3. Med hensyn til en part som denne avtale trer i kraft for på et senere tidspunkt, 
skal den anvendte satsen være på det nivået som er angitt i vedkommende parts 
bindingsliste over tollforpliktelser, som om ikrafttredelsen ikke var blitt forsinket. 
 
4. På innførselstidspunktet skal den satsen som er lavest av bestevilkårssatsen 
(MFN-satsen) og gjeldende tollsats som fastsatt i dette vedlegg, få anvendelse. 
 
5. Varelinjer merket med stjerne(*) i dette vedlegg skal gjennomgås på nytt tre år 
etter at denne avtale er trådt i kraft. 
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Posisjon i 
AHTN 2012 VAREBESKRIVELSE 

Beste-
vilkårs-
sats %  
(1. jan. 
2015) 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 
År 10 og 

påfølgende 
år 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

0208.40.10 
- - av hvaler, delfiner, og niser (pattedyr av ordenen 
Cetacea); av manater og sjøkuer (pattedyr av ordenen 
Sirenia) 

7 X X X X X X X X X X 

0208.40.90 - ellers 7 X X X X X X X X X X 

0301.11.10 - - - yngel 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 

0301.11.91 - - - - karpe (Cyprinus carpio) 3 X X X X X X X X X X 

0301.11.92 - - - - gullfisk (Carassius auratus) 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 

0301.11.93 - - - - siamesisk kampfisk (Beta splendens) 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 

0301.11.94 - - - - oskarfisk (Astonotus ocellatus) 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 

0301.11.95 - - - - asiatisk arowana (Scleropages formosus) 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 

0301.11.99 - - - - annen 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 

0301.19.10 - - - yngel 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 

0301.19.90 - - - ellers 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 

0301.92.00 - - ål (Anguilla spp.) 3 X X X X X X X X X X 

0301.93.10 - - - til oppdrett, unntatt yngel 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 

0301.93.90 - - - ellers 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 

0301.94.00 - - makrellstørje (atlanterhavs- og stillehavs-) (Thunnus 
thynnus, Thunnus orientalis)   7 X X X X X X X X X X 

0301.95.00 - - sydlig blåfinnet tunfisk (Thunnus maccoyii) 7 6 5 4 2 1 0 0 0 0 0 

0302.24.00 - - piggvar (Psetta maxima) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0302.29.00 - - annen 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0302.31.00 - - albakor eller langfinnet tunfisk (Thunnus alalunga) 5 X X X X X X X X X X 

0302.32.00 - - gulfinnet tunfisk (Thunnus albacares) 5 X X X X X X X X X X 

0302.33.00 - - stripet pelamide 5 X X X X X X X X X X 

0302.34.00 - - storøyet tunfisk (Thunnus obesus) 5 X X X X X X X X X X 
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Posisjon i 
AHTN 2012 VAREBESKRIVELSE 

Beste-
vilkårs-
sats %  
(1. jan. 
2015) 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 
År 10 og 

påfølgende 
år 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

0302.36.00 - - sydlig blåfinnet tunfisk (Thunnus maccoyii) 5 X X X X X X X X X X 

0302.39.00 - - annen  5 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 

0302.42.00 - - ansjos (Engraulis spp.) 10 X X X X X X X X X X 

0302.43.00 - - sardiner (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 
sardinella (Sardinella spp.), brisling (Sprattus sprattus) 5 X X X X X X X X X X 

0302.45.00 - - taggmakrell (hestemakrell) (Trachurus spp.) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0302.46.00 - - cobia (Rachycentron canadum) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0302.47.00 - - sverdfisk (Xiphias gladius) 10 X X X X X X X X X X 

0302.54.00 - - lysing (Merluccius spp., Urophysis spp.) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0302.55.00 - - alaskatheragra ("Alaska pollack") (Theragra 
chalcogramma) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0302.56.00 - - kolmule (Micromesistius poutassou, Micromesistius 
australis) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0302.59.00 - - annen 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0302.71.00 - - tilapia (Oreochromis spp.) 10 X X X X X X X X X X 

0302.72.10 - - -  pangasius (Pangasius pangasius) 
 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0302.72.90 - - - ellers 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0302.73.10 - - - mrigal (Cirrhinus cirrhosus) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0302.73.90 - - - ellers 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0302.74.00 - - ål (Anguilla spp.) 7 X X X X X X X X X X 

0302.79.00 - - ellers 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0302.81.00 - - pigghå og andre haifisker  7 X X X X X X X X X X 

0302.82.00 - - skate (Rajidae) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0302.83.00 - - tannfisk (Dissostichus spp.) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0302.84.00 - - havabbor (Dicentrarchus spp.) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 



- 4 - 
 

Posisjon i 
AHTN 2012 VAREBESKRIVELSE 

Beste-
vilkårs-
sats %  
(1. jan. 
2015) 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 
År 10 og 

påfølgende 
år 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

0302.85.00 - - havkaruss (Sparidae) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0302.89.12 - - - - Longfin mojarra (Pentaprion longimanus) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0302.89.13 - - - - Bluntnose lizardfish (Trachino cephalusmyops) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0302.89.14 

- - - - Savalai hairtails (Lepturacanthus savala), 
Belanger’s croakers (Johnius belangerii), Reeve’s 
croakers (Chrysochir aureus) og bigeye croakers 
(Pennahia anea) 

10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0302.89.15 - - - - indisk dvergmakrell (Rastrelliger kanagurta) og 
øydvergmakrell, filipinermakrell (Rastrelliger faughni) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0302.89.16 
- - - - torpedohestemakrell (Megala spiscordyla), 
spotted sicklefish (Drepane punctata) og stor barracuda 
(Sphyraena barracuda) 

10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0302.89.17 - - - - smørfisker av arten Pampus argenteus og  
Parastromatus niger 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0302.89.18 - - - - Mangrove red snapper (Lutjanus 
argentimaculatus) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0302.89.19 - - - - ellers 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0302.89.22 - - - - rohu (Labeo rohita), karpe (Catla catla) og 
swamp barb (Puntius chola) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0302.89.24 - - - - slangeskinnsgurami (Trichogaster pectoralis) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0302.89.26 - - - - Indian threadfins (Polynemus indicus) og silver 
grunts (pomadasys argenteus) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0302.89.27 - - - - stamsild av arten Tenualo sailisha 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0302.89.28 - - - - wallago (Wallago attu) og giant river-catfish 
(Speratase enghala) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0302.89.29 - - - - ellers 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0303.11.00 - - rødlaks (Oncorhynchus nerka) 7 6 5 4 2 1 0 0 0 0 0 

0303.23.00 - - tilapia (Oreochromis spp.) 10 X X X X X X X X X X 

0303.24.00 - - malle (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 
Ictalurus spp.) 10 X X X X X X X X X X 

0303.25.00 
- - karpe (Cyprinus carpio, Carassius carassius, 
Cteno-pharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 

10 X X X X X X X X X X 
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Posisjon i 
AHTN 2012 VAREBESKRIVELSE 

Beste-
vilkårs-
sats %  
(1. jan. 
2015) 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 
År 10 og 

påfølgende 
år 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

0303.26.00 - - ål (Anguilla spp.) 7 X X X X X X X X X X 

0303.29.00 - -  annen 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0303.33.00 - -  tunge (Solea spp.) 7 6 5 4 2 1 0 0 0 0 0 

0303.34.00 - - piggvar (Psetta maxima) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0303.39.00 - -  annen 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0303.41.00 - - albakor eller langfinnet tunfisk (Thunnus alalunga) 5 X X X X X X X X X X 

0303.42.00 - -  gulfinnet tunfisk (Thunnus albacares) 5 X X X X X X X X X X 

0303.43.00 - -  stripet pelamide 5 X X X X X X X X X X 

0303.44.00 - -  storøyet tunfisk (Thunnus obesus) 5 X X X X X X X X X X 

0303.45.00 - - makrellstørje (atlanterhavs- og stillehavs-) (Thunnus 
thynnus, Thunnus orientalis) 5 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 

0303.46.00 - -  sydlig blåfinnet tunfisk (Thunnus maccoyii) 5 X X X X X X X X X X 

0303.49.00 - -  annen 5 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 

0303.55.00 - - taggmakrell (hestemakrell) (Trachurus spp.) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0303.56.00 - - cobia (Rachycentron canadum) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0303.57.00 - - sverdfisk (Xiphias gladius) 10 X X X X X X X X X X 

0303.66.00 - - lysing (Merluccius spp., Urophycis spp.) 7 6 5 4 2 1 0 0 0 0 0 

0303.67.00 - - alaskatheragra ("Alaska Pollack") (Theragra 
chalcogramma) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0303.68.00 - - kolmule (Micromesistius poutassou, Micromesistius 
australis) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0303.69.00 - - ellers 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0303.81.00 - - pigghå og andre haifisker 7 X X X X X X X X X X 

0303.82.00 - - skate (Rajidae) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0303.83.00 - - tannfisk (Dissostichus spp.) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 
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Posisjon i 
AHTN 2012 VAREBESKRIVELSE 

Beste-
vilkårs-
sats %  
(1. jan. 
2015) 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 
År 10 og 

påfølgende 
år 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

0303.89.12 - - - - Longfin mojarra (Pentaprion longimanus) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0303.89.13 - - - - Bluntnose lizardfish (Trachino cephalusmyops) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0303.89.14 

- - - - Savalai hairtails (Leptura canthus savala), 
Belanger’s croakers (Johnius belangerii), Reeve’s 
croakers (Chrysochir aureus) og bigeye croakers 
(Pennahia anea) 

10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0303.89.15 
- - - - indisk dvergmakrell (Rastrelliger kanagurta) og 
øydvergmakrell, filippinermakrell (Rastrelliger 
faughni) 

10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0303.89.16 
- - - - torpedohestemakrell (Megalaspiscordyla), 
spotted sicklefish (Drepane punctata) og stor barracuda 
(Sphyraena barracuda) 

10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0303.89.17 - - - - smørfisk av arten Pampus argenteus og  
Parastromatus niger 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0303.89.18 - - - - Mangrove red snapper (Lutjanus 
argentimaculatus) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0303.89.22 - - - - Rohu (Labeorohita), karpe (Catla catla) og 
swamp barb (Puntius chola) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0303.89.24 - - - - slangeskinnsgurami (Trichogaster pectoralis) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0303.89.26 - - - - Indian threadfins (Polynemus indicus) og silver 
grunts (pomadasys argenteus) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0303.89.27 - - - - stamsild av arten Tenualo sailisha 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0303.89.28 - - - - wallago (Wallago attu) og giant river-catfish 
(Sperataseenghala) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0304.31.00 - - tilapia (Oreochromis spp.) 7 X X X X X X X X X X 

0304.32.00 - - malle (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 
Ictalurus spp.) 7 X X X X X X X X X X 

0304.33.00 - - nilabbor (Lates niloticus) 7 X X X X X X X X X X 

0304.39.00 - - andre 7 6 5 4 2 1 0 0 0 0 0 

0304.45.00 - - sverdfisk (Xiphias gladius) 7 X X X X X X X X X X 

0304.46.00 - - tannfisk (Dissostichus spp.) 7 6 5 4 2 1 0 0 0 0 0 
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Posisjon i 
AHTN 2012 VAREBESKRIVELSE 

Beste-
vilkårs-
sats %  
(1. jan. 
2015) 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 
År 10 og 

påfølgende 
år 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

0304.51.00 

- - tilapia (Oreochromis spp.), malle (Pangasius spp., 
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpe 
(Cyprinus carpio, Carassius carassius, 
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 
Cirrhinus spp., Mylopharyngodonpiceus), ål (Anguilla 
spp.), nilabbor (Lates niloticus) og slangehodefisk 
(Channa spp.) 

7 X X X X X X X X X X 

0304.54.00 - - sverdfisk (Xiphias gladius) 7 6 5 4 2 1 0 0 0 0 0 

0304.55.00 - - tannfisk (Dissostichus spp.) 7 6 5 4 2 1 0 0 0 0 0 

0304.61.00 - - tilapia (Oreochromis spp.) 7 X X X X X X X X X X 

0304.62.00 - - malle (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 
Ictalurus spp.) 7 X X X X X X X X X X 

0304.63.00 - - nilabbor (Lates niloticus) 7 X X X X X X X X X X 

0304.69.00 - - andre 7 6 5 4 2 1 0 0 0 0 0 

0304.75.00 - - alaskatheragra ("Alaska pollack")  (Theragra 
chalcogramma) 7 6 5 4 2 1 0 0 0 0 0 

0304.84.00 - - sverdfisk (Xiphias gladius) 7 X X X X X X X X X X 

0304.85.00 - - tannfisk (Dissostichus spp.) 7 6 5 4 2 1 0 0 0 0 0 

0304.87.00 - - størje (tunfisk) av slekten Thunnus, stripet pelamide 
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) 7 X X X X X X X X X X 

0304.91.00 - - sverdfisk (Xiphias gladius) 7 6 5 4 2 1 0 0 0 0 0 

0304.92.00 - - tannfisk (Dissostichus spp.) 7 6 5 4 2 1 0 0 0 0 0 

0304.93.00 

- - tilapia (Oreochromis spp.), malle (Pangasius spp., 
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpe 
(Cyprinus carpio, Carassius carassius, 
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla 
spp.), nilabbor (Lates niloticus) og slangehodefisk 
(Channa spp.) 

7 X X X X X X X X X X 

0304.94.00 - - alaskatheragra ("Alaska Pollack") (Theragra 
chalcogramma) 7 6 5 4 2 1 0 0 0 0 0 

0305.10.00 -  mel og pelleter av fisk, egnet til menneskeføde 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 
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Posisjon i 
AHTN 2012 VAREBESKRIVELSE 

Beste-
vilkårs-
sats %  
(1. jan. 
2015) 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 
År 10 og 

påfølgende 
år 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

0305.20.10 - - av ferskvannsfisk, tørkede, saltede eller i saltlake 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0305.20.90 - - annet 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0305.31.00 

- - tilapia (Oreochromis spp.), malle (Pangasius spp., 
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpe 
(Cyprinus carpio, Carassius carassius, 
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 
Cirrhinus spp., Mylopharyngodonpiceus), ål (Anguilla 
spp.), nilabbor (Lates niloticus) og slangehodefisk 
(Channa spp.) 

15 X X X X X X X X X X 

0305.32.00 
- - fisk av familiene Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 
Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, 
Moridae og Muraenolepididae 

15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0305.39.10 
- - - horngjel (Xenentodon cancila), yellowstriped 
goatfish (Upeneus vittatus) og long-rakered trevally 
(Ulua mentalis) 

15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0305.39.20 

- - - Savalai hairtails (Lepturacanthus savala), 
Belanger’s croakers (Johnius belangerii), Reeve’s 
croakers (Chrysochir aureus) og bigeye croakers 
(Pennahia anea) 

15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0305.39.90 - - - annen 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0305.41.00 

- - stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus 
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 
masou og Oncorhynchus rhodurus), atlanterhavslaks 
(Salmo salar) og donaulaks (Hucho hucho) 

10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0305.42.00 - -  sild (Clupea harengus, Clupea pallasii) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0305.43.00 

- - ørret (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, 
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache og 
Oncorhynchus chrysogaster) 

15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 
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Posisjon i 
AHTN 2012 VAREBESKRIVELSE 

Beste-
vilkårs-
sats %  
(1. jan. 
2015) 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 
År 10 og 

påfølgende 
år 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

0305.44.00 

- - tilapia (Oreochromis spp.), malle (Pangasius spp., 
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpe 
(Cyprinus carpio, Carassius carassius, 
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla 
spp.), nilabbor (Lates niloticus) og slangehodefisk 
(Channa spp.) 

15 X X X X X X X X X X 

0305.49.00 - -  annen 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0305.59.20 - - - saltvannsfisk 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0305.59.90 - - - annen 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0305.61.00 - -  sild (Clupea harengus, Clupea pallasii) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0305.62.00 - - torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0305.63.00 - -  ansjos (Engraulis spp.) 15 X X X X X X X X X X 

0305.64.00 

- - tilapia (Oreochromis spp.), malle (Pangasius spp., 
Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), karpe 
(Cyprinus carpio, Carassius carassius, 
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., 
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), ål (Anguilla 
spp.), nilabbor (Latesniloticus) og slangeholdefisk 
(Channa spp.) 

15 X X X X X X X X X X 

0305.69.10 - - - saltvannsfisk 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0305.69.90 - - -  annen 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0305.71.00 - - haifinner 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0305.72.10B 

- - - - av stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), 
atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho 
hucho), røykt; sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), 
røykt, i saltlake, saltet, men ikke tørket eller røykt; 
torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus), tørket, også saltet, men ikke røykt 

10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 
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Posisjon i 
AHTN 2012 VAREBESKRIVELSE 

Beste-
vilkårs-
sats %  
(1. jan. 
2015) 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 
År 10 og 

påfølgende 
år 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

0305.72.10C - - - - annen 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0305.72.90A 

- - - - av stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), 
atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho 
hucho), røykt; sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), 
røykt, i saltlake, saltet, men ikke tørket eller røykt; 
torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus), tørket, også saltet, men ikke røykt 

10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0305.72.90B - - - - ellers 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0305.79.00A 

- - - - av stillehavslaks (Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, 
Oncorhynchus masou og Oncorhynchus rhodurus), 
atlanterhavslaks (Salmo salar) og donaulaks (Hucho 
hucho), røykt; sild (Clupea harengus, Clupea pallasii), 
røykt, i saltlake, saltet, men ikke tørket eller røykt; 
torsk (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus), tørket, også saltet, men ikke røykt 

10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0305.79.00B - - - - annet 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0306.11.00A - - - røykte 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0306.12.00A - - - røykte 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0306.14.10 - - -  bløte krabber 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0306.14.90 - - - andre 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0306.15.00 - - sjøkreps (Nephrops norvegicus) 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0306.16.00 - - kaldtvannsreker (Pandalus spp., Crangon crangon) 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0306.17.10 - - - tigerreker (Penaeus monodon) 15 X X X X X X X X X X 

0306.17.20 - - - mellomamerikanske reker (Litopenaeus vannamei) 15 X X X X X X X X X X 

0306.17.30 - - - store ferskvannsreker, rosenbergreker 
(Macrobrachium rosenbergii) 15 X X X X X X X X X X 
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Posisjon i 
AHTN 2012 VAREBESKRIVELSE 

Beste-
vilkårs-
sats %  
(1. jan. 
2015) 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 
År 10 og 

påfølgende 
år 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

0306.17.90 - - - andre 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0306.19.00 - -  andre, herunder mel og pelleter av krepsdyr, egnet 
til menneskeføde 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0306.21.10 - - -  til oppdrett 5 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 

0306.21.20 - - - andre, levende 5 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 

0306.21.30 - - - ferske eller kjølte 5 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 

0306.21.91A - - - - - røykte 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0306.21.91B - - - - - andre 5 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 

0306.21.99A - - - - - røykte 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0306.21.99B - - - - - andre 5 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 

0306.22.91A - - - - - røykte 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0306.22.99A - - - - - røykte 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0306.24.10 - - - levende 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0306.24.20 - - - ferske eller kjølte 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0306.24.91 - - - - i lufttett lukket emballasje 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0306.24.99 - - - - andre 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0306.25.00A - - - røykte 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0306.26.10 - - - til oppdrett 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0306.26.20 - - - andre, levende 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0306.26.30 - - - ferske eller kjølte 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0306.26.41 - - - - i lufttett lukket emballasje 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0306.26.49 - - - - andre 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0306.26.91 - - - - i lufttett lukket emballasje 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0306.26.99 - - - - andre 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 
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Posisjon i 
AHTN 2012 VAREBESKRIVELSE 

Beste-
vilkårs-
sats %  
(1. jan. 
2015) 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 
År 10 og 

påfølgende 
år 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

0306.27.11 - - - - tigerreker (Penaeus monodon) 15 X X X X X X X X X X 

0306.27.12 - - - - mellomamerikanske reker (Litopenaeus 
vannamei) 15 X X X X X X X X X X 

0306.27.19 - - - - andre 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0306.27.21 - - - - tigerreker (Penaeus monodon) 15 X X X X X X X X X X 

0306.27.22 - - - - mellomamerikanske reker (Litopenaeus 
vannamei) 15 X X X X X X X X X X 

0306.27.29 - - - - andre 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0306.27.31 - - - - tigerreker (Penaeus monodon) 15 X X X X X X X X X X 

0306.27.32 - - - - mellomamerikanske reker (Litopenaeus 
vannamei) 15 X X X X X X X X X X 

0306.27.39 - - - - andre 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0306.27.41 - - - - i lufttett lukket emballasje 15 X X X X X X X X X X 

0306.27.49 - - - - andre 15 X X X X X X X X X X 

0306.27.91 - - - - i lufttett lukket emballasje 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0306.27.99 - - - - andre 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

0306.29.91A - - - - - røykte 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0306.29.99A - - - - - røykte 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0307.11.10 - - levende 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0307.11.20 - - ferske, kjølte 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0307.19.10 - - fryste 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0307.19.20 - - - tørkede, saltede eller i saltlake 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0307.19.30 - - - røykte 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0307.21.10 - - -  levende 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0307.21.20 - - - ferske eller kjølte 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 
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Posisjon i 
AHTN 2012 VAREBESKRIVELSE 

Beste-
vilkårs-
sats %  
(1. jan. 
2015) 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 
År 10 og 

påfølgende 
år 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

0307.29.10 - - - fryste 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0307.29.20 - - - tørkede, saltede eller i saltlake; røykte 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0307.31.10 - - -  levende 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0307.31.20 - - - ferske eller kjølte 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0307.39.10 - - - fryste 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0307.39.20 - - - tørkede, saltede eller i saltlake; røykte 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0307.41.10 - - - levende 3 X X X X X X X X X X 

0307.41.20 - - - ferske eller kjølte 3 X X X X X X X X X X 

0307.49.30 - - - røykte 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0307.51.10 - - - levende 3 X X X X X X X X X X 

0307.51.20 - - - ferske eller kjølte 3 X X X X X X X X X X 

0307.59.10 - - - fryste 3 X X X X X X X X X X 

0307.59.20 - - - fryste 3 X X X X X X X X X X 

0307.59.30 - - - røykte 10 X X X X X X X X X X 

0307.60.10 - - levende 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0307.60.20 - - ferske, kjølte eller fryste 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0307.60.30 - - tørkede, saltede eller i saltlake; røykte 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0307.71.10 - - - levende 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0307.71.20 - - - ferske eller kjølte 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0307.79.10 - - - fryste 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0307.79.20 - - - tørkede, saltede eller i saltlake; røykte 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0307.81.10 - - - levende 10 X X X X X X X X X X 

0307.81.20 - - - ferske eller kjølte 10 X X X X X X X X X X 
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Posisjon i 
AHTN 2012 VAREBESKRIVELSE 

Beste-
vilkårs-
sats %  
(1. jan. 
2015) 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 
År 10 og 

påfølgende 
år 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

0307.89.10 - - - fryste 10 X X X X X X X X X X 

0307.89.20 - - - tørkede, saltede eller i saltlake; røykte 10 X X X X X X X X X X 

0307.91.10 - - - levende 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0307.91.20 - - - ferske eller kjølte 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0307.99.10 - - - fryste 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0307.99.20 - - - tørkede, saltede eller i saltlake; røykte 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0307.99.90 - - -  andre 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0308.11.10 - - - levende 10 X X X X X X X X X X 

0308.11.20 - - - ferske eller kjølte 10 X X X X X X X X X X 

0308.19.10 - - - fryste 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0308.19.20 - - - tørkede, saltede eller i saltlake 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0308.19.30 - - - røykte 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0308.21.10 - - - levende 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0308.21.20 - - - ferske eller kjølte 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0308.29.10 - - - fryste 10 X X X X X X X X X X 

0308.29.20 - - - tørkede, saltede eller i saltlake 10 X X X X X X X X X X 

0308.29.30 - - - røykte 10 X X X X X X X X X X 

0308.30.10 - - levende 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0308.30.20 - - ferske eller kjølte 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0308.30.30 - - fryste 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0308.30.40 - - tørkede, saltede eller i saltlake 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0308.30.50 - - røykte 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0308.90.10 - - levende 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 
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Posisjon i 
AHTN 2012 VAREBESKRIVELSE 

Beste-
vilkårs-
sats %  
(1. jan. 
2015) 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 
År 10 og 

påfølgende 
år 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

0308.90.20 - - ferske eller kjølte 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0308.90.30 - - fryste 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0308.90.40 - - tørkede, saltede eller i saltlake 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0308.90.50 - - røykte 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

0308.90.90 - - andre 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

1604.11.10 - - - i lufttett lukket emballasje 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

1604.11.90 - - - ellers 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

1604.12.10 - - - i lufttett lukket emballasje 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

1604.12.90 - - - ellers 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

1604.13.11 - - - - i lufttett lukket emballasje 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

1604.13.19 - - - - ellers 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

1604.13.91 - - - - i lufttett lukket emballasje 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

1604.13.99 - - - - andre 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

1604.14.11 - - - - størje (tunfisk) 15 X X X X X X X X X X 

1604.14.19 - - - - andre 15 X X X X X X X X X X 

1604.14.90 - - - ellers 15 X X X X X X X X X X 

1604.15.10 - - - i lufttett lukket emballasje 15 X X X X X X X X X X 

1604.15.90 - - - ellers 15 X X X X X X X X X X 

1604.16.10 - - - i lufttett lukket emballasje 15 X X X X X X X X X X 

1604.16.90 - - - ellers 15 X X X X X X X X X X 

1604.17.10 - - - i lufttett lukket emballasje 15 X X X X X X X X X X 

1604.17.90 - - - ellers 15 X X X X X X X X X X 

1604.19.20 - - - taggmakrell, i lufttett lukket emballasje 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 
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1604.19.30 - - - andre, i lufttett lukket emballasje 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

1604.19.90 - - - ellers 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

1604.20.11 - - - i lufttett lukket emballasje 15 X X X X X X X X X X 

1604.20.19 - - - annen 15 X X X X X X X X X X 

1604.20.21 - - - i lufttett lukket emballasje 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

1604.20.29 - - - annen 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

1604.20.91 - - - i lufttett lukket emballasje 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

1604.20.93 - - - fryst, opphakket fisk, kokt eller dampbehandlet 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

1604.20.99 - - - ellers 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

1604.31.00 - - kaviar 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

1604.32.00 - - kaviaretterlikninger 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

1605.10.10 - - i lufttett lukket emballasje 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

1605.10.90 - - ellers 15 13 10 8 5 3 0 0 0 0 0 

1605.21.10 - - - rekepasta 15 X X X X X X X X X X 

1605.29.10 - - - rekepasta 15 X X X X X X X X X X 

1605.30.00 -  hummer 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

1605.40.00 - andre krepsdyr 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

1605.51.00 - - østers 10 X X X X X X X X X X 

1605.52.00 - - kamskjell, herunder harpeskjell og haneskjell 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

1605.53.00 - - blåskjell 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

1605.54.00 - - tiarmet blekksprut, herunder akkar 10 X X X X X X X X X X 

1605.55.00 - - åttearmet blekksprut 10 X X X X X X X X X X 

1605.56.00 - - sandskjell, hjerteskjell og arkskjell 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 
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AHTN 2012 VAREBESKRIVELSE 

Beste-
vilkårs-
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1605.57.00 - - øresnegler ("abalone") 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

1605.58.00 - - snegler, andre enn sjøsnegler 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

1605.59.00 - - ellers 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

1605.61.00 - - sjøpølser 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

1605.62.00 - - kråkeboller (sjøpinnsvin) 10 X X X X X X X X X X 

1605.63.00 - - maneter 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

1605.69.00 - - ellers 10 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 

3105.20.00 -  mineralsk eller kjemisk gjødsel som inneholder de 
tre gjødselelementene nitrogen, fosfor og kalium 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

3808.50.10B - - - andre 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 

3901.10.12 - - - lineær lavdensitetspolyetylen (LLDPE) 10 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

3901.10.19 - - - andre 10 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

3901.10.92* - - - lineær lavdensitetspolyetylen (LLDPE) 10 X X X X X X X X X X 

3901.10.99* - - - andre 10 X X X X X X X X X X 

3901.20.00* -  polyetylen med spesifikk vekt minst 0,94: 10 X X X X X X X X X X 

3902.10.30 - - i dispersjon 10 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

3902.10.90* - - andre 10 X X X X X X X X X X 

3902.30.30 - - i form av væske eller pasta 10 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

3902.30.90* - -  andre 10 X X X X X X X X X X 

3903.19.10 - - - i dispersjon 10 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

3903.19.21* - - - - polystyren med høy slagfasthet (HIPS) 10 X X X X X X X X X X 

3903.19.29 - - - - ellers 10 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

3903.19.91* - - - - polystyren med høy slagfasthet (HIPS) 10 X X X X X X X X X X 

3903.19.99 - - - - ellers 10 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 
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3904.10.10* - - homopolymerer, suspensjonstype 10 X X X X X X X X X X 

3904.10.91* - - - granulert 10 X X X X X X X X X X 

3904.10.92* - - - pulver 10 X X X X X X X X X X 

3904.10.99* - - -  ellers 10 X X X X X X X X X X 

3904.21.10 - - - granulert 10 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

3904.21.20 - - - pulver 10 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

3904.21.90 - - -  andre 10 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

3904.22.10 - - - i dispersjon 10 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

3904.22.20 - - - granulert 10 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

3904.22.30 - - - pulver 10 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

3904.22.90 - - -  andre 10 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

4009.31.91 
- - - - drivstoffslanger, varmeslanger og vannslanger til 
motorvogner som hører under posisjonene 87.02, 
87.03, 87.04 eller 87.11 

10 10 7 5 3 0 0 0 0 0 0 

4016.99.13 - - - - tetningslister til motorvogner som hører under 
posisjonene 87.02, 87.03 eller 87.04 20 20 20 20 15 15 15 10 10 10 0 

4801.00.10 - med vekt høyst 55 g pr. m2 7 5 5 3 3 1 1 0 0 0 0 

4801.00.90 - ellers 7 5 5 3 3 1 1 0 0 0 0 

4802.10.00 - håndlaget papir og papp 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

4802.20.10 
- - i ruller med bredde høyst 15 cm eller i rektangulære 
(herunder kvadratiske) ark med sider høyst 36 cm i 
utbrettet stand 

10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

4802.20.90 - - ellers 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

4802.40.10 
- - i ruller med bredde høyst 15 cm eller i rektangulære 
(herunder kvadratiske) ark med sider høyst 36 cm i 
utbrettet stand 

10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

4802.40.90 - - ellers 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 
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4802.54.21 
- - - - i ruller med bredde høyst 15 cm eller i  
rektangulære (herunder kvadratiske) ark med sider 
høyst 36 cm i utbrettet stand 

10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

4802.54.29 - - - - ellers 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

4802.54.30 - - - råpapir til fremstilling av aluminiumbelagt papir 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

4802.54.90 - - - andre 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

4802.55.31 - - - - med bredde høyst 150 mm 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

4802.55.39 - - - - ellers 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

4802.55.40 - - - råpapir til fremstilling av aluminiumbelagt papir 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

4802.55.50 - - - råpapir til fremstilling av aluminiumbelagt papir 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

4802.55.90 - - - andre 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

4802.56.31 - - - - med sider høyst 36 cm i utbrettet stand 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

4802.56.39 - - - - ellers 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

4802.56.90 - - - andre 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

4802.57.11 - - - - med sider høyst 36 cm i utbrettet stand 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

4802.57.19 - - - - ellers 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

4802.57.90 - - - andre 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

4802.58.90 - - - andre 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

4802.61.40 - - - råpapir til fremstilling av aluminiumbelagt papir 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

4802.61.90 - - - andre 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

4802.62.90 - - - andre 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

4802.69.00 - - ellers 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

4803.00.30 - av cellulosevatt eller av duk av cellulosefibrer 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

4803.00.90 - ellers 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 
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4804.29.00 - - ellers 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

4804.31.30 - - - med våtstyrke 40 til 60 g, av det slag som brukes 
til fremstilling av klebebånd for kryssfiner 7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 

4804.31.40 - - - råpapir til sandpapir 7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 

4804.31.50 - - - av det slag som brukes til sementsekker 7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 

4804.31.90 - - - andre 7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 

4804.39.10 - - - med våtstyrke 40 til 60 g, av det slag som brukes 
til fremstilling av klebebånd for kryssfiner 7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 

4804.39.20 - - - papir til emballering av næringsmidler 7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 

4804.39.90 - - - ellers 7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 

4804.41.90 - - - ellers 7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 

4804.42.00 
- - ensartet bleiket i massen og med et innhold av fibrer 
fra kjemisk masse på mer enn 95 vektprosent av den 
totale fibermengde 

7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 

4804.49.10 - - - papp til emballering av næringsmidler 7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 

4804.49.90 - - - ellers 7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 

4804.51.30 - - - med våtstyrke 40 til 60 g, av det slag som brukes 
til fremstilling av klebebånd for kryssfiner 7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 

4804.51.90 - - - ellers 7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 

4804.52.00 
- - ensartet bleiket i massen og med et innhold av fibrer 
fra kjemisk masse på mer enn 95 vektprosent av den 
totale fibermengde 

7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 

4804.59.00 - - ellers 7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 

4805.11.00 - - halvkjemisk papir for fremstilling av bølgepapir 7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 

4805.12.10 - - -  med vekt over 150 g pr. m2, men mindre enn 225 
g pr. m2 7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 

4805.12.90 - - - annet  7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 

4805.19.10 - - - med vekt over 150 g pr. m2, men mindre enn 225 g 
pr. m2 7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 
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4805.19.90 - - - ellers 7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 

4805.24.00 - -  med vekt høyst 150 g pr. m2 7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 

4805.25.10 - - - med vekt mindre enn 225 g pr. m2 7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 

4805.25.90 - - -  ellers 7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 

4816.90.10 - - karbonpapir 7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 

4816.90.20 - - annet kopipapir 7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 

4817.10.00 -  konvolutter 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

4817.20.00 -  kortbrev, brevkort (ikke illustrerte) og 
korrespondansekort 15 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

4817.30.00 
-  esker, mapper og liknende av papir eller papp, som 
inneholder et utvalg av brevpapir, konvolutter og 
liknende 

15 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

4818.10.00 -  toalettpapir 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

4818.20.00 -  lommetørklær, servietter for ansikt og hender samt 
håndklær 15 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

4818.30.10 - - bordduker 15 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

4818.30.20 - - bordservietter 15 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

4818.50.00 -  klær og tilbehør til klær 15 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

4818.90.00 -  ellers 15 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

4820.10.00 
-  protokoller, regnskapsbøker, notisbøker, ordrebøker, 
kvitteringsbøker, skriveblokker, notisblokker, 
dagbøker og liknende 

15 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

4820.20.00 -  skrivebøker 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

4820.30.00 -  samlepermer (unntatt bokpermer), mapper og omslag 
for dokumenter 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

4820.40.00 -  blankettsett eller flerlagspapir med mellomliggende 
kopipapir: 15 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

4820.50.00 -  album for prøver eller samlinger 15 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

4820.90.00 -  ellers 15 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 



- 22 - 
 

Posisjon i 
AHTN 2012 VAREBESKRIVELSE 

Beste-
vilkårs-
sats %  
(1. jan. 
2015) 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 
År 10 og 

påfølgende 
år 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

4821.10.10 

- - etiketter av det slag som brukes til smykker, 
herunder smykkegjenstander eller varer til personlig 
bruk av det slag som vanligvis bæres i lommen, i 
vesken eller på personen 

3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

4821.10.90 - - andre 7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 

4821.90.10 

- - etiketter av det slag som brukes til smykker, 
herunder smykkegjenstander eller varer til personlig 
bruk av det slag som vanligvis bæres i lommen, i 
vesken eller på personen 

3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

4821.90.90 - - andre 5 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 

5703.10.10 - - gulvmatter, til motorvogner som hører under 
posisjonene 87.02, 87.03 eller 87.04 20 20 20 20 20 20 20 15 10 7 5 

5703.10.90A - - - gulvtepper, til motorvogner som hører under 
posisjonene 87.02, 87.03 eller 87.04 20 20 20 20 20 20 20 15 10 7 5 

5703.90.21 - - - gulvmatter, til motorvogner som hører under 
posisjonene 87.02, 87.03 eller 87.04 20 20 20 20 15 15 15 10 10 10 0 

5703.90.29A - - - - gulvtepper, til motorvogner som hører under 
posisjonene 87.02, 87.03 eller 87.04 20 20 20 20 15 15 15 10 10 10 0 

5703.90.91 - - - gulvmatter, til motorvogner som hører under 
posisjonene 87.02, 87.03 eller 87.04 20 20 20 20 15 15 15 10 10 10 0 

5703.90.99A - - - - gulvtepper, til motorvogner som hører under 
posisjonene 87.02, 87.03 eller 87.04 20 20 20 20 15 15 15 10 10 10 0 

5705.00.21 
- - ikke-vevd ("non-woven") golvbelegg, til 
motorvogner som hører under posisjonene 87.02, 87.03 
eller 87.04 

15 15 15 15 15 15 15 10 10 7 5 

5705.00.92 
- - ikke-vevd ("non-woven") golvbelegg, til 
motorvogner som hører under posisjonene 87.02, 87.03 
eller 87.04 

15 15 15 15 15 15 15 10 10 7 5 

5903.20.00 - med polyuretan 10 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

7007.11.10 - - - egnet til kjøretøyer under kapittel 87 10 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

7009.10.00 -  kjørespeil 10 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

7320.10.11 - - - egnet til bruk i motorvogner som hører under 
posisjonene 87.02, 87.03 eller 87.04 20 20 20 20 20 20 20 15 10 7 5 

7408.19.00 - -  annet 5 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 
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7605.19.90 - - - ellers 5 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 

7614.10.19 - - - andre 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

7614.10.90 - - ellers 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

7614.90.90 - - ellers 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

8413.30.12 
- - - pumper for vann eller drivstoff av det slag som 
brukes til motorer i motorvogner som hører under 
posisjonene 87.02, 87.03 eller 87.04 

15 15 15 15 15 15 15 10 10 7 5 

8413.30.21 
- - - pumper for vann eller drivstoff av det slag som 
brukes til motorer i motorvogner som hører under 
posisjonene 87.02, 87.03 eller 87.04 

15 15 15 15 15 15 15 10 10 7 5 

8413.30.92 
- - - pumper for vann eller drivstoff av det slag som 
brukes til motorer i motorvogner som hører under 
posisjonene 87.02, 87.03 eller 87.04 

15 15 15 15 15 15 15 10 10 7 5 

8415.10.10 - - med effekt høyst 26,38 kW 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

8415.10.90 - - ellers 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

8415.90.14A - - - - kondensatorer 5 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 

8415.90.14B - - - - fordampere 5 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 

8415.90.19 - - - andre 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

8418.10.10 - - av husholdingstypen 10 10 7 5 3 0 0 0 0 0 0 

8418.21.00 - - av kompresjonstypen 10 10 7 5 3 0 0 0 0 0 0 

8418.40.10 - - med kapasitet høyst 200 l 10 10 7 5 3 0 0 0 0 0 0 

8418.40.90 - - ellers 10 10 7 5 3 0 0 0 0 0 0 

8507.10.10 - - av det slag som brukes i luftfartøyer 15 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

8507.10.92 - - - - med høyde (uten forbindelsesdeler og håndtak) 
høyst 13 cm 15 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

8507.10.93 - - - - andre 15 15 15 15 15 10 5 0 0 0 0 

8507.10.94 - - - - med høyde (uten forbindelsesdeler og håndtak) 
høyst 13 cm 15 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 
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8507.10.99 - - - - andre 15 15 15 15 15 10 5 0 0 0 0 

8507.20.10 - - av det slag som brukes i luftfartøyer 15 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

8507.20.91 - - - - med høyde (uten forbindelsesdeler og håndtak) 
over 13 cm, men høyst 23 cm 15 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

8507.20.92 - - - - andre 15 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

8507.20.93 - - - - med høyde (uten forbindelsesdeler og håndtak) 
over 13 cm, men høyst 23 cm 15 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

8507.20.99 - - - - andre 15 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

8507.90.11 - - - av varer som hører under posisjonene 8507.10.92, 
8507.10.93, 8507.10.94 eller 8507.10.99 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

8507.90.12 - - - av det slag som brukes i luftfartøyer 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

8507.90.19 - - - andre 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

8507.90.91 - - - av det slag som brukes i luftfartøyer 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

8507.90.93 - - - andre, av varer som hører under posisjonene 
8507.10.92, 8507.10.93, 8507.10.94 eller 8507.10.99 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

8507.90.99 - - - andre 10 7 7 7 5 5 5 3 3 3 0 

8511.50.32 - - - for motorer i motorvogner som hører under 
posisjonene 87.02, 87.03 eller 87.04 20 20 20 20 15 15 15 10 10 10 0 

8512.20.91 - - - til motorsykler 20 20 20 20 20 20 20 15 10 7 5 

8512.20.99 - - - andre 10 10 10 10 10 10 10 7 7 5 3 

8512.30.91 - - - antikollisjonsinnretninger (varsling) for kjøretøyer 30 30 30 30 20 20 20 15 15 15 0 

8512.40.00 -  vinduspussere og defrostere 10 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

8536.10.13 - - - sikringsholdere, til motorvogner 20 20 20 20 20 20 20 15 10 7 5 

8536.10.93 - - - sikringsholdere, til motorvogner 20 20 20 20 20 20 20 15 10 7 5 

8536.50.99 - - - andre 7 7 7 7 7 7 7 5 5 5 3 

8536.90.99A - - - - batteriholder, til motorvogner som hører under 
posisjonene 87.02, 87.03, 87.04 eller 87.11 20 20 20 20 20 20 20 15 10 7 5 

8537.10.99 - - - andre 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 
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8544.11.10 - - - med et ytre belegg av lakk eller emalje 7 7 5 5 3 0 0 0 0 0 0 

8544.11.20 - - - med et ytre belegg av papir, tekstiler eller 
poly(vinylklorid) 7 7 5 5 3 0 0 0 0 0 0 

8544.20.11 - - - isolert med gummi eller plast 7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 

8544.20.19 - - - andre 7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 

8544.20.21 - - - isolert med gummi eller plast 7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 

8544.20.29 - - - andre 7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 

8544.20.41 - - - isolert med gummi eller plast 7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 

8544.20.49 - - - andre 7 5 5 5 3 3 3 1 1 1 0 

8544.30.12 - - - - til kjøretøyer som hører under posisjonene 87.02, 
87.03, 87.04 eller 87.11 30 30 30 30 30 30 30 20 15 10 5 

8544.30.14 - - - - til kjøretøyer som hører under posisjonene 87.02, 
87.03, 87.04 eller 87.11 30 30 30 30 30 30 30 20 15 10 5 

8544.42.32 - - - - - til kjøretøyer som hører under posisjonene 
87.02, 87.03, 87.04 eller 87.11 20 20 20 20 15 15 15 10 10 10 0 

8544.42.34 - - - - - til kjøretøyer som hører under posisjonene 
87.02, 87.03, 87.04 eller 87.11 20 20 20 20 15 15 15 10 10 10 0 

8702.10.41 - - - -  med totalvekt minst 6 t, men høyst 18 t 15 15 15 15 15 10 10 10 10 7 0 

8702.10.71 - - - - med totalvekt minst 6 t, men høyst 18 t 15 15 15 15 15 10 10 10 10 7 0 

8702.10.81 - - - - med totalvekt minst 6 t, men høyst 18 t 15 15 15 15 15 10 10 10 10 7 0 

8702.10.90 - - - ellers 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8702.90.12 - - - personbiler (herunder forlengede limousiner, men 
ikke turvogner, busser, minibusser eller varebiler) 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8702.90.13 - - - for transport av 30 eller flere personer 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8702.90.14 - - - andre motordrevne turvogner, busser eller 
minibusser 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8702.90.19 - - - andre 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8702.90.92C - - - - andre 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8702.90.93C - - - - - andre 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 
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Posisjon i 
AHTN 2012 VAREBESKRIVELSE 

Beste-
vilkårs-
sats %  
(1. jan. 
2015) 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 
År 10 og 

påfølgende 
år 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

8702.90.94C - - - - - andre 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8702.90.95C - - - - andre 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8702.90.99C - - - - andre 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8703.21.23 - - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.21.24 - - - - - med firehjulstrekk 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.21.29 - - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.21.31 - - - - med firehjulstrekk 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.21.39 - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.21.91 - - - - ambulanser 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.21.99 - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.22.11 - - - - usammensatte 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.22.19 - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.22.21 - - - - med firehjulstrekk 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.22.29 - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.22.91 - - - - ambulanser 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.22.99 - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.23.10 - - - ambulanser 30 30 20 15 10 0 0 0 0 0 0 

8703.23.21 - - - - usammensatte 30 30 20 15 10 0 0 0 0 0 0 

8703.23.31 - - - - usammensatte 30 30 20 15 10 0 0 0 0 0 0 

8703.23.39 - - - - andre 30 30 20 15 10 0 0 0 0 0 0 

8703.23.51 - - - - med sylindervolum høyst 1 800 cm3 30 30 20 15 10 0 0 0 0 0 0 

8703.23.52 - - - - med sylindervolum over 1 800 cm3, men høyst  
2 000 cm3 30 30 20 15 10 0 0 0 0 0 0 

8703.23.53 - - - - med sylindervolum over 2 000 cm3, men høyst  
2 500 cm 30 30 20 15 10 0 0 0 0 0 0 
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Posisjon i 
AHTN 2012 VAREBESKRIVELSE 

Beste-
vilkårs-
sats %  
(1. jan. 
2015) 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 
År 10 og 

påfølgende 
år 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

8703.23.54 - - - - med sylindervolum over 2 500 cm3 30 30 20 15 10 0 0 0 0 0 0 

8703.23.61 - - - - med sylindervolum høyst 1 800 cm3 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.23.62 - - - - med sylindervolum over 1 800 cm3, men høyst 
2 000 cm3 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.23.63 - - - - med sylindervolum over 2 000 cm3, men høyst  
2 500 cm3 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.23.64 - - - - med sylindervolum over 2 500 cm3 30 30 20 15 10 0 0 0 0 0 0 

8703.23.71 - - - - med sylindervolum høyst 1 800 cm3 30 30 20 15 10 0 0 0 0 0 0 

8703.23.72 - - - - med sylindervolum over 1 800 cm3, men høyst  
2 000 cm3 30 30 20 15 10 0 0 0 0 0 0 

8703.23.73 - - - - med sylindervolum over 2 000 cm3, men høyst 
2 500 cm3 30 30 20 15 10 0 0 0 0 0 0 

8703.23.74 - - - - med sylindervolum over 2 500 cm3 30 30 20 15 10 0 0 0 0 0 0 

8703.23.91 - - - - med sylindervolum høyst 1 800 cm3 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.23.92 - - - - med sylindervolum over 1 800 cm3, men høyst  
2 000 cm3 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.23.93 - - - - med sylindervolum over 2 000 cm3, men høyst 
2 500 cm3 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.23.94 - - - - med sylindervolum over 2 500 cm3 30 30 20 15 10 0 0 0 0 0 0 

8703.24.10 - - - ambulanser 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.24.31 - - - - usammensatte 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.24.39 - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.24.41 - - - - med firehjulstrekk 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.24.49 - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.24.51 - - - - med firehjulstrekk 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.24.59 - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.24.70A - - - - usammensatte 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.24.70B - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 
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Posisjon i 
AHTN 2012 VAREBESKRIVELSE 

Beste-
vilkårs-
sats %  
(1. jan. 
2015) 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 
År 10 og 

påfølgende 
år 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

8703.24.81 - - - - med firehjulstrekk 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.24.89 - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.24.91 - - - - med firehjulstrekk 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.24.99 - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.31.11 - - - - med firehjulstrekk 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.31.19 - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.31.20 - - - personbiler (herunder stasjonsvogner, SUV-er 
sportsbiler, men ikke varebiler), andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.31.40A - - - - usammensatte 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.31.40B - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.31.81 - - - - med firehjulstrekk 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.31.89 - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.31.91 - - - - med firehjulstrekk 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.31.99 - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.32.10 - - - ambulanser 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.32.31 - - - - usammensatte 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.32.39 - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.32.42 - - - - - med firehjulstrekk 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.32.43 - - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.32.44 - - - - - med firehjulstrekk 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.32.49 - - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.32.52 - - - - - med firehjulstrekk 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.32.53 - - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.32.54 - - - - - med firehjulstrekk 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 
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Posisjon i 
AHTN 2012 VAREBESKRIVELSE 

Beste-
vilkårs-
sats %  
(1. jan. 
2015) 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 
År 10 og 

påfølgende 
år 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

8703.32.59 - - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.32.71 - - - - - med firehjulstrekk 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.32.72 - - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.32.73 - - - - - med firehjulstrekk 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.32.79 - - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.32.92 - - - - - med firehjulstrekk 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.32.93 - - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.32.94 - - - - - med firehjulstrekk 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.32.99 - - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.33.10 - - - ambulanser 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.33.31 - - - - usammensatte 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.33.39 - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.33.43 - - - - - med firehjulstrekk 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.33.44 - - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.33.45 - - - - - med firehjulstrekk 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.33.49 - - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.33.53 - - - - - med firehjulstrekk 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.33.54 - - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.33.55 - - - - - med firehjulstrekk 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.33.59 - - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.33.70A - - - - usammensatte 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.33.70B - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.33.81 - - - - med firehjulstrekk 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 
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AHTN 2012 VAREBESKRIVELSE 

Beste-
vilkårs-
sats %  
(1. jan. 
2015) 
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År 10 og 

påfølgende 
år 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

8703.33.89 - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.33.91 - - - - med firehjulstrekk 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.33.99 - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.90.11 - - - ambulanser 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.90.12A - - - - usammensatte 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.90.12B - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.90.13A - - - - - begravelseskjøretøyer og biler til fangetransport 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.90.13B - - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.90.19B - - - - begravelseskjøretøyer og biler til fangetransport 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.90.19C - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.90.50 - - - personbiler (herunder stasjonsvogner, SUV-er og 
sportsbiler, men ikke varebiler), usammensatte 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.90.70C - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.90.80 - - - andre kjøretøyer, usammensatte 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8703.90.90C - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8704.21.19 - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8704.21.22 - - - - renovasjonskjøretøyer med kompresjonsutstyr 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8704.21.23A - - - - - tankkjøretøyer 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8704.21.23B - - - - - biler for transport av bulksement 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8704.21.24 - - - - pansrede varebiler for verditransport 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8704.21.25 - - - - krokbiler 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8704.21.29 - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8704.22.19 - - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8704.22.22 - - - - - renovasjonskjøretøyer med kompresjonsutstyr 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 
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AHTN 2012 VAREBESKRIVELSE 

Beste-
vilkårs-
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

8704.22.23A - - - - - - tankkjøretøyer 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8704.22.23B - - - - - - biler for transport av sement i bulk 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8704.22.24 - - - - - pansrede varebiler for verditransport 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8704.22.25 - - - - - krokbiler 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8704.22.29 - - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8704.22.39 - - - - - andre 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8704.22.42 - - - - - renovasjonskjøretøyer med kompresjonsutstyr 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8704.22.43A - - - - - - tankkjøretøyer 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8704.22.43B - - - - - - biler for transport av bulksement 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8704.22.44 - - - - - pansrede varebiler for verditransport 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8704.22.45 - - - - - krokbiler 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8704.22.51 - - - - - - med totalvekt over 6 t, men høyst 10 t 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8704.22.59 - - - - - - andre 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8704.23.19 - - - - - andre 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8704.23.22 - - - - - renovasjonskjøretøyer med kompresjonsutstyr 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8704.23.23A - - - - - - tankkjøretøyer 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8704.23.23B - - - - - - biler for transport av bulksement 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8704.23.24 - - - - - pansrede varebiler for verditransport 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8704.23.25 - - - - - krokbiler 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8704.23.29 - - - - - andre 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8704.23.59 - - - - - andre 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8704.23.62 - - - - - renovasjonskjøretøyer med kompresjonsutstyr 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8704.23.63A - - - - - - tankkjøretøyer 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 



- 32 - 
 

Posisjon i 
AHTN 2012 VAREBESKRIVELSE 

Beste-
vilkårs-
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8704.23.63B - - - - - - biler for transport av bulksement 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8704.23.64 - - - - - pansrede varebiler for verditransport 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8704.23.65 - - - - - krokbiler 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8704.23.66 - - - - - dumpere 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8704.23.69 - - - - - andre 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8704.23.79 - - - - - andre 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8704.23.82 - - - - - renovasjonskjøretøyer med kompresjonsutstyr 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8704.23.83A - - - - - - tankkjøretøyer 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8704.23.83B - - - - - - biler for transport av bulksement 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8704.23.84 - - - - - pansrede varebiler for verditransport 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8704.23.85 - - - - - krokbiler 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8704.23.86 - - - - - dumpere 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8704.23.89 - - - - - andre 20 20 20 20 20 15 15 15 15 10 0 

8704.90.91C - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8704.90.92C - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8704.90.93C - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8704.90.94C - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8704.90.99C - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8707.90.90 - - ellers 20 20 20 20 15 15 15 10 10 10 0 

8708.10.90 - - ellers 10 10 10 10 10 10 10 7 7 5 3 

8708.21.00 - -  sikkerhetsbelter 10 10 10 10 10 10 10 7 7 5 3 

8708.29.12A - - - - - armlene 15 15 15 15 15 15 15 10 10 7 5 

8708.29.12B - - - - - andre 15 15 15 15 15 15 15 10 10 7 5 
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8708.29.14B - - - - - andre 15 15 15 15 15 15 15 10 10 7 5 

8708.29.93 - - - - - innvendige utsmykningsdetaljer; skvettskjermer 20 20 20 20 20 20 20 15 10 7 5 

8708.29.94 - - - - - panserstenger 15 15 15 15 15 15 15 10 10 7 5 

8708.29.95 - - - - - andre 10 10 10 10 10 10 10 7 7 5 3 

8708.29.96 - - - - - innvendige utsmykningsdetaljer; skvettskjermer 20 20 20 20 20 20 20 15 10 7 5 

8708.29.97 - - - - - panserstenger 15 15 15 15 15 15 15 10 10 7 5 

8708.29.98 - - - - - andre 10 10 10 10 10 10 10 7 7 5 3 

8708.29.99 - - - - ellers 10 10 10 10 10 10 10 7 7 5 3 

8708.30.21 - - - bremsetromler, bremseskiver eller bremseslanger 20 20 20 20 15 15 15 10 10 10 0 

8708.30.29 - - - andre 10 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

8708.30.30 
- - bremsetromler, bremseskiver eller bremseslanger til 
kjøretøyer som hører under posisjonene 87.02 eller 
87.04 

20 20 20 20 15 15 15 10 10 10 0 

8708.30.90 - - ellers 10 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

8708.70.16 - - - til kjøretøyer som hører under posisjon 87.03 15 15 15 15 15 15 15 10 10 7 5 

8708.70.17B - - - - andre 15 15 15 15 15 15 15 10 10 7 5 

8708.70.22 - - - til kjøretøyer som hører under posisjon 87.03 15 15 15 15 15 15 15 10 10 7 5 

8708.70.29A - - - - til kjøretøyer som hører under posisjonene 87.02 
eller 87.04 (unntatt posisjon 8704.10) 15 15 15 15 15 15 15 10 10 7 5 

8708.70.32 - - - til kjøretøyer som hører under posisjon 87.03 15 15 15 15 15 15 15 10 10 7 5 

8708.70.39A - - - - til kjøretøyer som hører under posisjonene 87.02 
eller 87.04 (unntatt posisjon 8704.10) 15 15 15 15 15 15 15 10 10 7 5 

8708.91.16 - - - - til kjøretøyer som hører under posisjon 87.03 30 30 30 30 20 20 20 15 15 15 0 

8708.91.17A - - - - - til kjøretøyer som hører under posisjon 8704.10 10 10 10 10 7 7 7 5 5 5 0 

8708.91.17B - - - - - andre 30 30 30 30 20 20 20 15 15 15 0 

8708.91.92A - - - - - avtappingsplugger 20 20 20 20 15 15 15 10 10 10 0 
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8708.91.99A 
- - - - - avtappingsplugger, til kjøretøyer som hører 
under posisjonene 87.02 eller 87.04 (unntatt posisjon 
8704.10) 

20 20 20 20 15 15 15 10 10 10 0 

8708.92.20 - - - til kjøretøyer som hører under posisjon 87.03 15 15 15 15 15 15 15 10 10 7 5 

8708.92.40B - - - - andre 15 15 15 15 15 15 15 10 10 7 5 

8708.99.21A - - - - - - drivstofftanker, usammensatte 30 30 30 30 30 30 30 20 15 10 5 

8708.99.21B - - - - - - andre 30 30 30 30 30 30 30 20 15 10 5 

8708.99.23A - - - - - - tankenhet (reserve), usammensatt 20 20 20 20 20 20 20 15 10 7 5 

8708.99.23B - - - - - - tankenhet (reserve), andre 20 20 20 20 20 20 20 15 10 7 5 

8708.99.23C 
- - - - - - nedre drivstofftank, tanklokk, påfyllingsrør, 
påfyllingsslange (innretning) eller tankbånd, 
usammensatte 

15 15 15 15 15 15 15 10 10 7 5 

8708.99.23D - - - - - - nedre drivstofftank, tanklokk, påfyllingsrør, 
påfyllingsslange (innretning) eller tankbånd, andre 15 15 15 15 15 15 15 10 10 7 5 

8708.99.30 - - - - gass-, bremse- og clutchpedaler 20 20 20 20 20 20 20 15 10 7 5 

8708.99.40 - - - - batteriplattformer eller -brett og braketter dertil 15 15 15 15 15 15 15 10 10 7 5 

8708.99.50 - - - - radiatordeksler 20 20 20 20 20 20 20 15 10 7 5 

8708.99.61 - - - - - til kjøretøyer som hører under posisjon 87.02 20 20 20 20 20 20 20 15 10 7 5 

8708.99.62 - - - - - til kjøretøyer som hører under posisjon 87.03 20 20 20 20 20 20 20 15 10 7 5 

8708.99.63 - - - - - til kjøretøyer som hører under posisjon 87.04 20 20 20 20 20 20 20 15 10 7 5 

8708.99.70B - - - - - andre 10 10 10 10 10 10 10 7 7 5 3 

8708.99.90B - - - - andre 10 10 10 10 10 10 10 7 7 5 3 

8711.10.12 - - - mopeder and motordrevne sykler 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8711.10.13 - - - andre motorsykler og skutere 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8711.10.19 - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8711.10.92 - - - mopeder and motordrevne sykler 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 
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8711.10.93 - - - andre motorsykler og skutere 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8711.10.99 - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8711.20.10 - - motorsykler for motocross 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8711.20.20A - - - usammensatte 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8711.20.20B - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8711.20.31 - - - - med sylindervolum over 150 cm3, men høyst 200 
cm3 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8711.20.32 - - - - med sylindervolum over 200 cm3, men høyst 250 
cm3 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8711.20.39 - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8711.20.45 - - - - med sylindervolum høyst 200 cm3 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8711.20.49 - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8711.20.51 - - - - med sylindervolum over 150 cm3, men høyst 200 
cm3 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8711.20.52 - - - - med sylindervolum over 200 cm3, men høyst 250 
cm3 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8711.20.59 - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8711.20.90 - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8711.30.10 - - motorsykler for motocross 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8711.30.30A - - - trehjuls lette kjøretøyer med sylindervolum høyst 
356 cm3 og nyttelastkapasitet høyst 350 kg 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8711.30.30B - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8711.30.90 - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8711.40.10 - - motorsykler for motocross 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8711.40.20 - - andre, usammensatte 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8711.40.90 - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8711.90.40 - - sidevogner 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 
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Posisjon i 
AHTN 2012 VAREBESKRIVELSE 

Beste-
vilkårs-
sats %  
(1. jan. 
2015) 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 
År 10 og 

påfølgende 
år 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

8711.90.51 - - - elektriske motorsykler 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8711.90.52 - - - andre, med sylindervolum høyst 200 cm3 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8711.90.53 - - - andre, med sylindervolum over 200 cm3, men 
høyst 500 cm3 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8711.90.54 - - - andre, med sylindervolum over 500 cm3 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8711.90.91B - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

8711.90.99C - - - - andre 30 30 30 30 30 20 20 20 20 15 0 

9025.19.11 - - - - temperaturmålere til motorkjøretøyer 10 10 10 10 10 10 10 7 7 5 3 

9030.33.30 - - - amperemetre og voltmetre til motorkjøretøyer 10 10 10 7 7 5 3 0 0 0 0 

9401.20.10 - - til kjøretøyer som hører under posisjonene 87.02, 
87.03 eller 87.04 30 30 30 30 30 30 30 20 15 10 5 

9401.90.31 - - - hodestøttestag til sittemøbler som hører under 
posisjon 9401.20.10 15 15 15 15 10 10 10 7 7 7 0 

9401.90.39A - - - - armlener til sittemøbler som hører under posisjon 
9401.20.10 15 15 15 15 10 10 10 7 7 7 0 

 
_________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLEGG IV 
 
 

NEVNT I ARTIKKEL 2.4 
 

EKSPORTAVGIFTER 
  



 

 



 

 
VEDLEGG IV 

 
NEVNT I ARTIKKEL 2.4 

 
EKSPORTAVGIFTER 

 
 

Nr. 1 i artikkel 2.4 (Eksportavgifter) i avtalen får ikke anvendelse på tømmer eksportert 
fra Filippinene, som fastlagt i forskriften Executive Order No. 26 av 1. juli 1986. 
 

________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLEGG V 
 
 

NEVNT I ARTIKKEL 2.8 
 

HANDEL MED FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER 
 

  



 

 



 

 
VEDLEGG V 

 
NEVNT I ARTIKKEL 2.8 

 
HANDEL MED FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER 

 
 

Artikkel 1 
 

Virkeområde 
 

Dette vedlegg får anvendelse på tiltak som berører handelen mellom partene med fisk 
og andre marine produkter, som angitt i nr. 1 bokstav a) og nr. 2 bokstav a) i vedlegg II 
(Vareomfang med hensyn til varer som ikke er landbruksvarer). 

 
 

Artikkel 2 
 

Importlisensiering og akkreditering 
 

1. Idet det tas hensyn til den bestemte sektoren samt partenes utviklingsbehov og 
økonomiske behov, skal prosedyrer for importlisensiering og akkreditering, dersom en 
part fremsetter krav om prosedyrer som nevnt ved innførsel av fisk og andre marine 
produkter, gis anvendelse på en nøytral, rimelig, rettferdig og ikke-restriktiv måte for å 
unngå vridning av handelen mellom partene, og i samsvar med artikkel III nr. 1 i GATT 
1994. 
 
2. Dersom en part med hensyn til varer fra en annen part har avslått en søknad om 
importlisens eller å akkreditere en importør, skal den: 
 

a) uten unødig opphold gi søkeren skriftlig begrunnelse for avslaget, 
 

b) påse at søkeren har rett til uavhengig prøving på minst ett trinn i 
forvaltnings- og rettsapparatet, og 

 
c) dersom avgjørelsen stadfestes ved prøving i forvaltnings- og retts-

apparatet, gi eksportparten skriftlig begrunnelse for avgjørelsen innen 14 
dager. 

 
 

Artikkel 3 
 

Kontaktpunkter 
 

Partene skal utveksle navn på, og adresser til, kontaktpunkter med ansvar for 
importlisensiering og akkreditering av importører av fisk og andre marine produkter i 
den hensikt å fremme kommunikasjon og utveksling av informasjon. 
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Artikkel 4 
 

Underretning 
 

En part som vedtar eller endrer regler for importlisensiering og akkreditering av 
importører skal, dersom det er sannsynlig at reglene vil berøre handelen mellom partene 
med fisk og andre marine produkter, omgående underrette de øvrige parter.  

 
 

Artikkel 5 
 

Konsultasjoner 
 

Det skal holdes konsultasjoner på anmodning av en part som anser at en annen part har 
truffet et tiltak forbundet med importlisensiering og akkreditering av importører dersom 
det er sannsynlig at tiltaket vil utgjøre, eller det har utgjort, en hindring i handelen med 
fisk og andre marine produkter. Konsultasjoner som nevnt skal holdes uten unødig 
opphold, og senest ti dager etter at anmodningen er mottatt, i den hensikt å finne en 
gjensidig tilfredsstillende løsning. Konsultasjonene kan føres etter en hvilken som helst 
omforent metode. Den blandede komité skal eventuelt underrettes om konsultasjonene. 

 
________________ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLEGG VI 
 
 

NEVNT I ARTIKKEL 2.11  
 

HANDELSFASILITERING 
  



 
 



 

 
VEDLEGG VI 

 
NEVNT I ARTIKKEL 2.11  

 
HANDELSFASILITERING 

 
 

Artikkel 1 
 

Alminnelige prinsipper 
 

Partene, som har som mål å tjene næringslivets interesser i sine respektive land 
og skape et miljø for handel som lar næringslivet dra nytte av mulighetene denne 
avtalen gir, er enige om at særlig følgende prinsipper danner grunnlaget for deres 
kompetente myndigheters utvikling og forvaltning av tiltak for å forenkle handelen: 
 

a) åpenhet, effektivitet, forenkling, harmonisering og ensartethet for 
handelsprosedyrer,  
 

b) ensartet, upartisk, forutsigbar og rimelig håndheving av lover, forskrifter 
og forvaltningsvedtak som er relevante for internasjonal handel med 
varer, 
 

c) fremme av internasjonale standarder, 
 

d) koherens med multilaterale avtaler, 
 

e) best mulig utnyttelse av informasjonsteknologi, 
 

f) høy standard på offentlig tjenesteyting,  
 
g) offentlige kontroller basert på risikohåndtering, 

 
h) samarbeid i hver avtalepart mellom tollmyndigheter og andre grense-

myndigheter,   
 

i) konsultasjoner mellom avtalepartene og næringslivet i deres respektive 
land. 

 
 

Artikkel 2 
 

Åpenhet 
 
1. Hver avtalepart skal omgående gjøre opplysningene under tilgjengelige på 
internett, så vidt mulig på engelsk, og ajourføre dem: 
 

a) lover og forskrifter, forvaltningsvedtak eller allment gjeldende avgjø-
relser samt prosedyrer som er relevante for handel med varer, 
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b) en beskrivelse av avtalepartens prosedyrer ved innførsel, utførsel og 

transittering, herunder fremgangsmåter ved klage, som gir berørte parter 
opplysninger om praktiske skritt som er nødvendige for å drive handel 
med varer eller transittere varer, 

 
c) foreskrevne skjemaer og dokumenter for handel eller transittering 

gjennom vedkommende avtaleparts tollområde, og 
 

d) kontaktopplysninger for informasjonssentre. 
 
2. Hver avtalepart skal etablere informasjonssentre for tollspørsmål og andre 
spørsmål som er relevante for handel med varer; informasjonssentrene skal kunne 
kontaktes på engelsk via internett. Henvendelser på engelsk skal besvares på engelsk. 
Avtalepartene skal ikke kreve gebyr for å besvare henvendelser. 
 
3. Hver avtalepart skal holde konsultasjoner med landets næringsliv om behovet 
for å utvikle og gjennomføre tiltak for å lette samhandelen, idet det særlig skal tas 
hensyn til mikroforetaks samt små og mellomstore foretaks interesser. 
 
4. Hver avtalepart skal så vidt mulig, på forhånd og på internett, offentliggjøre alle 
foreslåtte lover og forskrifter som er relevante for internasjonal handel, med sikte på å 
gi berørte personer mulighet til å fremsette merknader til dem. 
 
5. Hver avtalepart skal sikre at det går rimelig med tid mellom kunngjøringen og 
ikrafttredelsen av lover og forskrifter som er relevante for internasjonal handel med 
varer. 

 
 

Artikkel 3 
 

Forhåndsuttalelser 
 

1. På skriftlig anmodning av en importør, eksportør eller produsent eller gjennom 
en representant med behørig fullmakt, skal en avtalepart innen en rimelig og gitt frist 
avgi bindende skriftlig forhåndsuttalelse, som skal inneholde alle nødvendige opplys-
ninger om: 
 

a) et produkts klassifisering i tolltariffen og den anvendte tollsatsen for 
produktet, herunder metoden som benyttes for å beregne toll- og 
avgiftsbeløp, 

 
b) hvilken metode eller hvilke kriterier det er hensiktsmessig å bruke for å 

fastsette tollverdien på grunnlag av et bestemt sett fakta, og hvordan 
metoden og kriteriene anvendes(1), 

 
c) avgifter og gebyrer som vil bli oppkrevd eller, dersom det er relevant, 

opplysninger om hvordan avgifter og gebyrer som nevnt beregnes, 

                                                 
(1) I Sveits svares toll etter vekt eller mengde snarere enn etter verdi (ad valorem-toll). 
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d) krav med hensyn til grensepasseringssted eller innførselshavn som får 

anvendelse for et bestemt produkt, 
 
e) opprinnelsesreglene som vil få anvendelse for et produkt, og 
 
f) andre forhold avhengig av hva avtalepartene blir enige om. 

 
2. Dersom en avtalepart avslår en anmodning om forhåndsuttalelse, skal den 
omgående gi den som fremmet anmodningen – importør, eksportør eller produsent eller 
representant med behørig fullmakt – skriftlig underretning og opplyse om grunnlaget for 
avgjørelsen. 
 
3. Forhåndsuttalelser skal ha virkning fra den dato de avgis, eller fra en annen dato 
som er nærmere angitt i uttalelsen, forutsatt at de faktiske forholdene eller omstendig-
hetene som uttalelsen bygger på, forblir uendret.  
 
4.  En avtalepart kan avgrense forhåndsuttalelsers gyldighet til et tidsrom fastsatt i 
dens egne lover og forskrifter.  
 
5.  Hver avtalepart skal tilstrebe å gjøre opplysninger om forhåndsuttalelser 
offentlig tilgjengelige, men dette er likevel slik å forstå at skal tas hensyn til behovet for 
å beskytte fortrolige opplysninger. 

 
 

Artikkel 4 
 

Forenkling av internasjonale handelsprosedyrer 
 

1. Avtalepartene skal anvende handels- og grenseprosedyrer som er enkle, rimelige 
og upartiske. 
 
2.  Avtalepartene skal begrense kontroller, formaliteter og antallet dokumenter som 
kreves i forbindelse med handelen med varer dem imellom, til det som er nødvendig og 
hensiktsmessig for å sikre at lovfestede krav oppfylles, og derved i størst mulig 
utstrekning forenkle de respektive prosedyrene. Med sikte på å minimere både antallet 
formaliteter ved innførsel, utførsel og transittering og formalitetenes kompleksitet, og å 
innskrenke og forenkle krav med hensyn til dokumentasjon ved innførsel, utførsel og 
transittering, skal hver avtalepart sikre at formaliteter og dokumentasjonskrav som 
nevnt:  
  

a) anvendes med sikte på å fremskynde frigivelse for fri omsetning og 
klarering av varer, 

 
b) anvendes på en måte som tar sikte på å oppnå besparelser med hensyn til 

tid og kostnader knyttet til etterlevelse, og 
 
c) utgjør det minst restriktive tiltaket for handelen. 
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3. Den importerende avtalepart skal ikke kreve original eller kopi av eksport-
deklarasjonen fra importøren. 
 
4. Avtalepartene skal med sikte på å redusere kostnader og unødige forsinkelser i 
handelen dem imellom tilstrebe å benytte effektive handelsprosedyrer, eventuelt basert 
på internasjonale standarder, særlig standarder, retningslinjer og anbefalinger fra De 
forente nasjoners senter for handelsfasilitering og elektronisk handel [United Nations 
Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT)], Den 
internasjonale standardiseringsorganisasjon (ISO) og Verdens tollorganisasjon (WCO), 
herunder prinsippene i Den reviderte internasjonale konvensjon om forenkling og 
harmonisering av tollprosedyrer (den reviderte Kyoto-konvensjon), samt Codex 
Alimentarius-kommisjonen, Verdens dyrehelseorganisasjon og relevante internasjonale 
og regionale organisasjoner som er virksomme innen rammen av Internasjonal 
konvensjon om vern av nye plantesorter (UPOV). 
 
5. Hver avtalepart skal vedta eller opprettholde prosedyrer: 
 

a)  som legger til rette for elektronisk forhåndsdeklarering og behandling av 
informasjon før varene ankommer fysisk, slik at tollklareringen kan skje 
raskt,  

 
b)  som gjør det mulig for importører å få frigitt varer før alle krav ved 

innførsel til vedkommende avtalepart er oppfylt, dersom importøren gir 
tilfredsstillende garantier og det bestemmes at verken ytterligere 
undersøkelse, fysisk inspeksjon eller fremlegging av dokumenter er 
nødvendig og krav som nevnt ved innførsel ikke gjelder innførsel av 
varer undergitt restriksjoner (regulering eller kontroll), 

 
c) som legger til rette for elektronisk betaling av toll, avgifter, gebyrer og 

andre krav ilagt av tollmyndighetene og andre grensemyndigheter,  
 
d) som tillater at varer beregnet på innførsel forpasses innenfor avtaleparten 

under tollmyndighetenes kontroll fra et innpasseringstollsted til et annet 
tollsted i tollområdet som varene da vil bli frigitt for fri omsetning eller 
klarert fra. 

 
6. Med sikte på å hindre tap eller forringelse av lett bedervelige varer(2), skal hver 

avtalepart: 
 

a) legge til rette for at lett bedervelige varer kan frigis raskt, 
 
b) ved forsinkelse av frigivelsen av lett bedervelige varer, på anmodning gi 

en nærmere forklaring om hvorfor forsinkelsen har oppstått, 
 
c) gi lett bedervelige varer hensiktsmessig prioritet ved planlegging av 

undersøkelser som kan være nødvendige, 
 

                                                 
(2) I denne bestemmelse menes med «lett bedervelige varer», varer som raskt forringes på grunn av 

sine naturlige egenskaper, særlig i mangel av egnede lagringsforhold. 
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d) enten treffe tiltak eller la importøren treffe tiltak for å sikre hensikts-
messig lagring av lett bedervelige varer i påvente av at de frigis. Hver 
avtalepart kan kreve at lagringsstedet som importøren har ordnet, er blitt 
godkjent eller utpekt av dens kompetente myndigheter. 

 
 

Artikkel 5 
 

Kompetente tollsteder 
 

1. Hver avtalepart skal utpeke de tollsteder der varer kan legges fram for 
tollvesenet eller tollklareres. Ved fastsettelsen av tollstedenes kompetanse, plassering og 
åpningstider skal handelens behov tas i betraktning.  
 
2. Hver avtalepart skal med forbehold for ressurstilgjengelighet utføre toll-
kontroller og tollprosedyrer utenfor ordinære åpningstider og på annet sted enn i de 
kompetente tollstedenes lokaler dersom en handlende har god grunn til å anmode om 
det. 
 

 
Artikkel 6 

 
Risikohåndtering 

 
1. Hver avtalepart skal fastsette hvilke personer, varer eller transportmidler som 
skal undersøkes, og omfanget av undersøkelsen, basert på risikohåndtering. 
 
2. Ved avdekking og avhjelping av risiko forbundet med innførsel, utførsel, 
transittering, overføring eller sluttbruk av varer forpasset mellom avtaleparters 
tollområder eller forbundet med nærvær av varer som ikke er i fri omsetning, skal 
avtalepartene systematisk anvende objektive prosedyrer og objektiv praksis for 
risikohåndtering. 
 
3. Hver avtaleparts grenseprosedyrer og tollkontroller, herunder dens 
dokumentundersøkelser, fysiske undersøkelser og oppfølgende kontroller i ettertid, skal 
ikke være mer bebyrdende enn nødvendig for å begrense avtalepartens eksponering for 
risiko nevnt i nr. 2. 
 

 
Artikkel 7 

 
System med autoriserte økonomiske operatører 

 
En avtalepart som har et system med autoriserte økonomiske operatører eller 

sikkerhetstiltak som berører internasjonale handelsstrømmer, skal:  
 

a)  tilby en annen avtalepart mulighet til å fremforhandle en avtale om 
gjensidig godkjenning av autorisasjonsordninger og sikkerhetstiltak i den 
hensikt å lette internasjonal handel samtidig som hensynet til effektiv 
tollkontroll ivaretas,  
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 b)  støtte seg til relevante internasjonale standarder, særlig WCOs ramme-

verk av standarder for å sikre og lette verdensomspennende handel 
[WCO Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, 
(SAFE Framework of Standards)].  

 
 

Artikkel 8 
 

Tollmeklere 
 

 Avtalepartene skal påse at deres egne lover og forskrifter for tollmeklere bygger 
på regler som sikrer innsyn. Partene skal tillate at juridiske personer har sine egne 
tollmeklere som definert i deres egne lover og forskrifter. 

 
 

Artikkel 9 
  

Gebyrer og avgifter 
 
1. Gebyrer og avgifter av enhver art, som ilegges i forbindelse med innførsel eller 
utførsel, herunder i forbindelse med oppgaver utført i samsvar med artikkel 3 
(Forhåndsuttalelser), unntatt toll og avgifter ved innførsel og avgifter som faller under 
artikkel III i GATT 1994, skal begrenses til beløp som anslagsvis tilsvarer kostnadene 
ved de tjenester som ytes, og skal ikke utgjøre et indirekte vern av innenlandske varer 
eller en avgiftsbelastning ved innførsel eller utførsel for fiskale formål.  
 
2. Gebyrene og avgiftene nevnt i nr. 1 skal ikke beregnes på ad valorem-basis. 
 
3. Hver avtalepart skal påse at opplysninger om gebyrer og avgifter kunngjøres 
offisielt på internett, så langt det er praktisk gjennomførbart på engelsk. Opplysninger 
som nevnt skal angi hvorfor gebyret eller avgiften påløper, dvs. tjenesten som ytes, samt 
hvilken myndighet som er ansvarlig, hvilke gebyrer og avgifter som vil få anvendelse, 
og hvordan de beregnes, samt når og på hvilken måte betaling skal skje.  
 
4. Tollmyndighetene eller enhver annen kompetent myndighet i en avtalepart skal 
på anmodning gi opplysninger om gebyrer og avgifter som får anvendelse ved innførsel 
av varer til denne avtaleparten, herunder opplysninger om hvordan gebyrene og 
avgiftene beregnes. 
 
 

Artikkel 10 
 

Retningslinjer for krav ved ileggelse av sanksjoner 
 

1. Hver avtalepart skal sikre at sanksjoner for overtredelser av dens tollover, -regler 
og -forskrifter eller regler relatert til tollprosedyrer ilegges bare den eller de som er 
rettslig ansvarlig(e) for overtredelsen. 
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2. Den ilagte sanksjonen skal avhenge av sakens realiteter og omstendigheter og 
skal være basert på den ansvarliges skyld og stå i forhold til overtredelsens alvorlig-
hetsgrad og grovhet. 
 
3. En sanksjon for mindre overtredelser som ufrivillige utelatelser eller feil, 
herunder feilaktig fortolkning av tollover, -regler eller -forskrifter uten at det foreligger 
bedragerisk hensikt eller grov uaktsomhet, skal ikke være større enn det som er 
nødvendig for å forsøke å hindre gjentakelse av feil som nevnt. Det skal ikke ilegges 
sanksjoner for åpenbare formelle feil. 
 
4. Hver avtalepart skal ved ileggelse av sanksjon for overtredelse av tollover, -reg-
ler eller -forskrifter eller regler relatert til tollprosedyrer sikre at den som er ilagt 
sanksjonen, mottar en skriftlig redegjørelse med nærmere angivelse av overtredelsens 
art og grunnlaget for sanksjonen samt opplysninger om klageadgang. 
 
5. Hver avtalepart skal betrakte det som en formildende omstendighet når 
omstendighetene ved en overtredelse av tollover, -regler eller -forskrifter eller en regel 
relatert til en tollprosedyre frivillig avsløres for kompetente myndigheter før over-
tredelsen avdekkes av myndigheten. 
 
 6. Hver avtalepart skal i sine egne lover og forskrifter angi et avgrenset tidsrom for 
å innlede forfølgning i forbindelse med overtredelse av tollover, -regler eller -forskrifter 
eller regler relatert til tollprosedyrer. 
 
7. Hver avtalepart skal opprettholde prosedyrer for å unngå interessekonflikter ved 
fastsettelse og innfordring av krav ilagt ved sanksjoner, og sikre at offentlige 
tjenestemenn ikke drar personlig fordel av krav eller avgifter vedkommende har fastsatt 
eller innfordret. 
 
 

Artikkel 11 
 

Legalisering av dokumenter 
 
1. En avtalepart skal ikke kreve legalisering eller annen ekthetskontroll, særlig 
fakturaer sertifisert av konsulat, opprinnelsesbevis eller annen tolldokumentasjon, 
herunder tilknyttede gebyrer og avgifter, i forbindelse med innførsel av varer fra en 
annen avtalepart. 
 
2. Under visse omstendigheter, som når en avtaleparts tollmyndighet er usikker på 
om importørens deklarasjon er sannferdig og derved reiser tvil om den, kan 
tollmyndigheten likevel kreve at det som ytterligere underlag legges fram legaliserte, 
offentlig ekthetsattesterte eller konsulatsertifiserte dokumenter. 

 
 

Artikkel 12 
 

Midlertidig innførsel av varer 
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1. Hver avtalepart skal, som fastsatt i dens egne lover og forskrifter, tillate 
midlertidig innførsel av varer. 
 
2.  I denne artikkel menes med «midlertidig innførsel», tollprosedyrer som tillater at 
visse varer på fastsatte vilkår kan bringes inn i et tollområde helt eller delvis fritatt for 
betaling av toll og avgifter. Varer som nevnt skal innføres for et bestemt formål og være 
beregnet på gjenutførsel innenfor et nærmere angitt tidsrom, uten å ha gjennomgått noen 
form for endring bortsett fra normal forringelse som følge av bruk. 

 
 

Artikkel 13 
 

Innenlands og utenlands bearbeiding 
 

1. Hver avtalepart skal, som fastsatt i dens egne lover og forskrifter, tillate 
midlertidig innførsel og utførsel for innenlands og utenlands bearbeiding. 
 
2. I denne artikkel menes med: 
 

a) «innenlands bearbeiding», tollprosedyrer som tillater at visse varer på 
fastsatte vilkår kan bringes inn i et tollområde helt eller delvis fritatt for 
betaling av toll og avgifter. Varer som nevnt må være beregnet på 
gjenutførsel innenfor et nærmere angitt tidsrom etter å ha gjennomgått 
fremstilling, bearbeiding eller reparasjon,  

             
b) «utenlands bearbeiding», tollprosedyrer som tillater at visse varer i fri 

omsetning i et tollområde midlertidig kan utføres for fremstilling, 
bearbeiding eller reparasjon i utlandet og deretter gjeninnføres helt eller 
delvis fritatt for toll og avgifter. 

             
 

Artikkel 14 
 

Samarbeid mellom grensemyndigheter 
 

 Hver avtalepart skal sikre at dens myndigheter og organer som utøver 
grensekontroll og annen innførsels- eller utførselskontroll, samarbeider og samordner 
sine prosedyrer for å legge til rette for handel. 
 

 
Artikkel 15 

 
Ny prøving 

 
Hver avtalepart skal sikre at enhver person som tollmyndighetene eller annen 

grensemyndighet utsteder en forvaltningsavgjørelse til, har rett til minst 
 
a) uavhengig ny prøving på ett trinn i forvaltningsapparatet, med mindre 

forvaltningsavgjørelsen er truffet av den øverste enheten i forvalt-
ningsapparatet, og 
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b) uavhengig ny prøving på ett trinn i rettsapparatet. 

 
 

Artikkel 16 
 

Fortrolighet 
 

Ingen opplysninger som er gitt i forbindelse med innførsel, utførsel, forhånds-
uttalelser eller transittering av varer, og som er fortrolige av natur, eller som er gitt på 
fortrolig grunnlag, skal gis videre av avtalepartenes myndigheter uten at det foreligger 
uttrykkelig samtykke fra den person eller den myndighet som har gitt opplysningene. 

 
 

Artikkel 17 
 

Ytterligere samarbeid 
 

1. Avtalepartene kan kartlegge ytterligere tiltak med sikte på å lette samhandelen 
mellom dem mellom og fremlegge tiltakene for vurdering i Underkomitéen for handel 
med varer.  
 
2.  Avtalepartene skal fremme internasjonalt samarbeid i relevante multilaterale 
fora for handelsfasilitering. Avtalepartene skal foreta en gjennomgang av relevante 
internasjonale initiativ med sikte på å kartlegge ytterligere områder der felles tiltak vil 
kunne bidra til å fremme partenes felles mål, og fremlegge tiltakene for vurdering i 
Underkomitéen for handel med varer. 
 
3. På anmodning av en avtalepart skal en annen avtalepart gi opplysninger med 
sikte på kontroll av en innførsels- eller utførselsdeklarasjon i nærmere angitte tilfeller 
der det er rimelig grunn til å betvile at en deklarasjon er ekte eller er korrekt utfylt. 
Artikkel 12 i Verdens handelsorganisasjons avtale om handelsfasilitering får 
anvendelse og innlemmes herved i denne avtale og gjøres til en del av den, med 
nødvendige endringer. 
 

________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLEGG VI 
 
 

NEVNT I ARTIKKEL 2.11  
 

HANDELSFASILITERING 



 
 

 



 

 
VEDLEGG VI 

 
NEVNT I ARTIKKEL 2.11  

 
HANDELSFASILITERING 

 
 

Artikkel 1 
 

Alminnelige prinsipper 
 

Partene, som har som mål å tjene næringslivets interesser i sine respektive land 
og skape et miljø for handel som lar næringslivet dra nytte av mulighetene denne 
avtalen gir, er enige om at særlig følgende prinsipper danner grunnlaget for deres 
kompetente myndigheters utvikling og forvaltning av tiltak for å forenkle handelen: 
 

a) åpenhet, effektivitet, forenkling, harmonisering og ensartethet for 
handelsprosedyrer,  
 

b) ensartet, upartisk, forutsigbar og rimelig håndheving av lover, forskrifter 
og forvaltningsvedtak som er relevante for internasjonal handel med 
varer, 
 

c) fremme av internasjonale standarder, 
 

d) samsvar med multilaterale avtaler, 
 

e) best mulig utnyttelse av informasjonsteknologi, 
 

f) høy standard på offentlig tjenesteyting,  
 
g) offentlige kontroller basert på risikohåndtering, 

 
h) samarbeid i hver avtalepart mellom tollmyndigheter og andre grense-

myndigheter,   
 

i) samråd mellom avtalepartene og næringslivet i deres respektive land. 
 
 

Artikkel 2 
 

Åpenhet 
 
1. Hver avtalepart skal omgående gjøre opplysningene under tilgjengelige på 
internett, så vidt mulig på engelsk, og ajourføre dem: 
 

a) lover og forskrifter, forvaltningsvedtak eller allment gjeldende avgjø-
relser samt prosedyrer som er relevante for handel med varer, 
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b) en beskrivelse av avtalepartens prosedyrer ved innførsel, utførsel og 
transittering, herunder fremgangsmåter ved klage, som gir berørte parter 
opplysninger om praktiske skritt som er nødvendige for å drive handel 
med varer eller transittere varer, 

 
c) foreskrevne skjemaer og dokumenter for handel eller transittering 

gjennom vedkommende parts tollområde, og 
 

d) kontaktopplysninger for informasjonssentre. 
 
2. Hver avtalepart skal etablere informasjonssentre for tollspørsmål og andre 
spørsmål som er relevante for handel med varer; informasjonssentrene skal kunne 
kontaktes på engelsk via internett. Henvendelser på engelsk skal besvares på engelsk. 
Partene skal ikke kreve gebyr for å besvare henvendelser. 
 
3. Hver avtalepart skal holde konsultasjoner med landets næringsliv om behovet 
for å utvikle og gjennomføre tiltak for å forenkle handelen, idet det særlig skal tas 
hensyn til mikroforetaks samt små og mellomstore foretaks interesser. 
 
4. Hver avtalepart skal så vidt mulig, på forhånd og på internett, offentliggjøre alle 
foreslåtte lover og forskrifter som er relevante for internasjonal handel, med sikte på å 
gi berørte personer mulighet til å fremsette merknader til dem. 
 
5. Hver avtalepart skal sikre at det går rimelig med tid mellom kunngjøringen og 
ikrafttredelsen av lover og forskrifter som er relevante for internasjonal handel med 
varer. 

 
 

Artikkel 3 
 

Forhåndsuttalelser 
 

1. På anmodning av en importør, eksportør eller produsent eller gjennom en 
representant med behørig fullmakt, skal en avtalepart innen en rimelig og gitt frist avgi 
bindende skriftlig forhåndsuttalelse, som skal inneholde alle nødvendige opplysninger 
om: 
 

a) produktets klassifisering i tolltariffen og den anvendte tollsatsen for 
produktet, herunder metoden som benyttes for å beregne toll- og 
avgiftsbeløp, 

 
b) hvilken metode eller hvilke kriterier det er hensiktsmessig å bruke for å 

fastsette tollverdien på grunnlag av et bestemt sett fakta, og hvordan 
metoden og kriteriene anvendes(1), 

 
c) avgifter og gebyrer som vil bli oppkrevd eller, dersom det er relevant, 

opplysninger om hvordan avgifter og gebyrer som nevnt beregnes, 
 

                                                 
(1) I Sveits svares toll etter vekt eller mengde snarere enn etter verdi (ad valorem-toll). 
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d) krav med hensyn til grensepasseringssted eller innførselshavn som får 
anvendelse for et bestemt produkt, 

 
e) opprinnelsesreglene som vil få anvendelse for et produkt, og 
 
f) andre forhold avhengig av hva avtalepartene blir enige om. 

 
2. Dersom en avtalepart avslår en anmodning om forhåndsuttalelse, skal den 
omgående gi den som fremmet anmodningen – importør, eksportør eller produsent eller 
representant med behørig fullmakt – skriftlig underretning og opplyse om grunnlaget for 
avgjørelsen. 
 
3. Forhåndsuttalelser skal ha virkning fra den dato de avgis, eller fra en annen dato 
som er nærmere angitt i uttalelsen, forutsatt at de faktiske forholdene eller omstendig-
hetene som uttalelsen bygger på, forblir uendret.  
 
4.  En avtalepart kan avgrense forhåndsuttalelsers gyldighet til et tidsrom fastsatt i 
dens egne lover og forskrifter.  
 
5.  Hver avtalepart skal tilstrebe å gjøre opplysninger om forhåndsuttalelser 
offentlig tilgjengelige, men dette er likevel slik å forstå at skal tas hensyn til behovet for 
å beskytte fortrolige opplysninger. 

 
 

Artikkel 4 
 

Forenkling av internasjonale handelsprosedyrer 
 

1. Avtalepartene skal anvende handels- og grenseprosedyrer som er enkle, rimelige 
og upartiske. 
 
2.  Avtalepartene skal begrense kontroller, formaliteter og antallet dokumenter som 
kreves i forbindelse med handel med varer mellom avtalepartene, til det som er 
nødvendig og hensiktsmessig for å sikre at lovfestede krav oppfylles, og derved i størst 
mulig utstrekning forenkle de respektive prosedyrene. Med sikte på å minimere både 
antallet formaliteter ved innførsel, utførsel og transittering og formalitetenes 
kompleksitet, og å innskrenke og forenkle krav med hensyn til dokumentasjon ved 
innførsel, utførsel og transittering, skal hver avtalepart sikre at formaliteter og 
dokumentasjonskrav som nevnt:  
  

a) anvendes med sikte på å fremskynde frigjøring og klarering av varer, 
 
b) anvendes på en måte som tar sikte på å spare tid og kostnader knyttet til 

etterlevelse, og 
 
c) utgjør det minst restriktive tiltaket for handelen. 

 
3. Den importerende avtalepart skal ikke kreve original eller kopi av eksport-
deklarasjonen fra importøren. 
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4. Avtalepartene skal med sikte på å redusere kostnader og unødige forsinkelser i 
handelen seg imellom tilstrebe å benytte effektive handelsprosedyrer, eventuelt basert 
på internasjonale standarder, særlig standarder, retningslinjer og anbefalinger fra De 
forente nasjoners senter for handelsfasilitering og elektronisk handel [United Nations 
Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT)], Den 
internasjonale standardiseringsorganisasjon (ISO) og Verdens tollorganisasjon (WCO), 
herunder prinsippene i Den reviderte internasjonale konvensjon om forenkling og 
harmonisering av tollprosedyrer (den reviderte Kyoto-konvensjon), samt Codex 
Alimentarius-kommisjonen, Verdens dyrehelseorganisasjon og relevante internasjonale 
og regionale organisasjoner som er virksomme innen rammen av Internasjonal 
konvensjon om vern av nye plantesorter (UPOV). 
 
5. Hver avtalepart skal vedta eller opprettholde prosedyrer: 
 

a)  som legger til rette for elektronisk forhåndsdeklarering og behandling av 
informasjon før varene ankommer fysisk, slik at tollklareringen kan skje 
raskt,  

 
b)  som gjør det mulig for importører å få frigjort varer før alle krav ved 

innførsel til vedkommende avtalepart er oppfylt, dersom importøren gir 
tilfredsstillende garantier og det bestemmes at verken ytterligere 
undersøkelse, fysisk inspeksjon eller fremlegging av dokumenter er 
nødvendig og krav som nevnt ved innførsel ikke gjelder innførsel av 
varer undergitt restriksjoner (regulering eller kontroll), 

 
c) som legger til rette for elektronisk betaling av toll, avgifter, gebyrer og 

andre krav ilagt av tollmyndighetene og andre grensemyndigheter,  
 
d) som tillater at varer beregnet på innførsel forpasses innenfor avtaleparten 

under tollmyndighetenes kontroll fra et innpasseringstollsted til et annet 
tollsted i tollområdet som varene ville bli frigjort eller klarert fra. 

 
6. Med sikte på å hindre tap eller forringelse av lett bedervelige varer(2), skal hver 

avtalepart: 
 

a) legge til rette for at lett bedervelige varer kan frigjøres raskt, 
 
b) ved forsinkelse av frigjøringen av lett bedervelige varer, på anmodning 

gi en nærmere forklaring om hvorfor forsinkelsen har oppstått, 
 
c) gi lett bedervelige varer hensiktsmessig prioritet ved planlegging av 

undersøkelser som kan være nødvendige, 
 
d) enten treffe tiltak eller la importøren treffe tiltak for å sikre hensikts-

messig lagring av lett bedervelige varer i påvente av frigjøring. Hver 
avtalepart kan kreve at lagringsstedet som importøren har ordnet, er blitt 
godkjent eller utpekt av dens kompetente myndigheter. 

                                                 
(2) I denne bestemmelse menes med «lett bedervelige varer», varer som raskt forringes på grunn av 

sine naturlige egenskaper, særlig i mangel av egnede lagringsforhold. 
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Artikkel 5 
 

Kompetente tollsteder 
 

1. Hver avtalepart skal utpeke de tollsteder der varer kan legges fram for 
tollvesenet eller tollklareres. Ved fastsettelsen av tollstedenes kompetanse, plassering og 
åpningstider skal handelens behov tas i betraktning.  
 
2. Hver avtalepart skal med forbehold for ressurstilgjengelighet utføre toll-
kontroller og tollprosedyrer utenfor ordinære åpningstider og på annet sted enn i de 
kompetente tollstedenes lokaler dersom en handlende har god grunn til å anmode om 
det. 
 

 
Artikkel 6 

 
Risikohåndtering 

 
1. Hver avtalepart skal fastsette hvilke personer, varer eller transportmidler som 
skal undersøkes, og omfanget av undersøkelsen, basert på risikohåndtering. 
 
2. Ved avdekking og avhjelping av risiko forbundet med innførsel, utførsel, 
transittering, overføring eller sluttbruk av varer forpasset mellom avtaleparters 
tollområder eller forbundet med nærvær av varer som ikke er i fri omsetning, skal 
avtalepartene systematisk anvende objektive prosedyrer og objektiv praksis for 
risikohåndtering. 
 
3. Hver avtaleparts grenseprosedyrer og tollkontroller, herunder partens 
dokumentundersøkelser, fysiske undersøkelser og etterfølgende regnskapskontroller, 
skal ikke være mer bebyrdende enn nødvendig for å begrense partens eksponering for 
risiko nevnt i nr. 2. 
 

 
Artikkel 7 

 
System med autoriserte økonomiske operatører 

 
En avtalepart som har et system med autoriserte økonomiske operatører eller 

sikkerhetstiltak som berører internasjonale handelsstrømmer, skal:  
 

a)  tilby en annen avtalepart mulighet til å fremforhandle en avtale om 
gjensidig godkjenning av autorisasjonsordninger og sikkerhetstiltak i den 
hensikt å forenkle internasjonal handel samtidig som hensynet til effektiv 
tollkontroll ivaretas,  

 
 b)  støtte seg til relevante internasjonale standarder, særlig WCOs ramme-

verk av standarder for å sikre og forenkle verdensomspennende handel 
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(WCO Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, 
SAFE Framework of Standards).  

 
 

Artikkel 8 
 

Tollmeklere 
 

 Avtalepartene skal påse at deres egne lover og forskrifter for tollmeklere bygger 
på regler som sikrer innsyn. Partene skal tillate at juridiske personer har sine egne 
tollmeklere som definert i deres egne lover og forskrifter. 

 
 

Artikkel 9 
  

Gebyrer og avgifter 
 
1. Gebyrer og avgifter av enhver art, som ilegges i forbindelse med innførsel eller 
utførsel, herunder oppgaver utført i samsvar med artikkel 3 (Forhåndsuttalelser), unntatt 
toll og avgifter ved innførsel som faller under artikkel III i GATT 1994, skal begrenses 
til beløp som anslagsvis tilsvarer kostnadene ved de tjenester som ytes, og skal ikke 
utgjøre et indirekte vern av innenlandske varer eller en avgiftsbelastning ved innførsler 
eller utførsler for fiskale formål.  
 
2. Gebyrene og avgiftene nevnt i nr. 1 skal ikke beregnes på ad valorem-basis. 
 
3. Hver avtalepart skal påse at opplysninger om gebyrer og avgifter kunngjøres 
offisielt på internett, så langt det er praktisk gjennomførbart på engelsk. Opplysninger 
som nevnt skal angi hvorfor gebyret eller avgiften påløper, dvs. tjenesten som ytes, samt 
hvilken myndighet som er ansvarlig, hvilke gebyrer og avgifter som vil få anvendelse, 
og hvordan de beregnes, samt når og på hvilken måte betaling skal skje.  
 
4. Tollmyndighetene eller enhver annen kompetent myndighet i en avtalepart skal 
på anmodning gi opplysninger om gebyrer og avgifter som får anvendelse ved innførsel 
av varer til avtaleparten, herunder opplysninger om hvordan gebyrene og avgiftene 
beregnes. 
 
 

Artikkel 10 
 

Retningslinjer for krav ved ileggelse av sanksjoner 
 

1. Hver avtalepart skal sikre at sanksjoner for overtredelser av dens tollover, -regler 
og -forskrifter eller regler relatert til tollprosedyrer ilegges bare den eller de som er 
rettslig ansvarlig(e) for overtredelsen. 
 
2. Den ilagte sanksjonen skal avhenge av sakens realiteter og omstendigheter og 
skal være basert på den ansvarliges skyld og stå i forhold til overtredelsens alvorlig-
hetsgrad og grovhet. 
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3. En sanksjon for mindre overtredelser som ufrivillige utelatelser eller feil, 
herunder feilaktig fortolkning av tollover, -regler eller -forskrifter uten at det foreligger 
bedragerisk hensikt eller grov uaktsomhet, skal ikke være større enn det som er 
nødvendig for å forsøke å hindre gjentakelse av feil som nevnt. Det skal ikke ilegges 
sanksjoner for åpenbare formelle feil. 
 
4. Hver avtalepart skal ved ileggelse av sanksjon for overtredelse av tollover, -reg-
ler eller -forskrifter eller regler relatert til tollprosedyrer sikre at den som er ilagt 
sanksjonen, mottar en skriftlig redegjørelse med nærmere angivelse av overtredelsens 
art, grunnlaget for sanksjonen og instrukser om klageadgangen. 
 
5. Hver avtalepart skal betrakte det som en formildende omstendighet når 
omstendighetene ved en overtredelse av tollover, -regler eller -forskrifter eller en regel 
relatert til en tollprosedyre frivillig avsløres for kompetente myndigheter før over-
tredelsen avdekkes av myndigheten. 
 
 6. Hver avtalepart skal i sine egne lover og forskrifter angi et avgrenset tidsrom for 
å innlede forfølgning i forbindelse med overtredelse av tollover, -regler eller -forskrifter 
eller regler relatert til tollprosedyrer. 
 
7. Hver avtalepart skal opprettholde prosedyrer for å unngå interessekonflikter ved 
fastsettelse og innfordring av krav ilagt ved sanksjoner, og sikre at offentlige 
tjenestemenn ikke drar personlig fordel av krav eller avgifter vedkommende har fastsatt 
eller innfordret. 
 
 

Artikkel 11 
 

Legalisering av dokumenter 
 
1. En avtalepart skal ikke kreve legalisering eller annen ekthetskontroll, særlig 
konsulær behandling av fakturaer, opprinnelsesbevis eller annen tolldokumentasjon, 
herunder tilknyttede gebyrer og avgifter, i forbindelse med innførsel av varer fra en 
annen avtalepart. 
 
2. Under visse omstendigheter, som når en avtaleparts tollmyndighet er usikker på 
om importørens deklarasjon er sannferdig og derved reiser tvil om den, kan 
tollmyndigheten som ytterligere underlagsdokument kreve at det legges fram legaliserte, 
offentlig ekthetsattesterte eller konsulærbehandlede dokumenter. 

 
 

Artikkel 12 
 

Midlertidig innførsel av varer 
 

1. Hver avtalepart skal, som fastsatt i dens egne lover og forskrifter, tillate 
midlertidig innførsel av varer. 
 
2.  I denne artikkel menes med «midlertidig innførsel», tollprosedyrer som tillater at 
visse varer på fastsatte vilkår kan bringes inn i et tollområde helt eller delvis fritatt for 
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betaling av toll og avgifter. Varer som nevnt skal innføres for et bestemt formål og være 
beregnet på gjenutførsel innenfor et nærmere angitt tidsrom, uten å ha gjennomgått noen 
form for endring bortsett fra normal forringelse som følge av bruk. 

 
 

Artikkel 13 
 

Innenlands og utenlands bearbeiding 
 

1. Hver avtalepart skal, som fastsatt i dens egne lover og forskrifter, tillate 
midlertidig innførsel og utførsel for innenlands og utenlands bearbeiding. 
 
2. I denne artikkel menes med: 
 

a) «innenlands bearbeiding», tollprosedyrer som tillater at visse varer på 
fastsatte vilkår kan bringes inn i et tollområde helt eller delvis fritatt for 
betaling av toll og avgifter. Varer som nevnt må være beregnet på 
gjenutførsel innenfor et nærmere angitt tidsrom etter å ha gjennomgått 
fremstilling, bearbeiding eller reparasjon,  

             
b) «utenlands bearbeiding», tollprosedyrer som tillater at visse varer i fri 

omsetning i et tollområde midlertidig kan utføres for fremstilling, 
bearbeiding eller reparasjon i utlandet og deretter gjeninnføres helt eller 
delvis fritatt for toll og avgifter. 

             
 

Artikkel 14 
 

Samarbeid mellom grensemyndigheter 
 

 Hver avtalepart skal sikre at dens myndigheter og organer som utøver 
grensekontroll og annen innførsels- eller utførselskontroll, samarbeider med hverandre 
og samordner sine prosedyrer for å legge til rette for handel. 
 

 
Artikkel 15 

 
Ny prøving 

 
Hver avtalepart skal sikre at enhver person som tollmyndighetene eller annen 

grensemyndighet utsteder en forvaltningsavgjørelse til, har rett til: 
 
a) uavhengig ny prøving på minst ett nivå i forvaltningsapparatet, med 

mindre forvaltningsavgjørelsen er truffet av den øverste enheten i for-
valtningsapparatet, og 

 
b) uavhengig ny prøving på minst ett nivå i rettsapparatet. 

 
 

Artikkel 16 
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Fortrolighet 

 
Ingen opplysninger som er gitt i forbindelse med innførsel, utførsel, forhånds-

uttalelser eller transittering av varer, og som er fortrolige av natur, eller som er gitt på 
fortrolig grunnlag, skal gis videre av avtalepartenes myndigheter uten at det foreligger 
uttrykkelig samtykke fra den person eller den myndighet som har gitt opplysningene. 

 
 

Artikkel 17 
 

Ytterligere samarbeid 
 

1. Avtalepartene kan kartlegge ytterligere tiltak med sikte på å forenkle handelen 
mellom dem og fremlegge tiltakene for vurdering i Underkomitéen for handel med 
varer.  
 
2.  Avtalepartene skal fremme internasjonalt samarbeid i relevante multilaterale 
fora for handelsfasilitering. Avtalepartene skal foreta en gjennomgang av relevante 
internasjonale initiativ med sikte på å kartlegge ytterligere områder der felles tiltak vil 
kunne bidra til å fremme partenes felles mål, og fremlegge tiltakene for vurdering i 
Underkomitéen for handel med varer. 
 
3. På anmodning av en avtalepart skal en annen avtalepart gi opplysninger med 
sikte på kontroll av en innførsels- eller utførselsdeklarasjon i nærmere angitte tilfeller 
der det er rimelig grunn til å betvile at en deklarasjon er ekte eller er korrekt utfylt. 
Artikkel 12 i Verdens handelsorganisasjons avtale om handelsfasilitering får 
anvendelse og innlemmes herved i denne avtale og gjøres til en del av den, med 
nødvendige endringer. 
 

________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLEGG VII 
 
 

NEVNT I ARTIKKEL 2.23 
 

MANDAT FOR UNDERKOMITÉEN FOR HANDEL MED VARER 
 
 



 



 

 
VEDLEGG VII 

 
NEVNT I ARTIKKEL 2.23 

 
MANDAT FOR UNDERKOMITÉEN FOR HANDEL MED VARER 

 
 

1. Partene nedsetter herved en underkomité for handel med varer (heretter kalt 
«underkomitéen»), som skal bestå av representanter for hver part. 
 
2. Underkomitéen kan behandle en hvilken som helst sak som oppstår etter kapittel 
2 (Handel med varer som ikke er landbruksvarer) og 3 (Handel med landbruksvarer), 
herunder vedlegg I (Opprinnelsesregler) med tillegg (Produktspesifikke regler) og VI 
(Handelsfasilitering). 
 
3. Underkomitéen skal 
 

a) overvåke og følge opp gjennomføringen av forpliktelsene etter kapittel 2 
(Handel med varer som ikke er landbruksvarer) og 3 (Handel med 
landbruksvarer), 

 
b) utarbeide tekniske endringer, herunder ajourføringer av HS, 

 
c) holde samråd, om nødvendig, 

 
d) gi anbefalinger om saker som oppstår i forbindelse med gjennomføringen 

av kapittel 2 (Handel med varer som ikke er landbruksvarer) og 3 
(Handel med landbruksvarer) og avgi rapport til Den blandede komité, 

 
e) utveksle informasjon og følge opp utviklingstendenser, 

 
f) utøve andre funksjoner som kan bli delegert av Den blandede komité, 

med hensyn til handel med varer. 
 

4. Underkomitéen skal treffe beslutninger ved samstemmighet (konsensus). 
 
5. Underkomitéen skal holde møte så ofte som nødvendig. Den skal innkalles til 
møte av Den blandede komité eller etter anmodning av en part. Møtestedet skal alter-
nere mellom en EFTA-stat og Filippinene, som avtalt av partene. Partene kan seg i 
mellom bli enige om å holde møte i underkomitéen ved bruk av elektroniske kommu-
nikasjonsmidler. 
 
6. Underkomitéens møter skal ledes i fellesskap av en representant for en EFTA- 
stat og Filippinene. En foreløpig dagsorden for hvert møte skal utarbeides av under-
komitéens vert i samråd med de øvrige parter og sendes til dem, vanligvis senest to uker 
før møtet. 
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7. Underkomitéen skal utarbeide en rapport om resultatene fra hvert komitémøte, 
og den av møtelederne som er vert for møtet, skal på anmodning avgi rapport på det 
følgende møte i Den blandede komité. 
 

________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLEGG IX 
 
 

NEVNT I ARTIKKEL 3.2 
 

BINDINGSLISTE OVER TOLLFORPLIKTELSER FOR 
LANDBRUKSVARER 

 
NORGE OG FILIPPINENE 

  



 



 
VEDLEGG IX 

 
NEVNT I ARTIKKEL 3.2 

 
BINDINGSLISTE OVER TOLLFORPLIKTELSER FOR LANDBRUKSVARER 

 
NORGE OG FILIPPINENE 

 
 

Avsnitt I: Bindingsliste over konsesjoner gitt av Norge på landbruksvarer  
med opprinnelse i Filippinene 

 
 

 Følgende vilkår får anvendelse på tollkonsesjoner gitt av Norge på landbruks-
varer i tabellen i dette avsnitt. 
 
1. Norge skal med hensyn til Filippinene anvende importavgiftene i kolonne 6a 
eller 6b i tabellen i dette avsnitt. 
 
2. For opprinnelsesvarer klassifisert som «PAP» (bearbeidede landbruksvarer) i 
kolonne 3 i tabellen i dette avsnitt, får følgende bestemmelser anvendelse: 
 

a) For at det skal kunne tas hensyn til forskjeller i kostnaden for  
landbruksråvarer innarbeidet i varer spesifisert som «PAP», er denne 
avtale ikke til hinder 

 
i) for at det ilegges en importavgift ved innførsel, 

 
ii) for at det anvendes tiltak vedtatt ved utførsel. 

 
b) Importavgifter ilagt ved innførsel skal være basert på, men ikke 

overskride, forskjellen mellom prisen innenlands og prisen på verdens-
markedet for landbruksråvarer som er innarbeidet i de berørte 
produktene. 

 
c) Med forbehold for bestemmelsene fastsatt i nr. 2 bokstav a) og b), skal 

Norge, med hensyn til varer som har opprinnelse i Filippinene og er 
klassifisert som «PAP», gi de samme konsesjonene som dem som tilstås 
Den europeiske union (EU) per 1. januar 2015. Dersom konsesjonene for 
varer som nevnt endres i avtalen(1) mellom Norge og EU, skal 
Filippinene samtidig innrømmes de samme konsesjonene, og 

 
d) Norge skal kunngjøre sine importavgifter for bearbeidede landbruksvarer 

gjennom oppslag på engelsk på EFTA-sekretariatets nettsted. 
 
 3.  Norge skal på grunnlag av et sluttbrukskriterium innrømme tollfri markeds-
adgang for fiskefôr og råvarer til fremstilling av fiskefôr med opprinnelse i Filippinene. 

                                                            
1 Protokoll 3 til Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. 
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4. På innførselstidspunktet skal den satsen som er lavest av bestevilkårssatsen 
(MFN-satsen) og gjeldende tollsats som fastsatt i dette vedlegg, få anvendelse. 
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

           
01.01 Hester, esler, 

muldyr og 
mulesler, levende.        

01.01.3000  - esler BAP fri  fri fri fri  
01.01.9000  - andre BAP fri  fri fri fri  
    

       
01.06 Andre levende dyr. 

       
   - pattedyr: 

       
01.06.1100  - - primater BAP fri  fri fri fri  

01.06.1200 

 - - hvaler, delfiner 
og niser (pattedyr av 
ordenen Cetacea); 
manater og sjøkuer 
(pattedyr av 
ordenen Sirenia); 
seler, sjøløver og 
hvalrosser (pattedyr 
av underordenen 
Pinnipedia) 

BAP fri  fri fri fri  

01.06.1300 

 - - kameler og 
andre kameldyr 
(Camelidae) 

BAP fri  fri fri fri  

01.06.1400  - - kaniner og harer BAP fri  fri fri fri  
   - - andre: 

       
   - - - ellers: 

       

01.06.1992 

 - - - - pelsdyr ikke 
nevnt eller 
innbefattet annet 
sted 

BAP fri  fri fri fri  

01.06.1999  - - - - andre BAP fri  fri fri fri  

01.06.2000 

 - reptiler (herunder 
slanger og 
skilpadder) 

BAP fri  fri fri fri  

   - fugler: 
       

01.06.3100  - - rovfugler BAP fri  fri fri fri  

01.06.3200 

 - - papegøyefugler 
(herunder 
papegøyer, 
parakitter, araer og 
kakaduer) 

BAP fri  fri fri fri  

01.06.3300 

 - - strutser; emuer 
(Dromaius 
novaehallandiae) 

BAP fri  fri fri fri  

   - - andre: 
       

01.06.3910  - - - fasaner BAP  0,60 fri fri fri  
01.06.3990  - - - andre BAP fri  fri fri fri  
   - insekter: 

       
01.06.4100  - - bier BAP fri  fri fri fri  
01.06.4900  - - andre BAP fri  fri fri fri  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

01.06.9000  - ellers BAP fri  fri fri fri  
    

       
02.08 Annet kjøtt og 

spiselig 
slakteavfall, ferskt, 
kjølt eller fryst. 

       

  - annet: 
       

02.08.9060  - - froskelår BAP 363,0 % 24,64 fri fri fri  
    

       
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: 
       

   - - med innhold av 
frukt, nøtter eller 
bær:        

04.03.1020  - - - som pulver, 
granulat eller i 
annen fast form 

PAP 453,0 % 20,54 20,54 * *  

04.03.1030  - - - ellers PAP 319,0 % 8,45 8,45 * *  
   - - ellers: 

       
04.03.1091  - - - med innhold av 

smaksstoff eller 
kakao 

PAP 453,0 % 20,54 20,54  3,10  

   - annen: 
       

04.03.9001  - -  med innhold av 
smaksstoff eller 
kakao 

PAP 453,0 % 20,54 20,54  3,10  

04.03.9002  - - med innhold av 
frukt, nøtter eller 
bær 

PAP 453,0 % 20,54 20,54 * *  

    
       

05.01.0000 Menneskehår, 
ubearbeidd, også 
vasket eller 
avfettet; avfall av 
menneskehår. 

PAP fri  fri fri fri  

    
       

05.02 Bust av svin eller 
villsvin; 
grevlinghår og 
annet hår til 
børstebinder-
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

arbeider; avfall av 
slik bust eller hår. 

05.02.1000  - bust av svin eller 
villsvin samt avfall 
derav 

PAP fri  fri fri fri  

05.02.9000  - ellers PAP fri  fri fri fri  
    

       
05.04.0000 Tarmer, blærer og 

mager av andre 
dyr enn fisk, hele 
eller i stykker, 
ferske, kjølte, 
fryste, saltede, i 
saltlake, tørkede 
eller røykte. 

BAP fri  fri fri fri  

    
       

05.05 Skinn og andre 
deler av fugler, 
med påsittende 
fjær eller dun, fjær 
og deler av fjær 
(også med klipte 
kanter) samt dun, 
ubearbeidd eller 
bare renset, 
desinfisert eller 
konservert; pulver 
og avfall av fjær 
eller av deler av 
fjær. 

       

05.05.1000   - fjær til stopning; 
dun PAP fri  fri fri fri  

05.05.9000  - ellers PAP fri  fri fri fri  
    

       
05.06 Bein og 

hornkjegler, 
avfettet, 
syrebehandlet eller 
befridd for gelatin, 
ubearbeidd eller 
enkelt bearbeidd, 
men ikke tilskåret; 
pulver og avfall av 
bein og 
hornkjegler. 

       

05.06.1000  -  beinbrusk og bein 
behandlet med syre BAP fri  fri fri fri  

05.06.9090  - - andre BAP fri  fri fri fri  
    

       
05.07 Elfenbein, 

skilpaddeskall, 
hvalbarder og 
bardefrynser, 
horn, gevirer, 
hover, klover, 
negler, klør og 
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

nebb, ubearbeidd 
eller enkelt 
bearbeidd, men 
ikke tilskåret; 
pulver og avfall 
derav. 

05.07.1000  - elfenbein; avfall 
og pulver av 
elfenbein 

PAP fri  fri fri fri  

05.07.9000  - andre PAP fri  fri fri fri  
    

       
05.08.0000 Koraller og 

liknende, 
ubearbeidd eller 
enkelt bearbeidd; 
skall av bløtdyr, 
krepsdyr eller 
pigghuder og 
ryggskall av 
blekksprut, 
ubearbeidd eller 
enkelt bearbeidd, 
men ikke tilskåret, 
pulver og avfall 
derav. 

PAP fri  fri fri fri  

    
       

05.10.0000 Ambra, bevergjel, 
civet og moskus; 
spanske fluer; 
galle, også tørket; 
kjertler og andre 
animalske 
produkter som 
brukes til 
fremstilling av 
farmasøytiske 
preparater, ferske, 
kjølte, fryste eller 
midlertidig 
konserverte på 
annen måte. 

PAP fri  fri fri fri  

    
       

05.11 Animalske 
produkter, ikke 
nevnt eller 
innbefattet annet 
sted; døde dyr av 
de slag som hører 
under kapittel 1 
eller 3, utjenlige til 
menneskeføde. 

       

05.11.1000  - sæd av storfe BAP fri  fri fri fri  
   - andre: 

       
   - - ellers: 

       
05.11.9950  - - - svamper, 

naturlige, av 
animalsk 

BAP fri  fri fri fri  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

opprinnelse 

   - - - andre: 
       

   - - - - andre: 
       

05.11.9996  - - - - - sæd, unntatt 
av storfe BAP fri  fri fri fri  

05.11.9997  - - - - - embryoer BAP fri  fri fri fri  
05.11.9998  - - - - - andre BAP fri  fri fri fri  
    

       
06.01 Løker, rotknoller, 

stengelknoller og 
rotstokker, i 
hvilende tilstand, i 
vekst eller blomst; 
sikoriplanter og 
-røtter, unntatt 
røtter som hører 
under posisjon 
12.12. 

       

06.01.1000   - løker, rotknoller, 
stengelknoller og 
rotstokker, i 
hvilende tilstand: 

BAP 0,1 %  fri fri fri  

06.01.2000   - løker, rotknoller, 
stengelknoller og 
rotstokker, i vekst 
eller blomst; 
sikoriplanter og 
-røtter 

BAP 0,4 % 0,01 S fri fri fri  

    
       

06.02 Andre levende 
planter (herunder 
røtter), stiklinger 
og podekvister; 
mycelium. 

       

  - stiklinger uten rot 
og podekvister:        

06.02.1011   - - podekvister; 
stiklinger, ikke til 
gartnerier eller 
planteskoler; 
stiklinger av grønne 
planter til gartnerier 
eller hagebruk i 
tiden 15. desember - 
30. april 

BAP 0,5 %  fri fri fri  

  - - stiklinger til bruk 
i gartnerier eller 
planteskoler, unntatt 
av grønne planter i 
tiden 15. desember - 
30. april: 

       

06.02.1021  - - - begonia, alle 
arter, 
betlehemsklokke 
(Campanula 
isophylla), 

BAP 51,0 % 0,69 S 51,0 % 25,5 % 0,35 S 
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

julestjerne 
(Euphorbia 
pulcherrima, 
Poinsettia 
pulcherrima), tåre 
(Fuchsia), hibisk 
(Hibiscus), 
kalanchoe og 
hengepetunia 
(Petunia hybrida, 
Petunia atkinsiana) 

06.02.1024  - - - pelargonium BAP 51,0 % 0,69 S 51,0 % 43,3 % 0,59 S 
06.02.1029  - - - andre BAP 51,0 % 0,69 S 51,0 % fri fri  
06.02.2000  - trær og busker 

som skal bære 
spiselige frukter 
eller nøtter, også 
podede 

BAP  0,30 fri fri fri  

   - rododendron og 
asalea, også podede:        

   - - stueasalea 
(Azalea indica, 
Rhododendron 
simsii, 
Rhododendron 
indicum): 

       

06.02.3011  - - - i blomst BAP 17,0 % 1,87 S 17,0 % 14,4 % 1,58 S 
   - - - andre: 

       
06.02.3012  - - - - i tiden 15. 

november - 23. 
desember 

BAP 17,0 % 1,87 S 17,0 % 14,4 % 1,58 S 

06.02.3013 - - - - i tiden 24. 
desember - 14. 
november 

BAP 17,0 % 1,87 S 17,0 % 14,4 % 1,58 S 

06.02.3090  - - ellers BAP  0,03 fri fri fri  
   - rose (Rosa), også 

podede:        
06.02.4002  - - grunnstammer BAP 64,0 % 4,36 S 64,0 % 54,4 % 3,71 S 
06.02.4003  - - stiklinger med 

rot, ikke i 
emballasje for 
detaljsalg 

BAP 64,0 % 4,36 S 64,0 % 54,4 % 3,71 S 

06.02.4004  - - barrotsroser uten 
medium, ikke i 
emballasje for 
detaljsalg 

BAP 64,0 % 4,36 S 64,0 % 54,4 % 3,71 S 

06.02.4008  - - ellers BAP 64,0 % 4,36 S 64,0 % 54,4 % 3,71 S 
   - andre: 

       
06.02.9010 - - uten klump av 

jord eller annet 
vekstmedium, 
herunder 
grunnstammer 
(unntatt de som 
hører under 
varenumrene 

BAP 1,0 %  fri fri fri  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

06.02.2000 eller 
06.02.4002) 

   - - med klump av 
jord eller annet 
vekstmedium:        

06.02.9021  - - - trær og busker 
ikke nevnt ovenfor; 
draketre (Dracaena) 
og palmer (Palmae) 

BAP 1,0 %  fri fri fri  

06.02.9022  - - - stauder ikke 
spesifisert i 
varenumrene 
06.02.9031 - 
06.02.9099 

BAP 1,0 %  fri fri fri  

06.02.9023  - - - grønne 
potteplanter i tiden 
15. desember - 30. 
april, også i 
samplantinger 

BAP 1,0 %  fri fri fri  

   - - - andre 
potteplanter eller 
utplantingsplanter, 
herunder frukt- og 
grønnsakplanter til 
pryd: 

       

   - - - - grønne 
potteplanter i tiden 
1. mai - 14. 
desember: 

       

06.02.9031   - - - - - kroton 
(Condiaeum, 
Croton), 
dieffenbachia, 
gullranke 
(Epipremnum, 
Scindapsus 
aureum), eføy 
(Hedera), 
sverdbregne 
(Nephrolepis), 
fredspeperomia 
(Peperomia 
obtusifolia), 
myntpeperomia 
(Peperomia 
rotundifolia), 
paraplytre 
(Schefflera), husfred 
(Soleirolia, 
Helxine), også i 
samplantinger 

BAP 75,0 % 5,11 S 75,0 % 63,7 % 4,34 S 

06.02.9032  - - - - - asplenium, 
kongebegonia 
(Begonia x 
rexcultorum), 
renner 
(Chlorophytum), 
japanbeinved 
(Euonymus 
japanicus), 

BAP 75,0 % 5,11 S 75,0 % 63,7 % 4,34 S 
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

japanfatsia (Fatsia 
japonica, Aralia 
sieboldii), 
gummifiken (Ficus 
elastica), monstera, 
treklatrer 
(Philodendron 
scandens), stuebusk 
(Radermachera, 
Stereospermum), 
syngonium, 
fatsiaeføy (X-
Fatshedera), også i 
samplantinger 

06.02.9039   - - - - - ellers, også 
i samplantinger BAP 75,0 % 5,11 S 75,0 % 63,7 % 4,34 S 

    - - - - potteplanter 
eller 
utplantingsplanter, i 
blomst: 

       

06.02.9044   - - - - - skjevkrone 
(Achimenes), 
virginia-aster (Aster 
novi-belgii), 
stuetøffel 
(Calceolaria 
herbeohybrida), 
prydpaprika 
(Capsicum annum), 
rosenglans 
(Catharanthus 
roseus, Vinca 
rosea), ynde 
(Dipladenia, 
Mandevilla), 
trådblomst 
(Nematanthus, 
Hypocyrta), spansk 
margeritt 
(Osteospermum), 
julekaktus 
(Schlumbergera), 
stuesenecio 
(Senecio x hybridus, 
Cineraria), 
fagersinningia 
(Sinningia speciosa, 
Gloxinia), søtvier 
(Solanum) og 
vrifrukt 
(Streptocarpus), 
også i 
samplantinger. 

BAP 75,0 % 5,11 S 75,0 % 63,7 % 4,34 S 

06.02.9049   - - - - - ellers, også 
i samplantinger BAP 75,0 % 5,11 S 75,0 % 63,7 % 4,34 S 

   - - - - stiklinger 
med rot samt 
ungplanter:        
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

06.02.9051 - - - - - begonia, alle 
arter, 
betlehemsklokke 
(Campanula 
isophylla), 
krysantemum, alle 
slag (unntatt 
Chrysanthemum 
maximum/ 
Leucanthemum 
maximum), 
cyklamen, 
julestjerne 
(Euphorbia 
pulcherrima), tåre 
(Fuchsia), hibisk 
(Hibiscus), 
kalanchoe, 
pelargonium, 
hengepetunia 
(Petunia hybrida, 
Petunia atkinsiana), 
saintpaulia, 
femtunge 
(Scaevola), 
sinningia (Sinningia 
syn. Gloxinia) 

BAP 75,0 % 5,11 S 75,0 % 30 % 2,04 S 

06.02.9059  - - - - - andre BAP 75,0 % 5,11 S 75,0 % 63,7 % 4,34 S 
06.02.9060  - - - - ellers BAP 75,0 % 5,11 S 75,0 % fri fri  
   - - ellers: 

       
06.02.9099  - - - andre BAP 75,0 % 5,11 S 75,0 % fri fri  
    

       
06.03 Avskårne blomster 

og blomster-
knopper av det 
slag som brukes til 
buketter eller 
pryd, friske, 
tørkede, fargede, 
bleikte, 
impregnerte eller 
preparerte på 
annen måte. 

       

  - friske: 
       

   - -  roser:  
       

06.03.1110   - - - roser i tiden 1. 
november - 31. 
mars, også i 
blandede buketter 
o.l; blomster og 
blomsterknopper 
som hører under 
varenumrene 
06.03.1210, 
06.03.1310, 
06.03.1410, 
06.03.1921, 

BAP  0,60 fri fri fri  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

06.03.1922 og 
06.03.1991 når 
disse inngår i 
blandede buketter 
hvor roser gir 
bukettene deres 
vesentlige karakter 

   - - nelliker: 
       

06.03.1210  - - - nelliker, også i 
blandede buketter 
o.l.; blomster som 
hører under 
varenumrene 
06.03.1110, 
06.03.1310, 
06.03.1410, 
06.03.1921, 
06.03.1922 og 
06.03.1991 når 
disse inngår i 
blandede buketter 
hvor nelliker gir 
bukettene deres 
vesentlige karakter 

BAP  0,60 fri fri fri  

   - - orkideer: 
       

06.03.1310  - - - orkideer, også i 
blandede buketter 
o.l.; blomster og 
blomsterknopper 
som hører under 
varenumrene 
06.03.1110, 
06.03.1210, 
06.03.1410, 
06.03.1921, 
06.03.1922 og 
06.03.1991 når 
disse inngår i 
blandede buketter 
hvor orkideer gir 
bukettene deres 
vesentlige karakter 

BAP  0,60 fri fri fri  

   - - krysantemum: 
       

06.03.1410  - - - krysantemum i 
tiden 15. desember - 
15. mars, også i 
blandede buketter 
o.l.; blomster og 
blomsterknopper 
som hører under 
varenumrene 
06.03.1110, 
06.03.1210, 
06.03.1310, 
06.03.1921, 
06.03.1922 og 
06.03.1991 når 
disse inngår i 
blandede buketter 

BAP  0,60 fri fri fri  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

hvor krysantemum 
gir bukettene deres 
vesentlige karakter 

   - - liljer (Lilium 
spp.):        

06.03.1520   - - - blomster og 
blomsterknopper 
som hører under 
andre varenummer i 
posisjonen enn de 
spesifisert i 
varenummer 
06.03.1510 når 
disse inngår i 
blandede buketter 
hvor liljer gir 
bukettene deres 
vesentlige karakter 

BAP  0,60 fri fri fri  

   - - andre: 
       

06.03.1911   - - - roser i tiden 1. 
november - 31. 
mars, krysantemum 
i tiden 15. desember 
- 15. mars, nelliker 
og orkideer når 
disse blomstene 
inngår i blandede 
buketter men ikke 
gir buketten dens 
vesentlige karakter 

BAP  0,60 fri fri fri  

   - - - symre 
(Anemone), ginst 
(Genista), mimosa, 
soleie (Ranunculus), 
syrin (Syringa), 
margerit 
(Argyranthemum 
frutescens, 
Chrysanthemum 
frutescen) i tiden 1. 
november - 30. 
april, fresia i tiden 
1. desember - 31. 
mars og tulipan 
(Tulipa) i tiden 1. 
mai - 31. mai: 

       

06.03.1921  - - - - symre 
(Anemone), ginst 
(Genista), mimosa, 
soleie (Ranunculus) 
og syrin (Syringa), 
også i blandede 
buketter o.l 

BAP  0,60 fri fri fri  

06.03.1922 - - - - margerit 
(Argyranthemum 
frutescens, 
Chrysanthemum 
frutescen) i tiden 1. 
november - 30. 

BAP  0,60 fri fri fri  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

april, fresia i tiden 
1. desember - 31. 
mars og tulipan 
(Tulipa) i tiden 1. 
mai - 31. mai, også i 
blandede buketter 
o.l 

   - - - andre: 
       

06.03.1991  - - - - marikåpe 
(Alchemilla), 
flamingoblomst 
(Anthurium), asters 
(Aster), astilbe, 
knoppurt 
(Centaurea), 
bakkestjerne 
(Erigeron), gerbera, 
sabellilje 
(Gladiolus), 
flatskolm 
(Lathyrus), 
søyleblomst 
(Liatris), 
leddblomst 
(Physostegia), 
protea, scabiosa, 
bergknapp (Sedum), 
gullris (Solidago), 
solidaster, strelizia, 
trachelium og 
zinnia, også i 
blandede buketter 
o.l 

BAP 249,0 % 4,07 S fri fri fri  

06.03.1998  - - - - andre, også i 
blandede buketter 
o.l 

BAP 249,0 % 4,07 S 249,0 % fri fri  

06.03.9000  - ellers BAP  0,60 fri fri fri  
    

       
06.04 Lauvverk, blad, 

greiner og andre 
plantedeler, uten 
blomster eller 
blomsterknopper, 
samt gras, mose og 
lav, av det slag som 
brukes til buketter 
eller pryd, friske, 
tørkede, fargede, 
bleikte, 
impregnerte eller 
preparerte på 
annen måte. 

       

  - friske: 
       

06.04.2010  - - Adianthum og 
Asparagus, i tiden 1. 
juni - 31. oktober 

BAP 67,0 % 1,08 S 67,0 % 34 % 0,54 S 

   - - andre : 
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

06.04.2092  - - - juletrær BAP  0,12 fri fri fri  
06.04.2099  - - - andre BAP  0,12 fri fri fri  
06.04.9000  - ellers BAP 1,2 %  fri fri fri  
    

       
07.02 Tomater, friske 

eller kjølte.        
07.02.0011   - i tiden 1. 

november - 9. mai BAP fri  fri fri fri  
   - i tiden 10. mai - 

10. juli:        
07.02.0022  - - i tiden 10. mai - 

31. mai BAP 142,0 % 12,21 12,21 128 % 11,00  
07.02.0023  - - i tiden 1. juni - 

10. juli BAP 142,0 % 12,21 12,21 128 % 11,00  
07.02.0030  - i tiden 11. juli - 

14. oktober BAP 145,0 % 8,86 8,86 123 % 7,53  
    

       
07.03 Kepaløk, 

sjalottløk, hvitløk, 
purre og andre 
løkslag, friske eller 
kjølte. 

       

  - kepaløk og 
sjalottløk:        

   - - kepaløk: 
       

   - - - i tiden 1. 
september - 30. juni        

07.03.1012  - - - - rødløk BAP 47,0 % 1,09 1,09 40  % 0,93  
07.03.1019  - - - - annen BAP 47,0 % 1,09 1,09 40  % 0,93  
   - - - i tiden 1. juli - 

31. august        
07.03.1022  - - - - rødløk BAP 85,0 % 2,14 2,14 72  % 1,82  
07.03.1029  - - - - annen BAP 85,0 % 2,14 2,14 72  % 1,82  
    

       
07.04 Hodekål, blomkål, 

knutekål og 
liknende spiselig 
kål, frisk eller 
kjølt. 

       

  - blomkål og 
brokkoli:         

   - - blomkål: 
       

07.04.1041  - - - i tiden 1. 
desember - 31. mai BAP fri  fri fri fri  

   - annen: 
       

   - - ellers: 
       

07.04.9093  - - - - - - savoykål i 
tiden 1. desember - 
30. juni 

BAP 219,0 % 9,16 9,16 186 % 7,79  

07.04.9094 - - - savoykål i tiden 
1. juli - 30. 
november 

BAP 219,0 % 9,16 9,16 186 % 7,79  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

07.04.9095   - - - grønnkål i 
tiden 1. desember - 
31. Juli 

BAP 219,0 % 9,16 9,16 186 % 7,79  

07.04.9096   - - - grønnkål i 
tiden 1. august - 30. 
november 

BAP 219,0 % 9,16 9,16 186 % 7,79  

    
       

07.05 Salat (Lactuca 
sativa) og sikori 
(Cichorium spp.), 
frisk eller kjølt. 

       

  - salat: 
       

   - - hodesalat: 
       

   - - - issalat 
(herunder 
isbergsalat):        

07.05.1130  - - - - i tiden 1. 
desember - 28./29. 
februar 

BAP fri  fri fri fri  

   - - - annen: 
       

07.05.1170  - - - - i tiden 1. 
desember - 28./29. 
februar 

BAP fri  fri fri fri  

   - sikori: 
       

    - - sikorisalat 
(julesalat, witloof) 
(Cichorium intybus 
var. foliosum) : 

       

07.05.2190  - - - i tiden 1. 
desember - 31. mars BAP fri  fri fri fri  

   - - annen: 
       

07.05.2910   - - - i tiden 1. april 
- 30. november BAP 147,0 % 10,95 10,95 125 % 9,31  

07.05.2990  - - - i tiden 1. 
desember - 31. mars BAP 242,0 % 17,40 fri fri fri  

    
       

07.06 Gulrøtter, neper, 
rødbeter, 
havrerøtter, 
knollselleri, 
reddiker og 
liknende spiselige 
røtter, friske eller 
kjølte. 

       

  - gulrøtter og neper: 
       

07.06.1030  - - neper BAP 63,0 % 3,14 fri fri fri  
    

       
07.07 Agurker, friske 

eller kjølte.         
  - slangeagurker: 

       
07.07.0030 - - i tiden 1. 

desember - 9. mars BAP fri  fri fri fri  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

07.09 Andre grønnsaker, 
friske eller kjølte.        

  - asparges: 
       

07.09.2090  - - i tiden 15. 
november - 30. april BAP fri  fri fri fri  

    - frukter av 
slektene Capsicum 
eller Pimenta:        

  - - søte 
pepperfrukter 
(Capsicum annuum 
var. Annuum) : 

       

07.09.6010  - - - i tiden 1. juni - 
30. november BAP  0,24 fri fri fri  

07.09.6020   - - - i tiden 1. 
desember - 31. mai BAP  0,12 fri fri fri  

07.09.6090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - spinat, New 

Zealand spinat og 
hagemelde 
(hagespinat): 

       

  - andre: 
       

   - - artiskokker: 
       

07.09.9120  - - - i tiden 1. 
desember - 31. mai BAP fri  fri fri fri  

   - - gresskar og 
squash (Cucurbita 
spp.):        

07.09.9301  - - - squash 
(courgettes) BAP 203,0 % 19,28 fri fri fri  

07.09.9309  - - - ellers BAP 203,0 % 19,28 fri fri fri  
   - - andre: 

       
   - - - sukkermais: 

       
07.09.9940  - - - - ellers BAP fri  fri fri fri  
07.09.9990  - - - andre BAP 203,0 % 19,28 fri fri fri  
    

       
07.10 Grønnsaker (også 

dampkokte eller 
kokte i vann), 
fryste. 

       

    - belgfrukter, med 
eller uten belg:        

  - - bønner (Vigna 
spp., Phaseolus 
spp.) :        

07.10.2209  - - - ellers BAP 216,0 % 12,07 0,50 8 % 0,43  
07.10.3000  - spinat, New 

Zealand spinat og 
hagemelde 
(hagespinat): 

BAP 139,0 % 13,94 fri fri fri  

   - sukkermais: 
       

07.10.4010  - - til dyrefôr PAP 343,0 % 1,78 1,78  1,73  
07.10.4090  - - ellers PAP fri  fri fri fri  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

   - andre grønnsaker: 
       

   - - andre: 
       

07.10.8091  - - - gulrøtter BAP 219,0 % 8,23 8,23 186  % 6,99  
07.10.8094  - - - brokkoli BAP 219,0 % 8,23 fri fri fri  
07.10.8095  - - - søte 

pepperfrukter 
(Capsicum annuum 
var. annuum) 

BAP 219,0 % 8,23 fri fri fri  

07.10.8099  - - - andre BAP 219,0 % 8,23 8,23 197  % 7,40  
    

       
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. 

       

  - andre grønnsaker; 
grønnsakblandinger:        

   - - sukkermais: 
       

07.11.9011  - - - til dyrefôr PAP 343,0 % 1,78 1,78  1,73  
07.11.9020  - - - ellers PAP fri  fri fri fri  
    

       
07.12 Tørkede 

grønnsaker, hele, 
oppdelte, knuste 
eller pulveriserte, 
men ikke videre 
tilberedte. 

       

07.12.2000  - kepaløk BAP 209,0 % 12,38 fri fri fri  
   - andre grønnsaker; 

grønnsakblandinger:        
   - - sukkermais: 

       
07.12.9040  - - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - - ellers: 

       
07.12.9091  - - - tomater BAP 209,0 % 12,38 fri fri fri  
07.12.9092  - - - gulrøtter BAP 209,0 % 12,38 fri fri fri  
07.12.9099  - - - andre 

(herunder grønnsak-
blandinger) 

BAP 209,0 % 12,38 fri fri fri  

    
       

07.13 Tørkede 
belgfrukter, 
avskallede, også 
skrelte eller 
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

splittede. 

  - erter (Pisum 
sativum) :        

07.13.1009  - - ellers BAP 260,0 % 2,51 fri fri fri  
   - bukkerter: 

       
07.13.2090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - bønner (Vigna 

spp., Phaseolus 
spp.) :        

07.13.3100  - - bønner av arten 
species Vigna 
mungo (L.) Heeper 
eller Vigna radiata 
(L.) Wilczek 

BAP 260,0 % 2,51 fri fri fri  

07.13.3200  - - små røde 
(Adzuki) bønner 
(Phaseolus eller 
Vigna angularis) 

BAP 260,0 % 2,51 fri fri fri  

07.13.3300  - - hagebønner 
(Phaseolus 
vulgaris) 

BAP 260,0 % 2,51 fri fri fri  

07.13.3400  - - bambara-
jordnøtter (Vigna 
subterranea eller 
Voandzeia 
subterranea) 

BAP 260,0 % 2,51 fri fri fri  

07.13.3500  - - vignabønner 
(Vigna unguiculata) BAP 260,0 % 2,51 fri fri fri  

07.13.3900  - - andre BAP 260,0 % 2,51 fri fri fri  
   - linser: 

       
07.13.4090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - bønnevikker 

(Vicia faba var. 
major) og 
hestebønner (Vicia 
faba var. equina og 
Vicia faba var. 
minor) : 

       

07.13.5090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
07.13.6000  - cajanbønner 

(Cajanus cajan) BAP 260,0 % 2,51 fri fri fri  
07.13.9000  - andre BAP 260,0 % 2,51 fri fri fri  
    

       
07.14 Manioka-, arrow- 

og salepprot, 
jordskokker, 
søtpoteter og 
liknende røtter og 
knoller med høyt 
stivelses- eller 
inulininnhold, 
friske, kjølte, 
fryste eller 
tørkede, også 
oppdelte eller i 
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

form av pelleter; 
sagomarg. 

  - Maniokarot 
(kassava) :        

07.14.1010  - - til dyrefôr BAP 318,0 % 1,74 1,74 285  % 1,56  
07.14.1090  - - ellers BAP  0,04 fri fri fri  
   - søtpoteter: 

       
07.14.3000  - jamsrøtter 

(Dioscorea spp.) BAP 318,0 % 1,74 1,74 285  % 1,56  
    

       
08.01 Kokosnøtter, 

paranøtter og 
akajounøtter 
(cashewnøtter), 
friske eller 
tørkede, med eller 
uten skall. 

       

  - kokosnøtter: 
       

08.01.1100  - - kokosmasse BAP fri  fri fri fri  
08.01.1200  - - med det indre 

skall (endocarp) BAP fri  fri fri fri  
08.01.1900  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - paranøtter: 

       
08.01.2100  - - med skall BAP fri  fri fri fri  
08.01.2200  - - uten skall BAP fri  fri fri fri  
   - akajounøtter 

(cashew-nøtter):        
08.01.3100  - - med skall BAP fri  fri fri fri  
08.01.3200  - - uten skall BAP fri  fri fri fri  
    

       
08.02 Andre nøtter, 

friske eller 
tørkede, med eller 
uten skall. 

       

  - mandler: 
       

08.02.1100  - - med skall BAP  0,01 fri fri fri  
08.02.1200  - - uten skall BAP  0,01 fri fri fri  
   - hasselnøtter 

(Corylus spp.) :        
08.02.2100  - - med skall BAP  0,01 fri fri fri  
08.02.2200  - - uten skall BAP  0,01 fri fri fri  
   - valnøtter: 

       
08.02.3100  - - med skall BAP  0,05 fri fri fri  
08.02.3200  - - uten skall BAP  0,05 fri fri fri  
   - kastanjer 

(Castanea spp.) :        
08.02.4100  - - med skall BAP  2,00 H fri fri fri  
08.02.4200  - - uten skall BAP  2,00 H fri fri fri  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

   - pistasienøtter: 
       

08.02.5100  - - med skall BAP  0,24 fri fri fri  
08.02.5200  - - uten skall BAP  0,24 fri fri fri  
   - makadamianøtter: 

       
08.02.6100  - - med skall BAP  0,24 fri fri fri  
08.02.6200  - - uten skall BAP  0,24 fri fri fri  
08.02.7000  - kolanøtter (Cola 

spp.) BAP  0,24 fri fri fri  
08.02.8000  - betelnøtter 

(arekanøtter) BAP  0,24 fri fri fri  
   - andre: 

       
08.02.9010  - - pekannøtter BAP  0,03 fri fri fri  
   - - ellers: 

       
08.02.9091  - - - pinjekjerner  BAP  0,24 fri fri fri  
08.02.9099  - - - andre BAP  0,24 fri fri fri  
    

       
08.03 Bananer, herunder 

pisanger, friske 
eller tørkede.        

08.03.1000  - kokebananer 
(pinsanger) BAP fri  fri fri fri  

08.03.9000  - ellers BAP fri  fri fri fri  
    

       
08.04 Dadler, fikener, 

ananas, 
avocadopærer, 
guavaer, mangoer 
og mangostan, 
friske eller 
tørkede. 

       

08.04.1000  - dadler BAP  0,03 fri fri fri  
   - fikener: 

       
08.04.2010  - - friske BAP  0,09 fri fri fri  
08.04.2090  - - ellers BAP  0,01 fri fri fri  
08.04.3000  - ananas BAP fri  fri fri fri  
08.04.4000  - avocadopærer BAP  0,04 fri fri fri  
08.04.5001  - - guavaer BAP  0,04 fri fri fri  
08.04.5002  - - mangoer BAP  0,04 fri fri fri  
08.04.5003  - - mangostan BAP  0,04 fri fri fri  
    

       
08.05 Sitrusfrukter, 

friske eller 
tørkede.        

08.05.1090  - - ellers BAP  0,40 H fri fri fri  
08.05.2090  - - ellers BAP  0,40 H fri fri fri  
   - grapefrukt, 

herunder        
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

pompelmus 
(pomelos): 

08.05.4090  - - ellers BAP  0,40 H fri fri fri  
   - sitroner (Citrus 

limon, Citrus 
limonum) og 
limefrukter (Citrus 
aurantifolia, Citrus 
latifolia): 

       

  - - ellers: 
       

08.05.5020  - - - sitroner BAP fri  fri fri fri  
08.05.5030  - - - limefrukter BAP  0,40 H fri fri fri  
   - andre: 

       
08.05.9090  - - ellers BAP  0,40 H fri fri fri  
    

       
08.06 Vindruer, friske 

eller tørkede.        
   - friske: 

       
   - - i tiden 1. august 

- 28./29. februar:        
08.06.1011  - - - til spisebruk BAP  0,40 H fri fri fri  
08.06.1019  - - - ellers BAP  0,40 H fri fri fri  
   - - i tiden 1. mars - 

31. juli:        
08.06.1091  - - - til spisebruk BAP  0,20 H fri fri fri  
08.06.1099  - - - ellers BAP  0,20 H fri fri fri  
08.06.2000  - tørkede BAP fri  fri fri fri  
    

       
08.07 Meloner (herunder 

vannmeloner) og 
papayas, friske.        

  - meloner (herunder 
vannmeloner):        

08.07.1100  - - vannmeloner BAP fri  fri fri fri  
08.07.1900  - - andre BAP fri  fri fri fri  
08.07.2000  - papayas BAP  0,12 fri fri fri  
    

       
08.08 Epler, pærer og 

kveder, friske.        
  - epler: 

       
08.08.1022  - - i tiden 1. 

desember - 30. april BAP  0,03 fri fri fri  
   - pærer: 

       
08.08.3010  - - i tiden 1. 

desember - 10. 
august 

BAP  0,02 fri fri fri  

08.08.4000  - kveder BAP  0,09 fri fri fri  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

08.09 Aprikoser, 
kirsebær, moreller, 
ferskener 
(herunder 
nektariner), 
plommer og 
slåpefrukter, 
friske. 

       

  - aprikoser: 
       

08.09.1010  - - i tiden 16. mai - 
15. august BAP  0,06 fri fri fri  

08.09.1090  - - i tiden 16. 
august - 15. mai BAP  0,24 fri fri fri  

   - ferskener, 
herunder nektariner:        

   - - ferskener: 
       

08.09.3010  - - - i tiden 16. mai 
- 15. august BAP  0,12 fri fri fri  

08.09.3020  - - - i tiden 16. 
august - 15. mai BAP  0,24 fri fri fri  

   - - nektariner: 
       

08.09.3030  - - - i tiden 16. mai 
- 15. august BAP  0,12 fri fri fri  

08.09.3090  - - - i tiden 16. 
august - 15. mai BAP  0,24 fri fri fri  

   - plommer og 
slåpefrukter:        

   - - plommer: 
       

08.09.4010  - - - i tiden 15. april 
- 30. juni BAP  0,15 fri fri fri  

08.09.4021  - - - i tiden 1. juli - 
20. august BAP  0,36 fri fri fri  

08.09.4041  - - - i tiden 11. 
oktober - 31. 
oktober 

BAP  0,72 fri fri fri  

08.09.4051  - - - i tiden 1. 
november - 14. april BAP  0,36 fri fri fri  

08.09.4060  - - slåpefrukter BAP  0,18 fri fri fri  
    

       
08.10 Andre frukter, 

friske.        
   - jordbær: 

       
08.10.1011  - - i tiden 15. april - 

8. juni BAP  0,18 fri fri fri  
08.10.1030  - - i tiden 1. 

november - 31. 
mars 

BAP 100,0 % 13,29 fri fri fri  

08.10.1040  - - i tiden 1. april - 
14. april BAP  0,36 fri fri fri  

   - bringebær, 
bjørnebær, morbær 
og loganbær:        

08.10.2090  - - ellers BAP  0,09 fri fri fri  
   - - tranebær, blåbær 

og annen frukt av 
slekten Vaccinium:         



- 24 - 
 

 

Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

08.10.4010  - - tyttebær BAP fri  fri fri fri  
08.10.4090  - - ellers BAP  0,09 fri fri fri  
08.10.5000  - kiwi BAP  0,06 fri fri fri  
08.10.6000  - durian BAP  0,06 fri fri fri  
08.10.7000  - kakiplommer BAP  0,06 fri fri fri  
   - andre: 

       
08.10.9010  - - multer BAP fri  fri fri fri  
08.10.9090  - - ellers BAP  0,06 fri fri fri  
    

       
08.11 Frukter og nøtter 

(også dampkokte 
eller kokte i vann), 
fryste, også tilsatt 
sukker eller annet 
søtningsstoff. 

       

08.11.1000  - jordbær BAP 128,0 % 8,59 8,59 109  % 7,30  
   - andre: 

       
08.11.9008  - - ellers BAP 128,0 % 8,59 8,59 112  % 7,54  
    

       
08.12 Frukter og nøtter, 

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

       

  - andre: 
       

08.12.9010  - - sitrusfrukter BAP fri  fri fri fri  
08.12.9020  - - aprikoser og 

ferskener BAP fri  fri fri fri  
    

       
08.13 Frukter, tørkede, 

som ikke hører 
under posisjonene 
08.01 - 08.06; 
blandinger av 
nøtter eller 
tørkede frukter 
som hører under 
dette kapittel. 

       

08.13.1000  - aprikoser BAP  0,12 fri fri fri  
08.13.2000  - svisker BAP fri  fri fri fri  
08.13.4002  - - ellers BAP 188,0 % 4,83 fri fri fri  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

08.13.5010  - - bestående 
hovedsakelig av 
nøtter som hører 
under posisjon 
08.02 

BAP  0,02 fri fri fri  

   - - ellers: 
       

08.13.5091 - - - bestående bare 
av nøtter som hører 
under posisjon 
08.01 eller av nøtter 
som hører under 
posisjon 08.01 og 
08.02 

BAP 188,0 % 4,83 fri fri fri  

08.13.5092  - - - blandet frukt 
og nøtter, bestående 
av frukter og nøtter 
som hører under 
posisjonene 08.01 - 
08.06 

BAP 188,0 % 4,83 fri fri fri  

08.13.5099  - - - andre 
blandinger BAP 188,0 % 4,83 fri fri fri  

    
       

08.14.0000 Skall av 
sitrusfrukter eller 
meloner (herunder 
vannmeloner), 
friske, fryste, 
tørkede eller 
midlertidig 
konserverte i 
saltlake, i 
svovelsyrlingvann 
eller i andre 
konserverende 
oppløsninger. 

BAP fri  fri fri fri  

    
       

09.01 Kaffe, også brent 
eller koffeinfri; 
skall og hinner av 
kaffe; 
kaffeerstatninger 
med innhold av 
kaffe, uansett 
blandingsforhold. 

       

  - ubrent kaffe: 
       

09.01.1100  - - koffeinholdig PAP fri  fri fri fri  
09.01.1200  - - koffeinfri PAP fri  fri fri fri  
   - brent kaffe: 

       
09.01.2100  - - koffeinholdig PAP  0,43 fri fri fri  
09.01.2200  - - koffeinfri PAP  0,43 fri fri fri  
09.01.9000  - ellers PAP  0,15 fri fri fri  
    

       
09.02 Te, også tilsatt 

smaksstoffer.        
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

09.02.1000  - grønn te (ugjæret) 
i pakninger med 
nettovekt høyst 3 kg 

PAP fri  fri fri fri  

09.02.2000  - annen grønn te 
(ugjæret) PAP fri  fri fri fri  

09.02.3000 - sort te (gjæret) og 
delvis gjæret te, i 
pakninger med 
nettovekt høyst 3 kg 

PAP fri  fri fri fri  

09.02.4000  - annen sort te 
(gjæret) og annen 
delvis gjæret te 

PAP fri  fri fri fri  

    
       

09.03.0000 Maté BAP 4,5 %  fri fri fri  
    

       
09.04 Pepper av slekten 

Piper; tørkede, 
knuste eller malte 
frukter av slektene 
Capsicum eller 
Pimenta. 

       

  - pepper: 
       

09.04.1100  - - ikke knust eller 
malt BAP fri  fri fri fri  

09.04.1200  - - knust eller malt BAP fri  fri fri fri  
   - frukter av 

slektene Capsicum 
eller Pimenta:        

09.04.2100  - - tørkede, men 
ikke knuste eller 
malte 

BAP fri  fri fri fri  

09.04.2200  - - knuste eller 
malte BAP fri  fri fri fri  

    
       

09.05 Vanilje. 
       

09.05.1000  - ikke knust eller 
malt BAP fri  fri fri fri  

09.05.2000  - knust eller malt BAP fri  fri fri fri  
    

       
09.06 Kanel og 

kanelblomster.        
  - ikke knust eller 

malt:        
09.06.1100  - - kanel 

(Cinnamomum 
zeylanicum Blume) 

BAP fri  fri fri fri  

09.06.1900  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
09.06.2000  - knust eller malt BAP fri  fri fri fri  
    

       
09.07 Kryddernellik 

(hele frukter, 
tørkede blomster 
og stilker). 
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

09.07.1000  - ikke knust eller 
malt BAP fri  fri fri fri  

09.07.2000  - knust eller malt BAP fri  fri fri fri  
    

       
09.08 Muskat, 

muskatblomme og 
kardemomme.        

   - muskat: 
       

09.08.1100  - - ikke knust eller 
malt BAP fri  fri fri fri  

09.08.1200  - - knust eller malt BAP fri  fri fri fri  
   - muskablomme: 

       
09.08.2100  - - ikke knust eller 

malt BAP fri  fri fri fri  
09.08.2200  - - knust eller malt BAP fri  fri fri fri  
   - kardemomme: 

       
09.08.3100  - - ikke knust eller 

malt BAP fri  fri fri fri  
09.08.3200  - - knust eller malt BAP fri  fri fri fri  
    

       
09.10 Ingefær, safran, 

gurkemeie 
(kurkuma), timian, 
laurbærblad, karri 
og andre 
krydderier. 

       

  - ingefær: 
       

09.10.1100  - - ikke knust eller 
malt BAP fri  fri fri fri  

09.10.1200  - - knust eller malt BAP fri  fri fri fri  
09.10.2000  - safran BAP fri  fri fri fri  
   - andre krydderier: 

       
   - - blandinger som 

nevnt i note 1.b til 
dette kapittel:        

09.10.9101  - - - karri BAP fri  fri fri fri  
09.10.9109  - - - andre BAP  0,15 fri fri fri  
09.10.9900  - - andre BAP  fri fri fri fri  
    

       
10.05 Mais. 

       
10.05.1000  - såkorn BAP fri  fri fri fri  
   - annen: 

       
10.05.9010  - - til dyrefôr BAP 343,0 % 1,78 1,78 308  % 1,60  
10.05.9090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
    

       
10.06 Ris. 

       
   - uavskallet ris 

("paddy" eller        
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

"rough"): 

10.06.1090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - avskallet 

("brown") ris:        
10.06.2090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - halv- eller helslipt 

ris, også polert eller 
glassert:        

10.06.3080  - - ellers BAP  0,04 fri fri fri  
    

       
10.07 Korn av sorghum. 

       
10.07.1000  - såkorn BAP fri  fri fri fri  
   - ellers: 

       
10.07.9090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
    

       
10.08 Bokhvete, hirse og 

kanarifrø; annet 
korn.        

  - bokhvete: 
       

10.08.1090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - hirse: 

       
10.08.2100  - - såkorn BAP fri  fri fri fri  
   - - ellers: 

       
10.08.2990  - - - ellers BAP fri  fri fri fri  
    

       
11.02 Finmalt mel av 

korn, unntatt 
hvetemel og 
blandingsmel av 
hvete og rug. 

       

  - maismel: 
       

11.02.2090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - annet: 

       
   - - mel av bokhvete 

eller ris:        
11.02.9002  - - - ellers BAP 370,0 % 3,30 fri fri fri  
    

       
11.03 Gryn, grovt mel og 

pelleter av korn.         
  - gryn og grovt mel: 

       
   - - av mais: 

       
11.03.1390  - - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - - av annet korn: 

       
   - - - av ris: 

       
11.03.1920  - - - - ellers BAP fri  fri fri fri  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

11.04 Korn bearbeidd på 
annen måte (f.eks. 
avskallet, valset, 
bearbeidd til flak 
eller perlegryn, 
snittet eller 
grovknust), 
unntatt ris som 
hører under 
posisjon 10.06; 
kornkimer, hele, 
valsede, 
bearbeidde til flak 
eller malte. 

       

   - annet bearbeidd 
korn (f.eks. 
avskallet, bearbeidd 
til perlegryn, snittet 
eller grovknust): 

       

  - - av mais: 
       

11.04.2390  - - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - - av annet korn: 

       
   - - - av bokhvete: 

       
11.04.2902  - - - - ellers BAP 338,0 % 3,50 fri fri fri  
   - - - av hirse: 

       
11.04.2904  - - - - ellers BAP 338,0 % 3,50 fri fri fri  
    

       
    

       
11.06 Mel og pulver av 

tørkede 
belgfrukter som 
hører under 
posisjon 07.13, av 
sago eller av røtter 
eller knoller som 
hører under 
posisjon 07.14 eller 
av produkter som 
hører under 
kapittel 8. 

       

11.06.2000   - av sago eller av 
røtter eller knoller 
som hører under 
posisjon 07.14 

BAP 249,0 % 2,00 2,00 224  % 1,80  

   - av produkter som 
hører under kapittel 
8:        

11.06.3010  - - til dyrefôr BAP 249,0 % 2,00 2,00 224  % 1,80  
11.06.3090  - - ellers BAP  0,04 fri fri fri  
    

       
11.07 Malt, også røstet. 

       
  - ikke røstet: 

       
11.07.1090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

   - røstet: 
       

11.07.2090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
    

       
    

       
11.09 Gluten av hvete, 

også tørket.        
11.09.0090  - ellers BAP 1,5 %  fri fri fri  
    

       
12.01 Soyabønner, også 

knuste.        
12.01.1000  - såfrø BAP fri  fri fri fri  
   - andre: 

       
12.01.9090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
    

       
12.02 Jordnøtter, ikke 

ristede eller 
tilberedte på 
annen måte, også 
avskallede eller 
knuste. 

       

12.02.3000  - såfrø BAP fri  fri fri fri  
   - andre: 

       
   - - med skall : 

       
12.02.4190  - - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - - avskallede, også 

knuste:        
12.02.4290  - - - ellers BAP fri  fri fri fri  
    

       
12.03 Kopra. 

       
12.03.0010  - til dyrefôr BAP 268,0 % 3,41 3,41 240  % 3,06  
12.03.0090  - ellers BAP fri  fri fri fri  
    

       
12.04 Linfrø, også 

knuste.        
12.04.0090  - ellers BAP fri  fri fri fri  
    

       
12.05 Raps- og rybsfrø, 

også knuste.        
  - raps- og rybsfrø 

med lavt innhold av 
erukasyre:        

12.05.1090  -  - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - andre: 

       
12.05.9090  -  - ellers BAP fri  fri fri fri  
    

       
12.06 Solsikkefrø, også 

knuste.        
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

12.06.0090  - ellers BAP fri  fri fri fri  
    

       
12.07 Andre oljeholdige 

frø og oljeholdige 
frukter, også 
knuste. 

       

  - palmenøtter og  
-kjerner:        

12.07.1090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - bomullsfrø: 

       
12.07.2100  - - såfrø BAP fri  fri fri fri  
   - - andre: 

       
12.07.2990  - - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - ricinusfrø 

(kastorbønner):        
12.07.3090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - sesamfrø: 

       
12.07.4090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - saflorfrø 

(Carthamus 
tinctorius):        

12.07.6090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - - ricinusfrø 

(kastorbønner):        
12.07.7090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - andre: 

       
   - - valmuefrø: 

       
12.07.9190  - - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - - ellers: 

       
12.07.9990  - - - ellers BAP fri  fri fri fri  
    

       
12.08 Mel av oljeholdige 

frø eller 
oljeholdige 
frukter, unntatt 
sennepsmel. 

       

  - av soyabønner: 
       

12.08.1090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - ellers: 

       
12.08.9090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
    

       
12.09 Frø, frukter og 

sporer av det slag 
som brukes som 
såvarer. 

       

12.09.3000  - frø av urteaktige 
planter som 
hovedsakelig dyrkes 
på grunn av sine 

BAP fri  fri fri fri  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

blomster 

   - andre: 
       

12.09.9900  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
    

       
12.11 Planter, plante-

deler, frø og 
frukter av det slag 
som hovedsakelig 
brukes til fremstil-
ling av parfyme-
preparater, til 
farmasøytiske 
preparater, til 
insekt- og 
soppbekjempende 
midler eller 
liknende, friske 
eller tørkede, også 
skårne, knuste 
eller pulveriserte. 

       

12.11.2000  - ginsengrot BAP fri  fri fri fri  
12.11.3000  - kokablader BAP fri  fri fri fri  
12.11.4000  - valmuehalm 

("poppy straw") BAP fri  fri fri fri  
12.11.9000  - ellers BAP fri  fri fri fri  
    

       
12.12 Johannesbrød, 

alger (herunder 
tang og tare), 
sukkerbeter og 
sukkerrør, friske, 
kjølte, fryste eller 
tørkede, også 
malte; fruktsteiner 
og fruktkjerner 
samt andre 
vegetabilske 
produkter 
(herunder ubrente 
sikorirøtter av 
varieteten 
(Cichorium intybus 
sativum) av det 
slag som 
hovedsakelig 
brukes til 
menneskeføde, 
ikke nevnt eller 
innbefattet annet 
sted. 

       

  - alger (herunder 
tang og tare):        

   - - egnet til 
menneskeføde:        

12.12.2110  - - - til dyrefôr BAP 423,0 % 1,34 1,34 379  % 1,20  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

12.12.2190  - - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - - ellers: 

       
12.12.2910  - - - til dyrefôr BAP 423,0 % 1,34 1,34 379  % 1,20  
12.12.2990  - - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - andre: 

       
   - - sukkerbeter: 

       
12.12.9190  - - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - - johannesbrød: 

       
12.12.9290  - - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - - sukkerrør: 

       
12.12.9390  - - - ellers BAP fri  fri fri fri  
12.12.9400  - - sikorirøtter BAP fri  fri fri fri  
12.12.9900  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
    

       
13.01 Skjellakk og 

liknende; naturlige 
gummier, 
harpikser, 
gummiharpikser 
og oleoresiner 
(f.eks. balsamer). 

       

13.01.2000  - gummi arabicum BAP fri  fri fri fri  
13.01.9000  - andre BAP fri  fri fri fri  
    

       
13.02 Vegetabilske safter 

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

       

  - vegetabilske safter 
og ekstrakter:        

13.02.1100  - - opium BAP 4,5 %  fri fri fri  
13.02.1200  - - av lakrisrot PAP fri  fri fri fri  
13.02.1300  - - av humle PAP 4,5 %  fri fri fri  
   - - andre: 

       
13.02.1903  - - - innbyrdes 

blandinger av 
vegetabilske 
ekstrakter, av det 
slag som brukes til 
fremstilling av 
drikkevarer eller 

PAP 3,0 %  3,0 % fri fri  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

næringsmidler 

13.02.1905  - - - av aloe, 
kvassia (Quassia 
amara), manna, 
pyrethrum eller 
planterøtter som 
inneholder rotenon; 
vaniljeoleoresiner 

PAP 3,0 %  fri fri fri  

13.02.1909  - - - ellers PAP 3,0 %  3,0 % fri fri  
13.02.2000  - pektinstoffer, 

pektinater og 
pektater 

PAP fri  fri fri fri  

   - planteslim og 
fortykningsmidler, 
også modifiserte, 
utvunnet av 
vegetabilske stoffer: 

       

13.02.3100  - - agar-agar PAP 4,5 %  fri fri fri  
13.02.3200  - - planteslim og 

fortykningsmidler, 
også modifiserte, 
utvunnet av 
johannesbrød, av frø 
av johannesbrød 
eller av guarfrø 

PAP fri  fri fri fri  

   - - ellers: 
       

13.02.3901  - - - modifiserte PAP 3,0 %  fri fri fri  
13.02.3909  - - - ellers PAP 3,0 %  fri fri fri  
    

       
14.01 Vegetabilske 

materialer av det 
slag som 
hovedsakelig 
brukes til 
kurvmaker-
arbeider og andre 
flettearbeider 
(f.eks. bambus, 
spanskrør, siv, rør, 
vidjer, raffiafiber, 
renset, bleiket eller 
farget halm, samt 
lindebark). 

       

14.01.1000  - bambus PAP fri  fri fri fri  
14.01.2000  - spanskrør PAP fri  fri fri fri  
14.01.9000  - ellers PAP fri  fri fri fri  
    

       
14.04 Vegetabilske 

produkter ikke 
nevnt eller 
innbefattet annet 
sted. 

       

14.04.2000  - bomull-linters PAP fri  fri fri fri  
14.04.9000  - andre PAP fri  fri fri fri  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

    
       

15.07 Soyaolje og dens 
fraksjoner, også 
raffinerte, men 
ikke kjemisk 
omdannede. 

       

  - ellers: 
       

15.07.9090  - - annen BAP 14,4 %  14,4 % fri fri  
    

       
15.09 Olivenolje og dens 

fraksjoner, også 
raffinerte, men 
ikke kjemisk 
omdannede. 

       

  - jomfruolje: 
       

15.09.1090  - - annen BAP fri  fri fri fri  
   - ellers: 

       
15.09.9090  - - annen BAP fri  fri fri fri  
    

       
15.10 Andre oljer og 

deres fraksjoner, 
utvunnet 
utelukkende fra 
oliven, også 
raffinerte, men 
ikke kjemisk 
omdannede, 
herunder 
blandinger av disse 
oljer eller 
fraksjoner med 
oljer eller 
fraksjoner som 
hører under 
posisjon 15.09. 

       

15.10.0090  - annen BAP fri  fri fri fri  
    

       
15.11 Palmeolje og dens 

fraksjoner, også 
raffinerte, men 
ikke kjemisk 
omdannede. 

       

  - rå olje: 
       

15.11.1090  - - annen BAP fri  fri fri fri  
   - ellers: 

       
   - - andre: 

       
15.11.9099  - - - ellers BAP fri  fri fri fri  
    

       
15.13 Kokosolje 

(kopraolje), 
palmekjerneolje og 
babassuolje samt 
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

deres fraksjoner, 
også raffinerte, 
men ikke kjemisk 
omdannede. 

   - kokosolje 
(kopraolje) og dens 
fraksjoner:        

  - - rå olje: 
       

15.13.1110  - - - til dyrefôr BAP 176,0 % 4,88 4,88 158  % 4,39  
15.13.1190  - - - annen BAP  0,03 fri fri fri  
   - - ellers: 

       
   - - - ellers: 

       
15.13.1920  - - - - faste 

fraksjoner BAP 14,4 %  14,4 % fri fri  
15.13.1999  - - - - annen BAP 12,7 %  12,7 % fri fri  
    

       
15.15 Andre vegetabilske 

fettstoffer og oljer 
(herunder 
jojobaolje), samt 
deres fraksjoner, 
også raffinerte, 
men ikke kjemisk 
omdannede. 

       

   - linolje og dens 
fraksjoner:        

  - - rå olje: 
       

15.15.1190  - - - annen BAP  0,05 fri fri fri  
   - ricinusolje 

(kastorolje) og dens 
fraksjoner:        

15.15.3090  - - annen BAP fri  fri fri fri  
   - andre: 

       
15.15.9021  - - olje av 

akajounøttskall, 
treoljer (herunder 
kinesisk treolje og 
dens fraksjoner) 
eller oiticicaolje, 
ikke til dyrefôr 

BAP fri  fri fri fri  

15.15.9032 - - jojobaolje og 
dens fraksjoner, 
ikke til dyrefôr 

BAP fri  fri fri fri  

   - - ellers: 
       

   - - - annen: 
       

15.15.9080  - - - - faste 
fraksjoner BAP 14,4 %  14,4 % fri fri  

    
       

15.16 Animalske eller 
vegetabilske 
fettstoffer og oljer, 
samt deres 
fraksjoner, helt 
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

eller delvis 
hydrogenerte, 
interforestrede, 
reforestrede eller 
elaidiniserte, også 
raffinerte, men 
ikke videre 
bearbeidde. 

   - vegetabilske 
fettstoffer og oljer, 
samt deres 
fraksjoner: 

       

15.16.2011  - - til dyrefôr BAP 170,0 % 3,91 3,91 153  % 3,51  
   - - ellers: 

       
15.16.2020  - - - hydrogenert 

ricinusolje 
(kastorolje) 

PAP fri  fri fri fri  

    
       

15.17 Margarin; 
spiselige 
blandinger og 
produkter av 
animalske eller 
vegetabilske 
fettstoffer og oljer, 
eller av fraksjoner 
av forskjellige 
fettstoffer og oljer 
som hører under 
dette kapittel, 
unntatt spiselige 
fettstoffer og oljer, 
samt deres 
fraksjoner, som 
hører under 
posisjon 15.16. 

       

  - margarin, unntatt 
flytende margarin:        

   - - ellers: 
       

   - - - animalsk: 
       

15.17.1021  - - - - som 
inneholder over 10 
vektprosent, men 
ikke over 15 
vektprosent 
melkefett 

PAP 21,2 %  21,2 % 14,5 %   

15.17.1029  - - - - annen BAP 21,2 %  21,2 % 15,0  %   
   - - - vegetabilsk: 

       
15.17.1031  - - - - som 

inneholder over 10 
vektprosent, men 
ikke over 15 
vektprosent 
melkefett 

PAP 21,2 %  21,2 % 14,5 %   

   - ellers: 
       

   - - ellers: 
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

   - - - flyende 
margarin:        

15.17.9032  - - - - som 
inneholder over 10 
vektprosent, men 
ikke over 15 
vektprosent 
melkefett 

PAP 25,5 %  25,5 % 14,5 %   

   - - - spiselige, 
flytende blandinger 
av animalske og 
vegetabilske oljer 
bestående 
hovedsakelig av 
vegetabilske oljer: 

       

15.17.9041 - - - - som 
inneholder over 10 
vektprosent, men 
ikke over 15 
vektprosent 
melkefett 

PAP 12,7 %  12,7 % 10,2 %   

  - - - andre: 
       

15.17.9091  - - - - som 
inneholder over 10 
vektprosent, men 
ikke over 15 
vektprosent 
melkefett 

PAP  0,02 fri fri fri  

15.17.9097  - - - - spiselige 
blandinger eller 
produkter av det 
slag som benyttes 
som 
formslippmiddel, 
ikke nevnt eller 
omfattet av andre 
varenummer i 
posisjonen 

PAP  0,02 fri fri fri  

15.17.9098  - - - - andre BAP  0,02 fri fri fri  
    

       
15.18 Animalske og 

vegetabilske 
fettstoffer og oljer, 
samt deres 
fraksjoner, kokte, 
oksiderte, 
dehydrerte, 
sulfurerte, blåste, 
polymeriserte med 
varme i vakuum 
eller i inert gass 
eller på annen 
måte kjemisk 
omdannede, 
unntatt de som 
hører under 
posisjon 15.16; 
uspiselige 
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

blandinger eller 
produkter av 
animalske eller 
vegetabilske 
fettstoffer eller 
oljer, eller av 
fraksjoner av 
forskjellige 
fettstoffer eller 
oljer som hører 
under dette 
kapittel, ikke nevnt 
eller innbefattet 
annet sted. 

  - andre: 
       

15.18.0021 - - kinesisk treolje 
og liknende treoljer; 
oiticicaolje 

BAP fri  fri fri fri  

15.18.0051  - - linoxyn PAP 12,7 %  12,7 % fri fri  
    

       
15.20 Glyserol, rå; 

glyserolvann og 
glyserollut.        

15.20.0010  - til dyrefôr PAP 170,0 % 3,91 3,91  3,79  
15.20.0090  - ellers PAP fri  fri fri fri  
    

       
15.21 Vegetabilsk voks 

(unntatt 
triglyserider), 
bivoks, annen 
insektvoks og 
spermasett 
(hvalrav), også 
raffinert eller 
farget. 

       

15.21.1000  - vegetabilsk voks PAP fri  fri fri fri  
15.21.9000  - ellers PAP fri  fri fri fri  
    

       
15.22 Degras; reststoffer 

etter behandling 
av fettstoffer eller 
animalsk og 
vegetabilsk voks. 

       

15.22.0011  - til dyrefôr PAP 170,0 % 3,91 3,91  3,79  
   - ellers: 

       
15.22.0020  - - degras PAP fri  fri fri fri  
15.22.0099  - - ellers PAP fri  fri fri fri  
    

       
17.01 Rør- og betesukker 

samt kjemisk ren 
sakkarose, i fast 
form. 
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

   - råsukker uten 
tilsetning av smaks- 
eller fargestoffer:        

   - - rørsukker som 
beskevet i 
varenummernote 2 
til dette kapittel: 

       

17.01.1390  - - - ellers BAP  0,03 fri fri fri  
   - - annet rørsukker: 

       
17.01.1410  - - - til dyrefôr BAP 82,0 % 1,41 1,41 73  % 1,26  
17.01.1490  - - - ellers BAP  0,03 fri fri fri  
   - ellers: 

       
   - - med tilsetning 

av smaks- eller 
fargestoffer:        

17.01.9110  - - - til dyrefôr BAP 82,0 % 1,41 1,41 73  % 1,26  
17.01.9190  - - - ellers BAP  0,03 fri fri fri  
   - - annet: 

       
   - - - ellers: 

       
17.01.9991 - - - - raffinade og 

melis BAP  0,03 fri fri fri  
   - - - - annet sukker: 

       
17.01.9995  - - - - - i pakninger 

som veier høyst 24 
kg (detaljsalgs-
pakninger) 

BAP  0,03 fri fri fri  

17.01.9999  - - - - - ellers 
(bulkvare og 
storpakninger) 

BAP  0,03 fri fri fri  

    
       

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

       

  - laktose og 
laktosesirup:        

   - - som, beregnet av 
tørrstoffet, 
inneholder minst 99 
vektprosent laktose, 
uttrykt som vannfri 
laktose: 

       

17.02.1190  - - - ellers BAP fri  fri fri fri  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

   - - annen: 
       

17.02.1990  - - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - lønnesukker og 

lønnesirup:        
17.02.2090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - kjemisk ren 

fruktose:        
17.02.5010  - - til dyrefôr PAP 82,0 % 1,41 1,41  1,37  
17.02.5090  - - ellers PAP fri  fri fri fri  
   - annen fruktose og 

fruktosesirup som i 
tørr tilstand 
inneholder mer enn 
50 vektprosent 
fruktose, unntatt 
invertsukker: 

       

17.02.6090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - ellers, herunder 

invertsukker og 
andre sukker- og 
sukkersirups-
blandinger som i 
tørr tilstand 
inneholder 50 
vektprosent 
fruktose: 

       

  - - til dyrefôr : 
       

   - - - annet: 
       

17.02.9022  - - - - kjemisk ren 
maltose PAP 82,0 % 1,41 1,41  1,37  

   - - ellers: 
       

17.02.9099  - - - annet PAP fri  fri fri fri  
    

       
17.03 Melasse fremstilt 

ved utvinning eller 
raffinering av 
sukker. 

       

  - melasse av 
rørsukker:        

17.03.1090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - annen: 

       
17.03.9090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
    

       
17.04 Sukkervarer 

(herunder hvit 
sjokolade), uten 
innhold av kakao. 

       

17.04.1000  - tyggegummi, også 
overtrukket med 
sukker 

PAP 7,0 % 2,02 2,02  0,79  

   - andre: 
       

17.04.9010  - - marsipanmasse PAP 10,0 % 1,44 1,44 2,4 % 0,35  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

   - - ellers: 
       

17.04.9091  - - - karameller PAP 48,0 % 6,71 6,71  2,18  
17.04.9092  - - - pastiller, 

sukkertøy og drops PAP 48,0 % 6,71 6,71 * *  
17.04.9099  - - - ellers PAP 48,0 % 6,71 6,71 * *  
    

       
18.01.0000 Kakaobønner, hele 

eller knuste, også 
brente. 

BAP fri  fri fri fri  

    
       

18.02.0000 Kakaoskall og 
annet kakaoavfall. BAP fri  fri fri fri  

    
       

18.03 Kakaomasse, også 
avfettet.        

18.03.1000  - ikke avfettet PAP fri  fri fri fri  
18.03.2000  - helt eller delvis 

avfettet PAP fri  fri fri fri  
    

       
18.04.0000 Kakaosmør, -fett 

og -olje. PAP fri  fri fri fri  
    

       
18.05.0000 Kakaopulver, uten 

tilsetning av 
sukker eller annet 
søtningsstoff. 

PAP  0,08 fri fri fri  

    
       

18.06 Sjokolade og andre 
næringsmidler som 
inneholder kakao.        

18.06.1000  - kakaopulver tilsatt 
sukker eller annet 
søtningsstoff 

PAP 17,0 % 2,72 2,72 fri fri  

   - andre varer i 
blokker, plater eller 
stenger av vekt over 
2 kg, eller flytende, 
som pasta, pulver, 
granulat eller i 
liknende 
bulkformer, i 
beholdere eller 
pakninger med 
innhold over 2 kg: 

       

  - - spise-ispulver og 
puddingpulver:        

18.06.2011  - - - spise-ispulver PAP 474,0 % 22,58 22,58  11,55  
18.06.2012  - - - puddingpulver PAP 474,0 % 22,58 22,58 * *  
18.06.2090  - - ellers PAP 474,0 % 22,58 22,58 * *  
   - andre, i blokker, 

plater eller stenger:        
18.06.3100  - - med fyll PAP 50,0 % 7,69 7,69 * *  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

18.06.3200  - - uten fyll PAP 50,0 % 7,69 7,69 * *  
   - ellers: 

       
18.06.9010  - - annen sjokolade, 

herunder 
sukkervarer med 
innhold av kakao 

PAP 50,0 % 7,69 7,69 * *  

   - - spise-ispulver og 
puddingpulver:        

18.06.9021  - - - spise-ispulver PAP 474,0 % 22,58 22,58  11,55  
18.06.9022  - - - puddingpulver PAP 474,0 % 22,58 22,58 * *  
18.06.9090  - - - - andre 

næringsmidler PAP 474,0 % 22,58 22,58 * *  
    

       
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. 

       

   - næringsmidler 
bestemt for 
småbarn, i 
pakninger for 
detaljsalg: 

       

19.01.1010  - - av varer som 
hører under 
posisjonene 04.01 - 
04.04 

PAP 224,0 % 24,67 24,67  5,10  

19.01.1090  - - ellers PAP 137,0 % 15,09 15,09 * *  
   - blandinger og 

deiger til 
fremstilling av 
bakverk som 
hører under posisjon 
19.05: 
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

19.01.2010  - - kakemiks i 
beholdere med netto 
innhold under 2 kg 

PAP 90,0 % 9,47 9,47  2,27  

   - - ellers: 
       

19.01.2091 - - - kakemiks i 
beholdere med netto 
innhold 2 kg eller 
derover 

PAP 90,0 % 9,47 9,47  2,27  

19.01.2092 - - - deiger, også 
tilformede, unntatt 
de som hører under 
varenummer 
19.01.2097 

PAP 90,0 % 9,47 9,47  1,49  

   - - - andre: 
       

19.01.2097  - - - - deiger, 
tilformede, som 
inneholder ost 
og/eller 
høyst 20 % pølse, 
kjøtt, flesk, 
slakteavfall, blod, 
fisk, krepsdyr, 
bløtdyr eller andre 
virvelløse dyr som 
lever i vann, eller 
enhver blanding 
derav 

PAP 90,0 % 9,47 9,47 * *  

19.01.2098  - - - - andre PAP 90,0 % 9,47 9,47 * *  
   - ellers: 

       
19.01.9010  - - maltekstrakt PAP 412,0 % 4,02 4,02 fri fri  
   - - andre: 

       
19.01.9091  - - - oste-

erstatninger 
("analogost"), det 
vil si produkter på 
basis av melk der 
melkefettet helt 
eller delvis er 
ertstattet av 
plantefett (-oljer) 

PAP 224,0 % 24,67 24,67 * *  

19.01.9098  - - - ellers PAP 224,0 % 24,67 24,67 * *  
    

       
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        
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

annen måte: 

19.02.1100  - - med innhold av 
egg PAP 211,0 % 11,01 11,01  2,33  

19.02.1900  - - ellers PAP 211,0 % 11,01 11,01  1,39  
   - fylt pasta, også 

kokt eller tilberedt 
på annen måte:        

  - - ellers: 
       

19.02.2091  - - - kokt PAP 354,0 % 27,43 27,43 * *  
19.02.2099  - - - ellers PAP 354,0 % 27,43 27,43 * *  
   - annen pasta: 

       
19.02.3001  - - kokt PAP 354,0 % 27,43 27,43 * *  
19.02.3009  - - ellers PAP 354,0 % 27,43 27,43 * *  
19.02.4000  - couscous PAP 211,0 % 11,01 11,01  1,39  
    

       
19.03.0000 Tapioka og 

tapioka-
erstatninger 
fremstilt av 
stivelse, i form av 
flak, gryn, perler 
eller liknende 

PAP 255,0 % 7,65 7,65  4,41  

    
       

19.04 Næringsmidler 
tilberedt ved 
oppusting eller 
steking av korn 
eller 
kornprodukter 
(f.eks. "corn 
flakes"); korn 
(unntatt mais) i 
form av kjerner 
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: 

       

19.04.1010  - - "corn flakes" PAP  0,12 fri fri fri  
   - - andre: 

       
19.04.1091  - - - popkorn 

(ristede, oppblåste 
maiskorn) 

PAP 33,0 % 5,18 5,18 fri fri  

   - - - andre: 
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

19.04.1092  - - - - til dyrefôr PAP 33,0 % 5,18 5,18  1,73  
19.04.1098  - - - - ellers PAP 33,0 % 5,18 5,18 fri fri  
   - næringsmidler 

fremstilt av ustekte 
flak av korn eller av 
blandinger av 
ustekte flak av korn 
og stekte flak av 
korn eller oppustet 
korn: 

       

19.04.2010  - - "Müsli"- 
preparater på basis 
av ustekte flak av 
korn 

PAP 288,0 % 34,92 34,92 * *  

19.04.2090  - - andre PAP 33,0 % 5,18 5,18 * *  
19.04.3000  - bulgur-hvete PAP 385,0 % 28,81 28,81 * *  
   - ellers: 

       
   - - forkokt ris uten 

tilsetning av andre 
ingredienser:        

19.04.9010  - - - til dyrefôr PAP 318,0 % 1,74 1,74  1,11  
19.04.9020  - - - ellers PAP 9,0 %  9,0 % fri fri  
19.04.9090  - - annet PAP 385,0 % 28,81 28,81 * *  
    

       
19.05 Brød, kaker, kjeks 

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

       

19.05.1000  - knekkebrød PAP 57,0 % 6,08 6,08  2,33  
19.05.2000  - honningkake 

("gingerbread") og 
liknende 

PAP 24,0 % 2,42 2,42  0,75  

   - søte kjeks og 
småkaker; vafler og 
vaffelkjeks:        

19.05.3100  - - søte kjeks og 
småkaker PAP 48,0 % 7,62 7,62 * *  

19.05.3200  - - vafler og 
vaffelkjeks PAP 48,0 % 7,62 7,62  1,71  

19.05.4000  - kavringer, ristet 
brød og liknende 
ristede produkter 
(herunder 
griljermel) 

PAP 285,0 % 29,35 29,35  1,91  

   - ellers: 
       

   - - pizza, herunder 
porsjonspizza o.l:        

19.05.9010  - - - med innhold av PAP 285,0 % 29,35 29,35  5,76  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

pølse, kjøtt eller 
slakteavfall 

   - - - ellers, herunder 
pizzabunner:        

19.05.9021 - - - - ikke 
innholdende pølse, 
kjøtt eller 
slakteavfall 

PAP 99,0 % 10,26 10,26 * *  

19.05.9022  - - - - pizzabunner PAP 99,0 % 10,26 10,26  1,39  
  - - andre kaker, 

flatbrød, wienerbrød 
(herunder 
wienerbrødstang 
o.l.), samt kjeks, 
unntatt søte kjeks 
som hører under 
varenummer 
19.05.3100: 

       

19.05.9031  - - - andre kaker PAP 99,0 % 10,26 10,26 * *  
19.05.9032  - - - flatbrød PAP 99,0 % 10,26 10,26  2,75  
19.05.9033  - - - wienerbrød 

(herunder 
wienerbrødstang 
o.l.) 

PAP 99,0 % 10,26 10,26  1,49  

19.05.9034  - - - kjeks, herunder 
saltkringler og 
saltstenger 

PAP 99,0 % 10,26 10,26 * *  

   - - annet: 
       

19.05.9091  - - - brød og 
brødvarer, også 
halvstekte eller 
forstekte (herunder 
baguetter, 
rundstykker, 
pølsebrød m.v.), 
ikke inneholdende 
varer nevnt i note 
1.a til dette kapittel 

PAP 285,0 % 29,35 29,35 * *  

19.05.9092  - - - brød og 
brødvarer samt 
paier o.l., påsmurt 
eller fylt, med 
innhold av høyst 20 
% av varer nevnt i 
note 1.a til dette 
kapittel 

PAP 285,0 % 29,35 29,35 * *  

19.05.9093 - - - snacks, 
fremstilt av deig 
(f.eks. tortilla chips 
og potetsnacks i 
diverse former), 
ikke nevnt eller 
innbefattet andre 
steder 

PAP 285,0 % 29,35 29,35 * *  

19.05.9098  - - - ellers PAP 285,0 % 29,35 29,35 * *  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

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

       

  - agurker: 
       

20.01.1001  - - i lufttett lukket 
emballasje BAP 223,0 % 12,92 12,92 190  % 10,98  

20.01.1009  - - ellers BAP 223,0 % 12,92 12,92 190  % 10,98  
   - andre: 

       
   - - grønnsaker: 

       
20.01.9020  - - - oliven BAP  0,30 fri fri fri  
   - - - Sukkermais 

(Zea mays var. 
saccharata):        

20.01.9031  - - - - til dyrefôr PAP 343,0 % 1,78 1,78  1,73  
20.01.9041  - - - - ellers PAP fri  fri fri fri  
   - - ellers: 

       
20.01.9091  - - - palmehjerter PAP 223,0 % 12,92 12,92  2,22  
20.01.9092  - - - jamsrøtter, 

søtpoteter og 
liknende spiselige 
deler av planter, 
inneholdende minst 
5 vektprosent 
stivelse 

PAP 223,0 % 12,92 12,92  2,22  

20.01.9099  - - - ellers BAP 223,0 % 12,92 12,92 190  % 10,98  
    

       
20.02 Tomater, 

tilberedte eller 
konserverte på 
annen måte enn 
med eddik eller 
eddiksyre. 

       

  - annet: 
       

20.02.9010  - - tomatpuré eller 
tomatpulp, med 
tørrvektinnhold på 
minst 25 pst. tomat, 
fremstilt i sin helhet 
av tomat og vann, 
med eller uten salt 
eller andre kon-
serveringsmidler 
eller 
smakstilsetninger, i 
lufttett lukket 
emballasje 

PAP  0,21 fri fri fri  

20.02.9090  - - ellers PAP 151,0 % 12,97 fri fri fri  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

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

       

  - poteter: 
       

   - - næringsmidler i 
form av mel eller 
flak, på basis av 
poteter: 

       

20.04.1010  - - - som inneholder 
minst 75 
vektprosent av 
poteter 

PAP 209,0 % 12,38 12,38  11,41  

20.04.1020  - - - ellers PAP 252,0 % 30,16 30,16  5,52  
20.04.1090  - - andre BAP 338,0 % 26,40 26,40 287  % 22,44  
   - andre grønnsaker 

samt grønnsak-
blandinger:        

   - - sukkermais (Zea 
mays var. 
saccharata):        

20.04.9011  - - - til dyrefôr PAP 343,0 % 1,78 1,78  1,73  
20.04.9020  - - - annen PAP fri  fri fri fri  
   - - ellers: 

       
20.04.9091  - - - artiskokker BAP 288,0 % 34,92 fri fri fri  
    

       
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. 

       

  - poteteter: 
       

   - - næringsmidler i 
form av mel eller 
flak, på basis av 
poteter: 

       

20.05.2010   - - - som 
inneholder minst 75 
vektprosent av 
poteter 

PAP 209,0 % 12,38 12,38  11,41  

20.05.2020  - - - ellers PAP 252,0 % 30,16 30,16  5,52  
   - - andre: 

       
20.05.2091  - - - halvfabrikata 

til fremstilling av 
snacks 

BAP 338,0 % 26,40 26,40 287  % 22,44  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

20.05.2099  - - - ellers BAP 338,0 % 26,40 26,40 287 % 22,44  
   - erter (Pisum 

sativum):        
   - - av tørkede: 

       
20.05.4002  - - - til dyrefôr BAP 181,0 % 11,77 11,77 154  % 10,00  
20.05.4003  - - - ellers BAP 181,0 % 11,77 fri fri fri  
20.05.4009  - - ellers BAP 181,0 % 11,77 11,77 154 % 10,00  
   - bønner (Vigna 

spp., Phaseolus 
spp.):        

20.05.5100  - - bønner, 
avskallede BAP 606,0 % 38,01 1,50 fri fri  

   - - andre: 
       

20.05.5909  - - - ellers BAP 249,0 % 15,64 1,50 fri fri  
   - sukkermais (Zea 

mays var. 
saccharata):        

20.05.8010  - - til dyrefôr PAP 343,0 % 1,78 1,78  1,73  
20.05.8090  - - annen PAP fri  fri fri fri  
   - andre grønnsaker 

samt 
grønnsakblandinger:        

20.05.9100  - - bambusskudd BAP 288,0 % 34,92 fri fri fri  
   - - andre: 

       
20.05.9901  - - - kapers; 

artiskokker; søte 
pepperfrukter 
(Capsicum annuum 
var. annuum)  

BAP 288,0 % 34,92 fri fri fri  

    
       

20.06 Grønnsaker, 
frukter, nøtter, 
fruktskall og andre 
plantedeler, 
kandiserte, 
glasserte eller på 
liknende måte 
tilberedte med 
sukker. 

       

20.06.0010  - ingefær BAP 102,0 % 14,96 fri fri fri  
   - andre varer: 

       
   - - med innhold av 

mer enn 13 
vektprosent sukker:        

20.06.0031  - - - sukkermais 
(Zea mays var. 
saccharata) 

PAP 102,0 % 14,96 0,64 * *  

20.06.0039  - - - andre BAP 102,0 % 14,96 fri fri fri  
   - - ellers: 

       
20.06.0091  - - - sukkermais 

(Zea mays var. 
saccharata) 

PAP 102,0 % 14,96 2,00 * *  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

20.06.0099  - - - ellers BAP 102,0 % 14,96 2,00 9 % 1,36  
    

       
20.07 Syltetøy, fruktgele, 

marmelade samt 
puré og pasta av 
frukter eller 
nøtter, fremstilt 
ved koking eller 
annen 
varmebehandling, 
også tilsatt sukker 
eller annet 
søtningsstoff. 

       

  - homogeniserte 
næringsmidler:        

20.07.1001  - - tilsatt sukker 
eller annet 
søtningsstoff 

PAP 102,0 % 14,96 14,96  5,30  

   - - ellers: 
       

20.07.1007   - - - inneholdende 
jordbær, solbær, 
bringebær eller 
blandinger derav 

PAP 102,0 % 14,96 14,96  4,55  

20.07.1008  - - - ellers PAP 102,0 % 14,96 14,96  3,28  
   - annet: 

       
   - - sitrusfrukter: 

       
20.07.9110  - - - tilsatt sukker 

eller annet 
søtningsstoff 

PAP  0,48 fri fri fri  

20.07.9190  - - - ellers PAP  0,18 fri fri fri  
   - - andre: 

       
   - - - tilsatt sukker 

eller annet 
søtningsstoff:        

20.07.9902  - - - - av aprikos, 
mango, kiwi, 
fersken eller 
blandinger derav 

PAP 86,0 % 8,34 fri fri fri  

20.07.9904   - - - - av tyttebær, 
blåbær, andre bær 
av slekten 
Vaccinium, multer 
eller blandinger 
derav 

PAP 86,0 % 8,34 8,34  1,76  

20.07.9905  - - - - ellers PAP 86,0 % 8,34 8,34  5,30  
   - - - ellers: 

       
20.07.9906  - - - - inneholdende 

jordbær, solbær, 
bringebær eller 
blandinger derav 

PAP 86,0 % 8,34 8,34  5,30  

20.07.9907 - - - - av aprikos, 
mango, kiwi, 
fersken eller 
blandinger derav  

PAP 86,0 % 8,34 fri fri fri  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

20.07.9909  - - - - ellers PAP 86,0 % 8,34 8,34  1,76  
    

       
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: 
       

20.08.1110  - - - peanøttsmør PAP 6,0 %  6,0 % fri fri  
   - - - ellers: 

       
20.08.1180  - - - - til dyrefôr PAP 318,0 % 1,74 1,74  1,69  
20.08.1191  - - - - ellers PAP 2,4 %  2,4 % fri fri  
20.08.1900  - - andre, herunder 

blandinger BAP 386,0 % 2,11 fri fri fri  
20.08.2000  - ananas BAP fri  fri fri fri  
   - sitrusfrukter: 

       
20.08.3090  - - andre BAP  0,18 fri fri fri  
20.08.4000  - pærer BAP 86,0 % 8,34 fri fri fri  
   - ellers, herunder 

blandinger, unntatt 
blandinger som 
hører under 
varenummer 
20.08.1900: 

       

  - - palmehjerter: 
       

20.08.9110  - - - til dyrefôr PAP 70,0 % 6,87 6,87  4,67  
20.08.9190  - - - ellers PAP 6,0 %  fri fri fri  
   - - blandinger : 

       
20.08.9701   - - - utelukkende 

bestående av 
produkter som hører 
under kapittel 8 

BAP 288,0 % 34,92 1,00 fri fri  

20.08.9709  - - - andre 
blandinger BAP 288,0 % 34,92 34,92 144  % 17,46  

   - - annet: 
       

20.08.9903  - - - mais, unntatt 
sukkermais (Zea 
mays var. 
Saccharata) 

PAP 288,0 % 34,92 34,92 * *  

20.08.9909  - - - ellers BAP 288,0 % 34,92 34,92 230  % 27,94  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

    
       

20.09 Frukt- og 
grønnsaksafter 
(herunder 
druemost), 
ugjærede og ikke 
tilsatt alkohol, også 
tilsatt sukker eller 
annet 
søtningsstoff. 

       

  - appelsinsaft: 
       

   - - fryst: 
       

   - - - ellers: 
       

20.09.1120  - - - - i emballasjer 
som med sitt 
innhold veier minst 
3 kg 

BAP fri  fri fri fri  

   - - - - annen: 
       

20.09.1130  - - - - - med en 
Brix-verdi over  67 
(konsentrert) 

BAP fri  fri fri fri  

  - - ikke fryst, med 
en Brix-verdi på 
høyst 20:        

20.09.1220  - - - annen, i 
emballasjer som 
med sitt innhold 
veier minst 3 kg 

BAP fri  fri fri fri  

   - - annen: 
       

20.09.1910  - - - tilsatt sukker 
eller annet 
søtningsstoff 

BAP  0,23 fri fri fri  

   - - - ellers: 
       

20.09.1920  - - - - i emballasjer 
som med sitt 
innhold veier minst 
3 kg 

BAP fri  fri fri fri  

20.09.1990  - - - - annen BAP  0,08 fri fri fri  
   - grapefruktsaft 

(herunder 
pompelmussaft):        

20.09.2100  - - med en Brix-
verdi på høyst 20 BAP fri  fri fri fri  

20.09.2900  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - ublandet saft av 

andre sitrusfrukter:        
   - - med en Brix-

verdi på høyst 20:        
20.09.3110  - - - i emballasjer 

som med sitt 
innhold veier minst 
3 kg 

BAP fri  fri fri fri  

20.09.3190  - - - annen BAP  0,15 fri fri fri  
   - - ellers: 
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

20.09.3910  - - - i emballasjer 
som med sitt 
innhold veier minst 
3 kg 

BAP fri  fri fri fri  

   - ananassaft: 
       

   - - med en Brix-
verdi på høyst 20:        

20.09.4110  - - - i emballasjer 
som med sitt 
innhold veier minst 
3 kg 

BAP fri  fri fri fri  

20.09.4190  - - - annen BAP  0,10 fri fri fri  
   - - ellers: 

       
20.09.4910  - - - i emballasjer 

som med sitt 
innhold veier minst 
3 kg 

BAP fri  fri fri fri  

20.09.4990  - - - annen BAP  0,10 fri fri fri  
   - ublandet saft av 

andre frukter eller 
grønnsaker:        

  - - ellers: 
       

   - - - andre: 
       

20.09.8992  - - - - jordbærsaft BAP 340,0 % 27,20 27,20 181  % 14,50  
20.09.8994  - - - - fersken- eller 

aprikossaft BAP 340,0 % 27,20 27,20 fri fri  
20.09.8999  - - - - andre BAP 340,0 % 27,20 27,20 fri fri  
    

       
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: 
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

21.01.1100  - - ekstrakter, 
essenser og 
konsentrater 

PAP fri  fri fri fri  

21.01.1200  - - varer fremstilt 
på basis av 
ekstrakter, essenser 
eller konsentrater 
eller på basis av 
kaffe 

PAP 3,0 %  fri fri fri  

   - 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: 

       

21.01.2010  - - ekstrakter, 
essenser eller 
konsentrater av te 

PAP fri  fri fri fri  

21.01.2090  - - ellers PAP/BAP 3,0 %  fri fri fri  
21.01.3000  - brente sikorirøtter 

og andre brente 
kaffeerstatninger 
samt ekstrakter, 
essenser og 
konsentrater derav 

PAP fri  fri fri fri  

    
       

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

       

  - aktiv gjær: 
       

21.02.1010  - - vingjær PAP  0,36 fri fri fri  
21.02.1020  - - bakegjær, 

flytende, presset 
eller tørket 

PAP 21,0 %  21,0 % fri fri  

21.02.1090  - - ellers PAP 21,0 %  21,0 % fri fri  
   - inaktiv gjær; 

andre døde, 
encellede 
mikroorganismer: 

       

21.02.2010  - - gjær til dyrefôr PAP 172,0 % 2,66 2,66  2,58  
21.02.2020  - - annen inaktiv 

gjær PAP 21,0 %  21,0 % fri fri  
21.02.2031  - - andre døde, 

encellede 
mikroorganismer, til 
dyrefôr 

PAP 172,0 % 2,66 2,66  2,58  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

21.02.2040  - - andre døde, 
encellede 
mikroorganismer, 
ikke til dyrefôr 

PAP fri  fri fri fri  

21.02.3000  - tilberedt 
bakepulver PAP  0,36 fri fri fri  

    
       

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

       

21.03.1000  - soyasaus PAP fri  fri fri fri  
   - tomatketchup og 

annen tomatsaus:        
21.03.2010  - - tomatketchup PAP 4,0 % 0,37 fri fri fri  
   - - annen 

tomatsaus:        
21.03.2021  - - - med innhold av 

kjøtt, flesk eller 
spiselig slakteavfall 

PAP 275,0 % 24,17 24,17  0,35  

21.03.2029  - - - ellers PAP 275,0 % 24,17 24,17  0,35  
21.03.3000  - sennepsmel og 

tilberedt sennep: PAP  0,15 fri fri fri  
   - andre: 

       
21.03.9010  - - majones og 

remulade PAP 40,0 % 4,54 4,54  1,97  
   - - ellers: 

       
21.03.9091  - - - flytende 

"mango chutney" PAP 245,0 % 27,66 27,66 fri fri  
21.03.9099  - - - ellers PAP 245,0 % 27,66 27,66 * *  
    

       
21.04 Supper og 

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

       

   - supper og 
buljonger samt 
preparater for 
tillaging av supper 
og buljonger: 

       

  - - i lufttett lukket 
emballasje:        

   - - - kjøttsuppe 
(buljong):        

21.04.1011  - - - - tørket PAP 99,0 % 15,27 15,27 fri fri  
21.04.1019  - - - - ellers PAP 99,0 % 15,27 15,27  3,88  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

21.04.1020  - - - grønnsaksuppe, 
også innkokt, uten 
innhold av kjøtt, 
flesk eller ekstrakter 
derav 

PAP 20,0 % 2,98 2,98 * *  

21.04.1030  - - - fiskesuppe 
(inneholdende minst 
25 vektprosent fisk) 

PAP 20,0 % 2,98 2,98 * *  

21.04.1040  - - - annen PAP 167,0 % 25,81 25,81 * *  
   - - ellers: 

       
21.04.1050  - - - med innhold av 

kjøtt, flesk eller 
ekstrakter derav 

PAP 167,0 % 25,81 25,81 * *  

21.04.1060  - - - fiskesuppe 
(inneholdende minst 
25 vektprosent fisk) 

PAP 20,0 % 2,98 2,98 * *  

21.04.1090  - - - annen PAP 27,0 % 4,21 4,21 * *  
  - homogeniserte, 

sammensatte 
næringsmidler:        

21.04.2001  - - næringsmidler 
bestemt for 
småbarn, i 
pakninger for 
detaljsalg 

PAP 439,0 % 31,71 31,71 * *  

21.04.2009  - - ellers PAP 439,0 % 31,71 31,71 * *  
    

       
21.05 Spise-is, også med 

innhold av kakao.        
21.05.0010  - med innhold av 

kakao PAP 98,0 % 9,66 9,66  4,00  
   - ellers: 

       
21.05.0020  - - med innhold av 

fett PAP 111,0 % 10,92 10,92 * *  
21.05.0090  - - annen PAP 28,0 % 2,82 28,0 % fri fri  
    

       
21.06 Tilberedte 

næringsmidler, 
ikke nevnt eller 
innbefattet annet 
sted. 

       

   - protein-
konsentrater og 
teksturerte 
proteinsubstanser: 

       

21.06.1001  - - til dyrefôr PAP 545,0 % 55,95 55,95  2,68  
21.06.1009  - - ellers PAP 545,0 % 55,95 55,95 * *  
   - andre: 

       
21.06.9010  - - sammensatte, 

alkoholfrie 
produkter tilberedte 
på basis av 
ekstrakter som hører 
under posisjon 

PAP 4,5 %  4,5 % fri fri  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

13.02, av det slag 
som brukes til 
fremstilling av 
drikkevarer 

21.06.9020  - - tilberedte 
produkter av saft av 
epler eller solbær, 
til fremstilling av 
drikkevarer 

PAP 19,0 % 1,37 19,0 % 8,73 %   

   - - andre tilberedte 
produkter til 
fremstilling av 
drikkevarer: 

       

21.06.9031  - - - sukkersirup 
tilsatt smaks- eller 
fargestoffer 

BAP 19,0 % 1,37 19,0 % fri fri  

21.06.9039  - - - ellers PAP 19,0 % 1,37 19,0 % fri fri  
   - - drops, pastiller 

og tyggegummi, 
uten innhold av 
sukker: 

       

21.06.9041  - - - drops og 
pastiller PAP  0,30 fri fri fri  

   - - - tyggegummi: 
       

21.06.9043 - - - - nikotintygge-
gummi, dvs. 
tyggegummi som 
benyttes av personer 
som ønsker å slutte 
å røyke 

PAP  0,30 fri fri fri  

21.06.9044  - - - - annen PAP  0,30 fri fri fri  
   - - fløteerstatninger: 

       
21.06.9051  - - - i tørr form PAP 114,0 % 8,20 8,20  5,83  
21.06.9052  - - - i flytende form PAP 114,0 % 8,20 8,20  2,92  
21.06.9060  - - fettemulsjoner 

og liknende 
produkter som 
inneholder mer enn 
15 vektprosent 
melkefett 

PAP 287,0 % 20,73 20,73 * *  

   - - andre: 
       

21.06.9093  - - - til dyrefôr PAP 439,0 % 31,71 31,71 * *  
21.06.9098  - - - andre PAP 439,0 % 31,71 31,71 * *  
    

       
22.01 Vann, herunder 

naturlig eller 
kunstig 
mineralvann og 
karbonisert vann, 
ikke tilsatt sukker, 
andre 
søtningsstoffer 
eller smaksstoffer; 
is og snø. 

       

22.01.1000  - mineralvann og PAP  0,06 L fri fri fri  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

karbonisert vann 

   - ellers: 
       

22.01.9001  - - drikkevann, 
detaljpakket PAP fri  fri fri fri  

22.01.9009  - - annet PAP fri  fri fri fri  
    

       
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. 

       

22.02.1000  - vann, herunder 
mineralvann og 
karbonisert vann, 
tilsatt sukker, andre 
søtningsstoffer eller 
smaksstoffer 

PAP  0,30 fri fri fri  

   - ellers: 
       

22.02.9010  - - alkoholfrie viner BAP  0,30 fri fri fri  
22.02.9030 - - alkoholfrie 

drikkevarer på basis 
av melk eller 
melkeproteiner 

PAP 365,0 % 22,44 22,44 34,5 % 2,12  

   - - andre: 
       

22.02.9091  - - - korn- eller 
soyabaserte  
melkeerstatnings-
produkter 

PAP 365,0 % 22,44 2,50 fri fri  

22.02.9099  - - - ellers PAP 365,0 % 22,44 2,50 fri fri  
    

       
22.03 Øl fremstilt av 

malt.        
22.03.0010 - med 

alkoholinnhold over 
0,5 til og med 0,7 
vol. % 

PAP  1,28 L 1,28 L fri fri  

22.03.0020  - med 
alkoholinnhold over 
0,7 til og med 2,75 
vol. % 

PAP  1,28 L 1,28 L fri fri  

22.03.0030  - med 
alkoholinnhold over 
2,75 til og med 3,75 
vol. % 

PAP  1,28 L 1,28 L fri fri  

22.03.0040  - med 
alkoholinnhold over PAP  1,28 L 1,28 L fri fri  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

3,75 til og med 4,75 
vol. % 

22.03.0090  - ellers PAP  1,28 L 1,28 L fri fri  
   

       
22.04 Vin av friske 

druer, herunder 
vin tilsatt alkohol; 
druemost, unntatt 
den under posisjon 
20.09. 

       

  - musserende vin: 
       

22.04.1001  - - med 
alkoholinnhold 
høyst 2,5 
volumprosent 

BAP fri  fri fri fri  

22.04.1009  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
    - annen vin; 

druemost hvor 
gjæringen er hindret 
eller avbrutt ved 
tilsetning av 
alkohol: 

       

  - - på emballasje 
med innhold høyst 2 
liter:        

22.04.2101  - - - med 
alkoholinnhold 
høyst 2,5 
volumprosent 

BAP fri  fri fri fri  

22.04.2109  - - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - - ellers: 

       
22.04.2901  - - - med 

alkoholinnhold 
høyst 2,5 
volumprosent 

BAP fri  fri fri fri  

22.04.2909  - - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - annen druemost: 

       
   - - med 

alkoholinnhold 
høyst 2,5 
volumprosent 

       

22.04.3002 - - - druemost i 
gjæring samt 
druemost hvor 
gjæringen er stanset 
på annen måte enn 
ved tilsetning av 
alkohol 

BAP fri  fri fri fri  

22.04.3003  - - - annen BAP fri  fri fri fri  
   - - ellers: 

       
22.04.3004  - - - druemost i 

gjæring samt 
druemost hvor 
gjæringen er stanset 
på annen måte enn 

BAP fri  fri fri fri  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

ved tilsetning av 
alkohol 

22.04.3009  - - - annen BAP fri  fri fri fri  
    

       
22.05 Vermut og annen 

vin av friske druer, 
tilsatt aromatiske 
planter eller 
smaksstoffer. 

       

   - på emballasje 
med innhold høyst 2 
liter:        

22.05.1001  - - med 
alkoholinnhold 
høyst 2,5 
volumprosent 

PAP fri  fri fri fri  

22.05.1009  - - ellers PAP fri  fri fri fri  
   - annen: 

       
22.05.9001  - - med 

alkoholinnhold 
høyst 2,5 
volumprosent 

PAP fri  fri fri fri  

22.05.9009  - - ellers PAP fri  fri fri fri  
    

       
22.06 Andre gjærede 

drikkevarer (f.eks. 
eplevin (sider), 
pærevin og mjød); 
blandinger av 
gjærede 
drikkevarer og 
blandinger av 
gjærede 
drikkevarer og 
alkoholfrie 
drikkevarer, ikke 
nevnt eller 
innbefattet annet 
sted. 

       

22.06.0002  - med 
alkoholinnhold over 
0,5 til og med 0,7 
vol. % 

BAP fri  fri fri fri  

22.06.0003  - med 
alkoholinnhold over 
0,7 til og med 2,5 
vol. % 

BAP fri  fri fri fri  

22.06.0009  - ellers BAP fri  fri fri fri  
    

       
22.07 Udenaturert 

etylalkohol med 
alkoholstyrke 
minst 80 vol. %; 
etylalkohol og 
brennevin, 
denaturert, uansett 
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

styrke. 

  - udenaturert 
etylalkohol med 
alkoholstyrke minst 
80 vol. %: 

       

22.07.1090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
22.07.2000   - etylalkohol og 

brennevin, 
denaturert, uansett 
styrke 

PAP fri  fri fri fri  

    
       

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

       

22.08.2000  - brennevin 
fremstilt ved 
destillasjon av 
druevin eller 
druemesk 

PAP fri  fri fri fri  

22.08.3000  - whisky PAP fri  fri fri fri  
22.08.4000   - rom og annet 

brennevin fremstilt 
ved destillasjon av 
gjærede produkter 
fra sukkerrør 

PAP fri  fri fri fri  

22.08.5000  - gin og genever PAP fri  fri fri fri  
22.08.6000  - vodka PAP fri  fri fri fri  
22.08.7000  - likør PAP fri  fri fri fri  
   - andre: 

       
22.08.9003  - - akevitt  

PAP fri  fri fri fri  
22.08.9009  - - ellers PAP fri  fri fri fri  
    

       
22.09.0000 Eddik samt 

eddikerstatninger 
fremstilt av 
eddiksyre 

PAP  0,08 fri fri fri  

    
       

23.02 Kli, spissmel og 
andre reststoffer, 
også i form av 
pelleter, fra 
sikting, maling 
eller annen 
behandling av 
korn eller 
belgfrukter. 

       

  - av mais : 
       

23.02.1090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - av annet korn: 
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

23.02.4010  - - av ris, ikke til 
dyrefôr  BAP fri  fri fri fri  

   - av belgfrukter : 
       

23.02.5090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
    

       
23.03 Reststoffer fra 

stivelsesfrem-
stilling og liknende 
reststoffer, 
betepulp, bagasse 
og annet avfall fra 
sukkerfremstilling, 
drank og annet 
avfall fra 
bryggerier eller 
brennerier, også i 
form av pelleter. 

       

   - reststoffer fra 
stivelsesfremstilling 
og liknende 
reststoffer: 

       

23.03.1090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - betepulp, bagasse 

og annet avfall fra 
sukkerfremstilling:        

23.03.2010  - - til dyrefôr BAP 159,0 % 2,96 2,96 143 % 2,66  
23.03.2090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - drank og annet 

avfall fra bryggerier 
eller brennerier:        

23.03.3090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
    

       
23.04 Oljekaker og 

andre faste 
reststoffer, også 
malte eller i form 
av pelleter, etter 
utvinning av 
soyaolje. 

       

23.04.0010  - til dyrefôr BAP 172,0 % 2,48 2,48 155  % 2,23  
23.04.0090  - ellers BAP fri  fri fri fri  
    

       
23.05 Oljekaker og 

andre faste 
reststoffer, også 
malte eller i form 
av pelleter, etter 
utvinning av 
jordnøttolje. 

       

23.05.0090  - ellers BAP fri  fri fri fri  
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

23.06 Oljekaker og 
andre faste 
reststoffer, også 
malte eller i form 
av pelleter, etter 
utvinning av 
vegetabilske 
fettstoffer eller 
oljer, unntatt de 
som hører under 
posisjon 23.04 eller 
23.05. 

       

  - av bomullsfrø: 
       

23.06.1090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - av linfrø : 

       
23.06.2090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - av solsikkefrø : 

       
23.06.3090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - av raps- og 

rybsfrø:        
   - - av raps- og 

rybsfrø med lavt 
innhold av 
erukasyre: 

       

23.06.4190  - - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - - annet: 

       
23.06.4990  - - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - av kokosnøtter 

eller kopra:        
23.06.5010  - - til dyrefôr BAP 183,0 % 2,34 2,34 164  % 2,10  
23.06.5090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - av palmenøtter 

eller palmekjerner:        
23.06.6090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
   - andre: 

       
23.06.9090  - - ellers BAP fri  fri fri fri  
    

       
23.07 Vinberme; rå 

vinstein.        
23.07.0090  - ellers BAP fri  fri fri fri  
    

       
23.09 Tilberedte 

produkter av det 
slag som brukes til 
dyrefôr. 

       

   - hunde- eller 
kattemat, i 
pakninger for 
detaljsalg: 

       

   - - med innhold av 
kjøtt eller 
slakteavfall av        
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Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

landdyr, i lufttett 
lukket emballasje: 

23.09.1011  - - - hundemat BAP  0,42 fri fri fri  
23.09.1012  - - - kattemat BAP  0,42 fri fri fri  
   - - annen: 

       
23.09.1091  - - - hundemat BAP fri  fri fri fri  
23.09.1092  - - - kattemat BAP fri  fri fri fri  
   - ellers: 

       
   - - annen: 

       
   - - - fiskefôr; 

konsentrert limvann 
("fish solubles"):        

   - - - fuglemat: 
       

23.09.9050  - - - - til kjæledyr BAP fri  fri fri fri  
   - - - ellers: 

       
23.09.9080  - - - - til kjæledyr BAP fri  fri fri fri  
   - - - - til andre dyr: 

       
23.09.9096  - - - - - av 

vegetabilske 
fettstoffer eller 
oljer, industrielle 
monokarboksylsyrer 
eller sure oljer fra 
raffinering, uten 
innhold av andre 
stoffer som hører 
under kapitlene 1 - 
23, kapittel 35 eller 
posisjon 38.23 

BAP 156,0 % 3,57 3,57 140  % 3,21  

    
       

24.01 Tobakk, 
ubearbeidd; avfall 
av tobakk.        

24.01.1000  - tobakk, ikke 
strippet BAP fri  fri fri fri  

24.01.2000  - tobakk, helt eller 
delvis strippet BAP fri  fri fri fri  

24.01.3000  - avfall av tobakk BAP fri  fri fri fri  
    

       
24.02 Sigarer, cerutter, 

sigarilloer og 
sigaretter av 
tobakk eller 
tobakker-
statninger. 

       

   - sigarer, cerutter 
og sigarilloer med 
innhold av tobakk:        

24.02.1001  - - sigarer BAP  12,75 fri fri fri  
24.02.1009  - - ellers BAP  12,75 fri fri fri  
24.02.2000  - sigaretter med BAP  14,45 fri fri fri  



- 66 - 
 

 

Posisjon i 
norsk 

tolltariff 
(HS 2012) 

Varebeskrivelse Kategori 

Bundne 
satser, ad 
valorem  

(%) 

Bundne 
satser, 

spesifikke 
NOK per kg 

MFN- 
sats 

Konsesjoner, 
ad valorem 

(%) 

Konsesjoner, 
spesifikke  

NOK per kg,  
NOK per stykk 

(S) 
1 2 3 4a 4b 5 6a 6b 

innhold av tobakk 

    
       

24.03 Annen bearbeidd 
tobakk samt andre 
varer fremstilt av 
tobakkerstat-
ninger; "homo-
genisert" eller 
"rekonstituert" 
tobakk; 
tobakkekstrakter 
og tobakkessenser. 

       

   - røyketobakk, også 
med innhold av 
tobakkerstatninger, 
uansett mengde: 

       

  - annen: 
       

24.03.9100  - - "homogenisert" 
eller "rekonstituert" 
tobakk 

BAP  7,65 fri fri fri  

   - - ellers: 
       

24.03.9910  - - - tobakk-
ekstrakter og 
tobakkessenser 

BAP fri  fri fri fri  

   - - - annen: 
       

24.03.9991  - - - - skråtobakk og 
snus BAP  7,65 fri fri fri  

24.03.9999  - - - - ellers BAP  7,65 fri fri fri  
 

 



 

 
Avsnitt II: Bindingsliste over konsesjoner gitt av Filippinene på landbruksvarer  

med opprinnelse i Norge 
 
 

Følgende vilkår får anvendelse på tollkonsesjoner gitt av Filippinene på land-
bruksvarer i tabellen i dette avsnitt: 
 
1. For dette vedleggs formål 

 
a) viser kolonne 1 og 2 til Filippinenes nasjonale varelinjer og den 

tilsvarende beskrivelsen per 1. januar 2015 i ASEAN Harmonized Tariff 
Nomenclature (AHTN) 2012, 

 
b) viser kolonne 3 til gjeldende bestevilkårssatser (MFN-satser) per 1. 

januar 2015 i Filippinenes tolltariff og tollov (Tariff and Customs Code 
of the Philippines (TCCP), 

 
c) viser kolonne 4 til 9 til årlige tollforpliktelser. 

 
2. Tollforpliktelser for år 1 i kolonne 4 skal gjennomføres fra den dato denne avtale 
trer i kraft. Påfølgende nedsettelser skal finne sted 1. januar hvert påfølgende år. 

 
3. Med hensyn til en part som denne avtale trer i kraft for på et senere tidspunkt, 
skal den anvendte satsen være på det nivået som er angitt i vedkommende parts 
bindingsliste over tollforpliktelser, som om ikrafttredelsen ikke var blitt forsinket. 

 
4. På innførselstidspunktet skal den satsen som er lavest av bestevilkårssatsen 
(MFN-satsen) og gjeldende tollsats som fastsatt i dette vedlegg, få anvendelse. 
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AHTN 2012 Varebeskrivelse 
MFN  

(1. januar 
2015) 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 
År 6 og 

påfølgende 
år 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
0206.10.00 -  av storfe, ferskt eller kjølt 7 6 5 4 2 1 0 

0206.21.00 - -  tunger 7 6 5 4 2 1 0 
0206.22.00 - -  lever 5 4 3 1 0 0 0 

0206.29.00 - -  annet 7 6 5 4 2 1 0 
0210.20.00 -  kjøtt av storfe 7 6 5 4 2 1 0 
0210.99.90 - - - annet 40 33 27 20 13 7 0 

0403.10.20 - - i flytende form, også 
kondensert 

7 6 5 4 2 1 0 

0403.10.90 - - ellers 7 6 5 4 2 1 0 
0403.90.10 - - kjernemelk 3 0 0 0 0 0 0 

0403.90.90 - - ellers 7 0 0 0 0 0 0 
0406.10.10 - - fersk (ulagret) ost, 

herunder mysost 
3 0 0 0 0 0 0 

0406.10.20 - - ostemasse 3 0 0 0 0 0 0 

0406.40.00 -  blåmuggost og annen ost 
som inneholder 
marmorering som er 
fremstilt med Penicillium 
roqueforti 

3 0 0 0 0 0 0 

0406.90.00 -  annen ost 7 0 0 0 0 0 0 
0501.00.00 Menneskehår, ubearbeidd, 

også vasket eller avfettet; 
avfall av menneskehår 

3 0 0 0 0 0 0 

0502.10.00 bust av svin eller villsvin 
samt avfall derav 

3 0 0 0 0 0 0 

0502.90.00 -  ellers 3 0 0 0 0 0 0 
0504.00.00 Tarmer, blærer og mager av 

andre dyr enn fisk, hele 
eller i stykker, ferske, 
kjølte, fryste, saltede, i 
saltlake, tørkede eller 
røykte. 

3 0 0 0 0 0 0 

0505.10.10 - - andefjær 3 0 0 0 0 0 0 

0505.10.90 - - ellers 3 0 0 0 0 0 0 
0505.90.10 - - andefjær 3 0 0 0 0 0 0 
0505.90.90 - - ellers 3 0 0 0 0 0 0 

0507.10.10 - - horn av neshorn; avfall 
og pulver av elfenbein 

3 0 0 0 0 0 0 

0507.10.90 - - ellers 3 0 0 0 0 0 0 
0507.90.10 - - horn, gevirer, hover, 

negler, klover og nebb 
3 0 0 0 0 0 0 

0507.90.20 - - skilpaddeskall 3 0 0 0 0 0 0 
0507.90.90 - - ellers 3 0 0 0 0 0 0 
0508.00.10 - koraller og liknende 3 0 0 0 0 0 0 

0508.00.20 - skall av bløtdyr, krepsdyr 
eller pigghuder 

3 0 0 0 0 0 0 

0508.00.90 - ellers 3 0 0 0 0 0 0 
0510.00.10 - spanske fluer 3 0 0 0 0 0 0 
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AHTN 2012 Varebeskrivelse 
MFN  

(1. januar 
2015) 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 
År 6 og 

påfølgende 
år 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
0510.00.20 - moskus 3 0 0 0 0 0 0 
0510.00.90 - ellers 3 0 0 0 0 0 0 

0511.10.00 -  sæd av storfe 1 0 0 0 0 0 0 
0511.99.10 - - - sæd av husdyr 1 0 0 0 0 0 0 
0511.99.20 - - - egg av silkeorm 1 0 0 0 0 0 0 

0511.99.30 - - - svamper, naturlige 3 0 0 0 0 0 0 
0511.99.90 - - - andre 3 0 0 0 0 0 0 
ex1 
0901.21.20A 

brent malt kaffe i plast- 
eller aluminiumskapsler til 
bruk i kaffemaskin i 
husholdning eller på 
arbeidsplass  

40 35 30 25 20 20 20 

ex1 
0901.21.20B 

brent malt kaffe i plast- 
eller aluminiumskapsler til 
bruk i kaffemaskin i 
husholdning eller på 
arbeidsplass 

40 35 30 25 20 20 20 

ex1 
0901.22.20A 

brent malt kaffe i plast- 
eller aluminiumskapsler til 
bruk i kaffemaskin i 
husholdning eller på 
arbeidsplass 

40 35 30 25 20 20 20 

ex1 
0901.22.20B 

brent malt kaffe i plast- 
eller aluminiumskapsler til 
bruk i kaffemaskin i 
husholdning eller på 
arbeidsplass 

40 35 30 25 20 20 20 

0902.10.10 - - blad 3 0 0 0 0 0 0 

0902.10.90 - - ellers 3 0 0 0 0 0 0 
0902.20.10 - - blad 3 0 0 0 0 0 0 
0902.20.90 - - ellers 3 0 0 0 0 0 0 

0902.30.10 - - blad 3 0 0 0 0 0 0 
0902.30.90 - - ellers 3 0 0 0 0 0 0 
0902.40.10 - - blad 3 0 0 0 0 0 0 

0902.40.90 - - ellers 3 0 0 0 0 0 0 
1001.11.00 - - såkorn 0 0 0 0 0 0 0 
1001.19.00 - - ellers 0 0 0 0 0 0 0 

1001.99.19 - - - - ellers 0 0 0 0 0 0 0 
1302.12.00 - - av lakrisrot 3 0 0 0 0 0 0 
1302.13.00 - -  av humle 1 0 0 0 0 0 0 

1302.19.20 - - - ekstrakter og tinkturer 
av cannabis 

3 0 0 0 0 0 0 

1302.19.30 - - - andre medisinske 
ekstrakter 

3 0 0 0 0 0 0 

1302.19.40 - - - vegetabilske  safter og 
ekstrakter av pyrethrum 
eller planterøtter som 
inneholder rotenon 

3 0 0 0 0 0 0 

1302.19.50 - - - japansk (eller kinesisk) 
lakk (naturlig lakk) 

3 0 0 0 0 0 0 

1302.19.90 - - - ellers 3 0 0 0 0 0 0 
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AHTN 2012 Varebeskrivelse 
MFN  

(1. januar 
2015) 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 
År 6 og 

påfølgende 
år 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1302.20.00 - pektinstoffer, pektinater 

og pektater 
3 0 0 0 0 0 0 

1302.31.00 - -  agar-agar 3 0 0 0 0 0 0 

1302.32.00 - - planteslim og 
fortykningsmidler, også 
modifiserte, utvunnet av 
johannesbrød, av frø av 
johannesbrød eller av 
guarfrø 

3 0 0 0 0 0 0 

1302.39.90 - - - ellers 1 0 0 0 0 0 0 
1401.10.00 -  bambus 3 0 0 0 0 0 0 

1401.20.11 - - - rå 3 0 0 0 0 0 0 
1401.20.12 - - - vasket og sulfurert 3 0 0 0 0 0 0 
1401.20.19 - - - ellers 3 0 0 0 0 0 0 

1401.20.21 - - - med diameter høyst 12 
mm 

3 0 0 0 0 0 0 

1401.20.29 - - - ellers 3 0 0 0 0 0 0 
1401.20.30 - - “split-skin” 3 0 0 0 0 0 0 

1401.20.90 - - ellers 3 0 0 0 0 0 0 
1401.90.00 -  andre 3 0 0 0 0 0 0 
1404.20.00 -  bomull-linters 3 0 0 0 0 0 0 

1404.90.20 - - av det slag som 
hovedsakelig brukes til 
garving eller farging 

3 0 0 0 0 0 0 

1404.90.30 - - kapok 7 0 0 0 0 0 0 
1404.90.90 - - ellers 3 0 0 0 0 0 0 
1507.10.00 -  rå olje, også avslimet  7 6 5 4 2 1 0 

1507.90.10 - - fraksjoner av ikke 
raffinert soyaolje 

7 6 5 4 2 1 0 

1507.90.90 - - annen 7 6 5 4 2 1 0 
1516.20.95 - - - hydrogenert ricinusolje 

(kastorolje), såkalt 
"opalvoks" 

15 13 10 8 5 3 0 

1517.10.00 - margarin, unntatt flytende 
margarin 

15 13 10 8 5 3 0 

1517.90.67 - - - - der soyaolje er 
fremtredende 

15 13 10 8 5 3 0 

1517.90.69 - - - - andre 15 13 10 8 5 3 0 

1517.90.90 - - andre 15 13 10 8 5 3 0 
1520.00.90 - ellers 10 8 7 5 3 2 0 
1521.10.00 -  vegetabilsk voks 3 0 0 0 0 0 0 

1521.90.10 - - bivoks og annen 
insektsvoks 

3 0 0 0 0 0 0 

1521.90.20 - - spermasett (hvalrav) 3 0 0 0 0 0 0 
1522.00.10 - degras 3 0 0 0 0 0 0 

1522.00.90 - ellers 3 0 0 0 0 0 0 
1702.50.00 -  kjemisk ren fruktose 3 0 0 0 0 0 0 
1702.90.11 - - - kjemisk ren maltose 3 0 0 0 0 0 0 
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AHTN 2012 Varebeskrivelse 
MFN  

(1. januar 
2015) 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 
År 6 og 

påfølgende 
år 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1704.90.20 - - hvit sjokolade 10 0 0 0 0 0 0 
1704.90.99 - - - annet 15 0 0 0 0 0 0 

1803.10.00 -  ikke avfettet 3 2 2 1 0 0 0 
1803.20.00 -  helt eller delvis avfettet 3 2 2 1 0 0 0 
1804.00.00 Kakaosmør, -fett og –olje 3 0 0 0 0 0 0 

1805.00.00 Kakaopulver, uten 
tilsetning av sukker eller 
annet søtningsstoff 

7 6 5 4 2 1 0 

1806.10.00 - kakaopulver tilsatt sukker 
eller annet søtningsstoff 

7 6 5 4 2 1 0 

1806.20.90 - -  ellers 7 6 5 4 2 1 0 
1806.31.10 - - -  sukkervarer av 

sjokolade 
7 6 5 4 2 1 0 

1806.31.90 - - -  ellers 7 6 5 4 2 1 0 
1806.32.10 - - -  sukkervarer av 

sjokolade 
7 6 5 4 2 1 0 

1806.32.90 - - - ellers 7 6 5 4 2 1 0 

1806.90.10 - - sukkervarer av sjokolade 
i plater eller pastiller 

7 6 5 4 2 1 0 

1806.90.30 - - næringsmidler av mel, 
gryn, stivelse eller 
maltekstrakt, som 
inneholder minst 40 
vektprosent, men mindre 
enn 50 vektprosent kakao 

3 2 2 1 0 0 0 

1806.90.40 - - næringsmidler av varer 
som hører under 
posisjonene 04.01 - 04.04, 
og som inneholder minst 5 
vektprosent, men mindre 
enn 10 vektprosent kakao, 
bestemt for småbarn, men 
ikke i pakninger for 
detaljsalg  

3 2 2 1 0 0 0 

1806.90.90 - - andre næringsmidler 7 6 5 4 2 1 0 
1901.10.10 - - av maltekstrakt 7 0 0 0 0 0 0 

1901.10.20 - - av varer som hører under 
posisjonene 04.01 - 04.04 

7 6 5 4 2 1 0 

1901.10.30 - - av soyapulver 7 0 0 0 0 0 0 
1901.10.91 - - - medisinske 

næringsmidler 
7 6 5 4 2 1 0 

1901.10.99 - - - ellers 7 6 5 4 2 1 0 
1901.20.10 - - av mel, gryn, stivelse 

eller maltekstrakt, uten 
innhold av kakao 

10 8 7 5 3 2 0 

1901.20.20 - - av mel, gryn, stivelse 
eller maltekstrakt, med 
innhold av kakao 

10 8 7 5 3 2 0 

1901.20.30 - - annet, uten innhold 
kakao 

10 0 0 0 0 0 0 

1901.20.40 - - annet, med innhold av 
kakao 

10 0 0 0 0 0 0 
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år 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1901.90.11 - - - medisinske 

næringsmidler 
1 0 0 0 0 0 0 

1901.90.19 - - - ellers 1 0 0 0 0 0 0 

1901.90.20 - - maltekstrakt 1 0 0 0 0 0 0 
1901.90.31 - - - "filled milk", dvs. 

produkter på basis av melk 
der melkefettet helt eller 
delvis er erstattet med 
vegetabilsk fett 

7 6 5 4 2 1 0 

1901.90.32 - - - annet, med innhold av 
kakaopulver 

7 0 0 0 0 0 0 

1901.90.39 - - - annet 7 0 0 0 0 0 0 

1901.90.41 - - - i pulverform 3 0 0 0 0 0 0 
1901.90.49 - - - i annen form 3 0 0 0 0 0 0 
1901.90.91 - - - medisinske 

næringsmidler 
7 6 5 4 2 1 0 

1901.90.99 - - - andre 7 6 5 4 2 1 0 

1902.40.00 -  couscous 10 0 0 0 0 0 0 
1903.00.00 Tapioka og 

tapiokaerstatninger 
fremstilt av stivelse, i form 
av flak, gryn, perler eller 
liknende. 

15 0 0 0 0 0 0 

1904.10.10 - - med innhold av kakao 15 13 10 8 5 3 0 
1904.10.90 - - ellers 15 13 10 8 5 3 0 
1904.20.10 - - - næringsmidler fremstilt 

av ustekte flak av korn  
7 0 0 0 0 0 0 

1904.20.90 - - andre 7 0 0 0 0 0 0 
1904.30.00 -  bulgur-hvete 7 0 0 0 0 0 0 
1904.90.90 - - annet 7 0 0 0 0 0 0 

1905.31.10 - - -  uten innhold av kakao 15 13 10 8 5 3 0 
1905.31.20 - - -  med innhold av kakao 15 13 10 8 5 3 0 
1905.90.90 - - ellers 15 13 10 8 5 3 0 

2002.90.10 - - tomatpasta 10 0 0 0 0 0 0 
2002.90.20 - - tomatpulver 3 0 0 0 0 0 0 
2002.90.90 - - ellers 15 13 10 8 5 3 0 

2004.90.10 - - bestemt for småbarn 3 0 0 0 0 0 0 
2004.90.90 - - ellers 10 0 0 0 0 0 0 
2005.20.19 - - - ellers 7 6 5 4 2 1 0 

2005.20.91 - - - i lufttett lukket 
emballasje 

7 0 0 0 0 0 0 

2005.20.99 - - - ellers 7 0 0 0 0 0 0 
2007.91.00 - - sitrusfrukter 15 0 0 0 0 0 0 

2007.99.10 - - - pasta av annen frukt 
enn mango, ananas og 
jordbær 

3 2 2 1 0 0 0 

2007.99.90 - - - ellers 15 13 10 8 5 3 0 

2008.11.20 - - - peanøttsmør 15 13 10 8 5 3 0 
2008.11.90 - - - ellers 15 13 10 8 5 3 0 
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MFN  
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År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 
År 6 og 

påfølgende 
år 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
2008.91.00 - -  palmehjerter 10 8 7 5 3 2 0 
2008.99.90 - - - ellers 10 8 7 5 3 2 0 

2101.20.10 - -  varer fremstilt av en 
blanding av te, melkepulver 
og sukker 

10 8 7 5 3 2 0 

2101.20.90A - - - tepulver 7 6 5 4 2 1 0 
2101.20.90B - - - ellers 10 8 7 5 3 2 0 

2101.30.00 - brente sikorirøtter og 
andre brente 
kaffeerstatninger samt 
ekstrakter, essenser og 
konsentrater derav 

10 8 7 5 3 2 0 

2102.10.00 -  aktiv gjær 3 2 2 1 0 0 0 
2102.20.00 - inaktiv gjær; andre døde, 

encellede mikroorganismer 
3 0 0 0 0 0 0 

2103.10.00 -  soyasaus 15 13 10 8 5 3 0 
2103.20.00 -  tomatketchup og andre 

tomatsauser 
10 8 7 5 3 2 0 

2103.30.00 - sennepsmel og tilberedt 
sennep 

10 8 7 5 3 2 0 

2103.90.40 - - andre tilberedte 
smaksstoffer, herunder 
tørket rekepasta (belachan,  
blachan) 

7 6 5 4 2 1 0 

2103.90.90 - - ellers 7 6 5 4 2 1 0 
2104.10.11 - - -  bestemt for småbarn 15 11 8 4 0 0 0 

2104.10.91 - - -  bestemt for småbarn 15 11 8 4 0 0 0 
2104.20.11 - - -  bestemt for småbarn 7 0 0 0 0 0 0 
2104.20.19 - - -  ellers 7 0 0 0 0 0 0 

2104.20.91 - - -  bestemt for småbarn 7 0 0 0 0 0 0 
2104.20.99 - - -  ellers 7 0 0 0 0 0 0 
2105.00.00 Spise-is, også med innhold 

av kakao. 
10 0 0 0 0 0 0 

2106.10.00 - proteinkonsentrater og 
teksturerte 
proteinsubstanser 

3 2 2 1 0 0 0 

2106.90.41 - - - i pulverform 3 0 0 0 0 0 0 
2106.90.49 - - - ellers 7 0 0 0 0 0 0 
2106.90.51 - - - næringsmidler av det 

slag som brukes som råstoff 
til fremstilling av 
sammensatte konsentrater 

1 0 0 0 0 0 0 

2106.90.52 - - - sammensatte 
konsentrater som blandes ut 
med vann til fremstilling av 
drikkevarer 

10 8 7 5 3 2 0 

2106.90.53 - - - produkter på basis av 
ginseng 

7 0 0 0 0 0 0 

2106.90.59 - - - ellers 7 0 0 0 0 0 0 
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År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 
År 6 og 

påfølgende 
år 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
2106.90.61 - - - - av det slag som 

brukes til fremstilling av 
alkoholholdige drikkevarer, 
i flytende form 

1 0 0 0 0 0 0 

2106.90.62 - - - - av det slag som 
brukes til fremstilling av 
alkoholholdige drikkevarer, 
i andre former 

1 0 0 0 0 0 0 

2106.90.64 - - - - av det slag som 
brukes til fremstilling av 
alkoholholdige drikkevarer, 
i flytende form 

10 0 0 0 0 0 0 

2106.90.65 - - - - av det slag som 
brukes til fremstilling av 
alkoholholdige drikkevarer, 
i andre former 

10 0 0 0 0 0 0 

2106.90.66 - - - - andre, av det slag som 
brukes til fremstilling av 
alkoholholdige drikkevarer, 
i flytende form 

7 0 0 0 0 0 0 

2106.90.67 - - - andre, av det slag som 
brukes til fremstilling av 
alkoholholdige drikkevarer, 
i andre former 

7 0 0 0 0 0 0 

2106.90.69 - - - ellers 7 0 0 0 0 0 0 
2106.90.70 - - kosttilskudd 7 0 0 0 0 0 0 
2106.90.80 - - vitamin- og 

mineralblandinger 
(berikede premikser)  

1 0 0 0 0 0 0 

2106.90.91 - - andre blandinger av 
kjemikalier og 
næringsmidler eller andre 
stoffer med næringsverdi, 
av det slag som brukes til 
bearbeiding av 
næringsmidler 

7 0 0 0 0 0 0 

2106.90.92 - - - produkter på basis av 
ginseng 

7 0 0 0 0 0 0 

2106.90.93 - - - næringsmidler bestemt 
for småbarn med 
laktasemangel 

7 0 0 0 0 0 0 

2106.90.94 - - - andre næringsmidler 
bestemt for småbarn 

7 0 0 0 0 0 0 

2106.90.95 - - - smørepålegg av typen 
"seri kaya" 

7 0 0 0 0 0 0 

2106.90.96 - - - andre medisinske 
næringsmidler 

7 0 0 0 0 0 0 

2106.90.98 - - - andre aromapreparater 1 0 0 0 0 0 0 

2106.90.99 - - - ellers 7 0 0 0 0 0 0 
2201.10.00 -  mineralvann og 

karbonisert vann  
10 0 0 0 0 0 0 

2201.90.10 - - is og snø 10 0 0 0 0 0 0 
2201.90.90 - - andre 10 0 0 0 0 0 0 

2202.10.10 - - kullsyreholdig 
mineralvann eller 
karbonisert vann med 
aromatilsetting  

10 0 0 0 0 0 0 

2202.10.90 - - ellers 10 0 0 0 0 0 0 
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År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 
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påfølgende 
år 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
2202.90.20 - - drikker av soyamelk 3 0 0 0 0 0 0 
2202.90.30 - - andre ikke-karboniserte 

drikker til umiddelbart 
konsum uten fortynning 

10 8 7 5 3 2 0 

2202.90.90 - - andre 10 8 7 5 3 2 0 

2203.00.90 - ellers, herunder 
overgjæret øl ("ale") 

15 13 10 8 5 3 0 

2205.10.10 - - med alkoholinnhold 
høyst 15 volumprosent 

5 0 0 0 0 0 0 

2205.10.20 - - med alkoholinnhold over 
15 volumprosent 

5 0 0 0 0 0 0 

2205.90.10 - - med alkoholinnhold 
høyst 15 volumprosent 

5 0 0 0 0 0 0 

2205.90.20 - - med alkoholinnhold over 
15 volumprosent 

5 0 0 0 0 0 0 

2207.20.11 - - - etylalkohol med 
alkoholstyrke minst 99 
volumprosent 

10 8 7 5 3 2 0 

2207.20.19 - - - ellers 10 8 7 5 3 2 0 
2207.20.90 - - andre 10 0 0 0 0 0 0 

2208.20.90 - - andre 10 0 0 0 0 0 0 
2208.40.00 - rom og annet brennevin 

fremstilt ved destillasjon av 
gjærede produkter fra 
sukkerrør 

15 13 10 8 5 3 0 

2208.50.00 - gin og genever 15 13 10 8 5 3 0 

2208.60.00 - vodka 10 0 0 0 0 0 0 
2208.70.00 - likør 10 8 7 5 3 2 0 
2208.90.10 - - medisinsk samsu med 

alkoholstyrke høyst 40 
volumprosent  

15 0 0 0 0 0 0 

2208.90.20 - - medisinsk samsu med 
alkoholstyrke over 40 
volumprosent 

15 0 0 0 0 0 0 

2208.90.30 - - annen samsu med 
alkoholstyrke høyst 40 
volumprosent 

15 13 10 8 5 3 0 

2208.90.40 annen samsu med 
alkoholstyrke over 40 
volumprosent 

15 13 10 8 5 3 0 

2208.90.50 - - arak eller 
ananasbrennevin med 
alkoholstyrke høyst 40 
volumprosent  

15 13 10 8 5 3 0 

2208.90.60 - - arak eller 
ananasbrennevin med 
alkoholstyrke over 40 
volumprosent 

15 13 10 8 5 3 0 

2208.90.70 - - bittere og liknende 
drikkevarer med 
alkoholstyrke høyst 57 
volumprosent  

15 13 10 8 5 3 0 

2208.90.80 - - bittere og liknende 
drikkevarer med 
alkoholstyrke over 57 
volumprosent 

15 13 10 8 5 3 0 
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år 
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2208.90.90 - - ellers 15 13 10 8 5 3 0 
2209.00.00 Eddik samt 

eddikerstatninger fremstilt 
av eddiksyre 

15 13 10 8 5 3 0 

2309.10.10 - - med innhold av kjøtt 5 4 3 1 0 0 0 

2309.10.90 - - annen: 5 4 3 1 0 0 0 
2309.90.13 - - - av det slag som brukes 

til reker 
1 0 0 0 0 0 0 

2309.90.14 - - - av det slag som brukes 
til primater 

3 0 0 0 0 0 0 

2309.90.20 - - premikser, 
tilsetningsstoffer i fôrvarer 

1 0 0 0 0 0 0 

2309.90.30 - - annet, med innhold av 
kjøtt 

35 29 23 18 12 6 0 

2309.90.90 - - ellers 35 29 23 18 12 6 0 

 
________________ 



TILLEGG 4 TIL VEDLEGG XI 
 

NORGE – BINDINGSLISTE OVER SPESIFIKKE FORPLIKTELSER NEVNT I ARTIKKEL 6.16 
 

Ytelsesmåte:         1) Grenseoverskridende ytelser         2) Forbruk i utlandet        3) Kommersiell tilstedeværelse       4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling1 Tilleggsforpliktelser 

I. HORISONTALE 
FORPLIKTELSER 

   

 
 ALLE SEKTORER 

OMFATTET AV DENNE 
BINDINGSLISTEN 

 

   

    
Alle sektorer: Opprettelse 
av juridisk person – 
aksjeselskap,  
stiftelse 

 
 
 
 
 Alle sektorer: Beskatning 
 
 

3) Ingen 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Daglig leder av et aksjeselskap og minst halv-
delen av medlemmene av styret og medlem-
mene av bedriftsforsamlingen må være bosatt 
i Norge, med mindre Nærings- og fiskeri-
departementet gjør unntak fra denne bestem-
melsen i det enkelte tilfellet. 

 
3) og 4) Ubundet med hensyn til tiltak forbundet 
med utskriving, håndheving eller innkreving av 
direkte skatter i den utstrekning tiltakene ikke står i 
motstrid til noen gjeldende skatteavtale mellom 
Filippinene og Norge. Vedkommende myndighet i 
henhold til skatteavtalen skal ha eneansvar for å 
avgjøre om et skattetiltak er uforenlig med 
skatteavtalen. 

 

                                                 
1 Norge opprettholder språkkrav i visse sektorer. Disse kravene anses for å være nødvendige og forholdsmessige for å sikre tjenestenes kvalitet og er derfor ikke oppført som 

en restriksjon på nasjonal behandling. 
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 Alle sektorer: Subsidier 
(det gjenstår å finne en 
løsning på spørsmålet om 
en definisjon av «subsidier» 
i forbindelse med forhand-
linger i henhold til artikkel 
XV i GATS) 

1) Ubundet 
2) Ubundet 
3) Ingen 
 
 
 
4) Ingen 
 

1) Ubundet 
2) Ubundet 
3) Berettigelse til subsidier kan avgrenses til å 

omfatte juridiske personer etablert i Norge. 
Ubundet for subsidier til forskning og utvikling 
og for utdanningstjenester. 

4) Subsidier som er tilgjengelige for fysiske 
personer, kan avgrenses til å omfatte norske 
statsborgere. 

 

 

 Alle sektorer: Bevegelighet 
for arbeidstakere (person- 
bevegelighet) 

 

4) Ubundet, unntatt for midlertidig tilstedeværelse 
og uten at det kreves vurdering av markeds-
behovet for kategori A, B, C og D under: 

 

4) Ubundet, unntatt for tiltak som vedrører de 
kategorier fysiske personer som er nevnt i 
kolonnen for markedsadgang. 
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 A. Ansatte utstasjonert innenfor foretaket 
 
Mellomledere og toppledere og spesialister som 
forflyttes internt innen samme foretak, forutsatt at 
det er dette foretaket som er tjenesteyteren. 
 
Definisjoner:  
 
Toppledere/mellomledere – personer som er 
ansatt i ledende stillinger hos en juridisk person, 
som primært har ansvaret for ledelsen av foretaket 
og er gjenstand for generelt tilsyn av, eller mottar 
instrukser fra, i første rekke foretakets styre eller 
aksjeeiere eller tilsvarende, herunder personer: 
 
- som leder foretaket eller en avdeling eller 

underavdeling av foretaket, 
- som utøver tilsyn og kontroll med arbeidet som 

utføres av andre ansatte med ledelses- eller 
tilsynsoppgaver eller faglige oppgaver,  

- som har fullmakt til på egen hånd å ansette og 
si opp arbeidstakere eller anbefale ansettelse, 
oppsigelse eller andre personaltiltak. 

 
Spesialister – personer som arbeider hos en 
juridisk person, og har kunnskaper som er utenom  
det vanlige og absolutt nødvendige av hensyn til 
foretakets tjenester, forskningsutstyr, metoder eller 
ledelse. Ved vurdering av kunnskaper som nevnt vil 
det bli tatt hensyn ikke bare til kunnskap som 
gjelder foretaket, men også til spørsmålet om 
vedkommende innehar kvalifikasjoner på et høyt 
nivå innen en type arbeid eller en bransje som 
krever særlige fagkunnskaper, inkludert tilhørighet 
til en anerkjent profesjon. 
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Adgang for toppledere/mellomledere og spesialister 
er betinget av at følgende vilkår oppfylles: 
 

- Midlertidig innreise, opphold og arbeid 
skal være begrenset til et tidsrom av fire 
år. 

- Det må innhentes arbeidstillatelse. 
- Oppholdstillatelsen må utstedes til en 

fysisk person som anses for å være en 
yrkesutdannet arbeidstaker på høyt nivå 
eller for å inneha særlige kvalifikasjoner. 

- Den fysiske personens kompetanse må 
anses for å være nødvendig for den som 
mottar tjenesten.  

- Alle øvrige krav med hensyn til innreise, 
opphold, lønn, arbeidsvilkår og trygde-
ytelser vil fortsette å få anvendelse.   
 

Definisjoner:  
 
Personer i praksis (trainees) – midlertidig tilstede-
værelse av fysiske personer som innehar diplom, 
universitetseksamen eller kvalifikasjoner på høyere 
nivå enn mastergrad, og som søker arbeid etter 
studiene for å skaffe seg egnet arbeidserfaring eller 
innsikt i forretningsmetoder eller metoder som 
benyttes ved utøving av en tjeneste. 
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 Adgang for personer i praksis (trainees) er betinget 
av at følgende vilkår oppfylles: 
 

- Midlertidig innreise, opphold og arbeid 
skal være begrenset til et tidsrom av seks 
måneder. 

- Det må innhentes arbeidstillatelse. 
- Arbeidet må være av vesentlig betydning 

for personens kvalifikasjoner og utgjøre en 
naturlig del av hans eller hennes yrkes-
rettede opplæring.  

- Den fysiske personens kvalifikasjoner må 
være relevante for foretakets virksomhet.  

- Alle øvrige krav med hensyn til innreise, 
opphold, lønn, arbeidsvilkår og trygde-
ytelser vil fortsette å få anvendelse. 
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B. Forretningsbesøkende/forretnings-
reisende 

 
Definisjoner: 
 
a) personer som representerer en tjenesteyter, og 

som ønsker å oppnå midlertidig innreise med 
formål å forhandle om salg av tjenester eller 
inngå avtaler om salg av tjenester for 
vedkommende tjenesteyter, under forutsetning 
av at representantene ikke selv skal beskjeftige 
seg med direkte salg til allmennheten eller med 
tjenesteyting,  

b) personer som er ansatt i ledende stillinger, som 
definert over i bokstav A, hos en juridisk 
person, og som har ansvar for å etablere 
kommersiell tilstedeværelse i Norge for en 
tjenesteyter hjemmehørende i en part, under 
forutsetning av: 

 
- at representantene ikke selv beskjeftiger 

seg med direkte salg eller med tjeneste-
yting, og 

- at tjenesteyteren ikke har andre represen-
tanter, filialer eller datterforetak i Norge. 

 
For a) og b): 
Midlertidig innreise, opphold og arbeid er begrenset 
til et tidsrom av tre måneder. Det kreves ikke vur-
dering av markedsbehovet. 
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C. Tjenesteytere i kontraktsforhold 
 
Definisjoner: 
  
Adgang er betinget av at følgende vilkår oppfylles:  
 

- Det kreves ikke vurdering av markeds-
behovet. 

- Midlertidig innreise og opphold skal være 
begrenset til tre måneder i løpet av en 
tolvmånedersperiode eller til kontraktens 
varighet, avhengig av hva som er kortest. 

- Forpliktelsen gjelder bare tjenesteyting 
som omfattes av kontrakten. Den gir ikke 
adgang til å utøve det aktuelle yrket. 

- Oppholdstillatelse må innhentes.  
- Oppholdstillatelsen må utstedes til en 

fysisk person som anses for å være en 
yrkesutdannet arbeidstaker på høyt nivå 
eller for å inneha særlige kvalifikasjoner.  

- Den fysiske personens kompetanse må 
anses for å være nødvendig for den som 
mottar tjenesten.  

- Dersom det viser seg at det vil bli varig 
behov for arbeidskraft som nevnt, eller 
dersom det i løpet av de siste seks måneder 
er gitt tillatelse til å utføre samme type 
arbeid for den samme tjenestemottakeren, 
skal det ikke gis tillatelse. 

 
Alle øvrige krav med hensyn til innreise, opphold, 
lønn, arbeidsvilkår og trygdeytelser vil fortsette å få 
anvendelse. 
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 D. Uavhengige fagpersoner 
 
Definisjoner:  
 
Fysiske personer som er selvstendig nærings-
drivende og oppholder seg midlertidig i Norge for å 
yte en tjeneste i henhold til en tjenestekontrakt 
inngått mellom dem og en kunde i Norge. 
 
Adgang er betinget av at følgende vilkår oppfylles: 

- Det kreves ikke vurdering av markeds-
behovet. 

- Midlertidig innreise og opphold skal være 
begrenset til tre måneder i løpet av en 
tolvmånedersperiode eller til kontraktens 
varighet, avhengig av hva som er kortest. 

- Forpliktelsen gjelder bare tjenesteytingen 
som omfattes av kontrakten. Den gir ingen 
rett til å utøve det aktuelle yrket. 

- Oppholdstillatelse må innhentes.   
- Oppholdstillatelsen må utstedes til en 

fysisk person som anses for å være en 
yrkesutdannet arbeidstaker på høyt nivå 
eller for å inneha særlige kvalifikasjoner.  

- Den fysiske personens kompetanse må 
anses for å være nødvendig for den som 
mottar tjenesten. 

- Dersom det viser seg at det vil bli varig 
behov for arbeidskraft som nevnt, eller 
dersom det i løpet av de siste seks måneder 
er gitt tillatelse til å utføre samme type 
arbeid for den samme tjenestemottakeren, 
skal det ikke gis tillatelse.  

Alle øvrige krav med hensyn til innreise, opphold, 
lønn, arbeidsvilkår og trygdeytelser vil fortsette å få 
anvendelse. 
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II. SEKTORSPESIFIKKE 
FORPLIKTELSER 

   

 
1. FORRETNINGS- 
 TJENESTER 

   

A. Yrkestjenester 
 

   

a) Juridiske tjenester – 
rettshjelp i fremmed rett 
(berørte deler av CPC 861) 

 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Advokaten er personlig ansvarlig for sin virk-

somhet. For å ha en interesse (eie andeler 
og/eller være styremedlem) i et norsk advokat-
firma må advokaten delta aktivt i virksom-
heten. 

 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Utenlandske advokater kan etter søknad gis 

tillatelse til å yte rettshjelp i fremmed rett og 
folkerett. Noen restriksjoner med hensyn til 
samarbeid med norske advokater som følge av 
lovgivning om hvordan norske advokaters 
virksomhet kan organiseres 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 
horisontale forpliktelser. Som for 3), men 
ingen restriksjoner med hensyn til rettshjelp på 
rent leilighetsvis basis. 

 

 

b) Regnskaps-, revisjons- og 
 bokføringstjenester  (CPC 
 862) 
 

   

- Revisjonstjenester utført av 
registrerte og statsauto-
riserte revisorer 

 

1) Ubundet 
2) Ingen 
3) Ingen 
 
 
 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ubundet 
2) Ingen 
3) Det kreves offentlig autorisasjon basert på 

norsk eksamen og to års praksis i Norge. 
Revisjonsberetninger må utarbeides på norsk. 
Det kreves fast bopel i Norge. 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 
horisontale forpliktelser. Som 3). 
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- Regnskaps- og bokførings-
tjenester 

1) Regnskapsføringen skal skje i Norge. Kongen 
kan bestemme at regnskapsføringen skjer i 
utlandet. 

2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
 
 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. For autoriserte regn-
skapsførere kreves det fast bopel i Norge og 
minst to års praksis i Norge i løpet av de 
foregående fem år. 

 

 

c) Skatterådgivningstjenester 
 (CPC 863) 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

 

d) Arkitekttjenester 
 (CPC 8671) 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

 

e) Ingeniørtjenester 
 (CPC 8672) 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

 

f) Integrerte ingeniørtjenester 
(CPC 8673) 

 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
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g) Byplanlegging og land-
skapsarkitekttjenester  

 (CPC 8674) 
 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

 

h) Medisinske- og tannmedi-
sinske tjenester (CPC 9312) 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
 
 
 
 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Må fullføre nødvendige kvalifiseringstiltak, 

herunder nasjonale eksamener og en minste 
praksisperiode i Norge. Utenlandske eksa-
mener på tilsvarende nivå kan bli godkjent. 

 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. Som 3). 
 

 

i) Veterinære tjenester  
 (CPC 932) 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser.   
 

 

j) Fødselshjelp og tilhørende 
tjenester, sykepleietjenes-
ter, fysioterapi og para-
medisinske tjenester  

 (CPC 93191) 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. Må fullføre nødven-
dige kvalifiseringstiltak, herunder nasjonale 
eksamener og en minste praksisperiode i 
Norge. Utenlandske eksamener på tilsvarende 
nivå kan bli godkjent. 
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B. Datatjenester og tilknyttede 
tjenester 

 

   

- CPC 84 i henhold til beskri-
velsen av sektordekningen i 
vedlagte tilleggsdokument  

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

C. Forsknings- og utviklings-
tjenester 

 

   

b) FoU-tjenester innen 
samfunnsvitenskapelige og 
humanistiske fag 

 (CPC 852) 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

D. Tjenester knyttet til fast 
eiendom 

 

   

b) Tjenester knyttet til fast 
eiendom utført mot fast 
godtgjørelse eller etter 
avtale (CPC 822) 

 

   

- Eiendomsmeklerfirma 
 

1) Ubundet 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ubundet 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. Utdanning/eksamen 
fra utlandet kan godkjennes etter søknad. 
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- Eiendomsmekler 
 

1) Ubundet 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 
 

1) Ubundet 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. Utdanning/eksamen 
fra utlandet kan godkjennes etter søknad. 

 

E. Leie-/leasingtjenester uten 
operatør 

 

   

a), b), c) I tilknytning til skip2, 
 luftfartøyer, annet  
 transportmateriell  

  (CPC 83102, CPC 
 83103, CPC 83104, 
 CPC 83105) 

 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen, med unntak av: 
 Luftfartøyer: For å kunne registreres i det 

norske luftfartsregisteret, må luftfartøyet være 
eid av norske statsborgere eller av norske 
juridiske personer. 

4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 
horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
 
 
 
 
4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

 

c) Bilutleie (CPC 83101) 
 

1) Ubundet 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

d) I tilknytning til annet 
 maskineri og utstyr (CPC 
 83106-83109) 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

 

                                                 
2 Registreringskrav for skip i norske skipsregistre (NIS og NOR) er beskrevet i avsnitt 11 bokstav A - Sjøtransport. 
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F. Andre forretningstjenester  
 

   

a) Reklametjenester 
 (CPC 871) 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

 

b) Markedsundersøkelser og 
opinionsmålinger (CPC 
864) 

 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

 

c), d) Ledelse og administra-
tive tjenester (inkludert 
konsulenttjenester) 

  (CPC 865, CPC 866) 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

 

e) Teknisk prøving og analyse 
(CPC 8676), unntatt 
offentlige tjenester som 
lovpålagt klassifisering av 
skip og flytende innret-
ninger registrert i NIS og 
NOR. 

 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

f)  Rådgivende tjenester og 
konsulenttjenester knyttet til 
jordbruk, jakt og skogbruk 
(berørte deler av CPC 881) 

 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
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g)  Rådgivende tjenester og 
konsulenttjenester knyttet 
til fiske (berørte deler av 
CPC 882) 

 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

    
i) Rådgivnings- og konsulent-
 tjenester knyttet til industri-
 produksjon 
 (CPC 884, CPC 885) 
 
 
j) Tjenester i tilknytning til 

gruve- og bergverksdrift 
(CPC 883 + 5115) 

 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 
1) Ingen  
2) Ingen  
3) Ingen  
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 
 horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 
1) Ingen  
2) Ingen  
3) Ingen  
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

k) Arbeidsformidling    
- Rekruttering og formidling 

av personell (innlendinger 
og utlendinger med bopel 
og arbeidstillatelse i Norge) 
(berørte deler av CPC 872) 

1) Krever registrering, en utpekt representant i 
Norge og en bankgaranti på et beløp som 
tilsvarer minste tillatte kapital i et aksjeselskap.  

2) Ingen 
3) Ingen  
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 
 
 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 
 

 

- Lederutvelgelse og 
lederrekruttering 

 (CPC 87201) 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
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l) Etterforsknings- og 
sikkerhetsvirksomhet  

 (CPC 873) 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Daglig leder må være norsk statsborger bosatt i 

Norge. 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. Som 3). 
 

 

m) Tilhørende teknisk og 
vitenskapelig rådgivnings-
tjeneste (CPC 8675)  

 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

n) Vedlikehold og reparasjon 
av utstyr (ikke inkludert 
skip, fly eller andre 
transportmidler) (CPC 633 
og CPC 8861-8866) 

 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

o) Rengjøring av bygninger 
(CPC 874) 

1) Ubundet∗ 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ubundet* 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

 

p) Fotograferingsvirksomhet  
 (CPC 875) 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 

 4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 
horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

                                                 
(∗) Ubundet – teknisk ugjennomførbart 
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q) Innpakkingstjenester  
 (CPC 876) 

1) Ubundet* 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ubundet* 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

r) Trykking og publisering 
(CPC 88442) 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

 

s) Kongress- og messe-
tjenester 

 (CPC 87909) 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

 

t) Andre 
 

   

- Utstillingstjenester (del av 
CPC 87909) 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
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- Interiørdesign (berørte 
deler av CPC 87907) 

 
 
 
 
- Translatør- og tolke-

tjenester, unntatt stats-
autoriserte translatører (del 
av CPC 87905) 

 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 
1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser.  
 
1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser..  
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2. KOMMUNIKASJONS-
TJENESTER 

 

   

B. Kurertjenester 
 (CPC 7512) 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen restriksjoner, med unntak av det som er 

spesifisert for transporttjenester. 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

C. Teletjenester 
 

   

a) Taletelefoni 
b) Pakkesvitsjet 

dataoverføring 
c) Linjesvitsjet dataoverføring  
d) Telekstjenester 
e) Telegraftjenester 
f) Telefakstjenester 
g) Leide samband 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

o) Annet 
- Mobil- og personkom- 

munikasjonstjenester 
 og -systemer 
 

   

- Verdiøkende tjenester 
(omfatter ikke taletelefoni, 
telegrafi og teleks, pakke- 
og linjesvitsjede datatjenes-
ter, mobiltelefoni, person- 
søking og satellittjenester) 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
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3. BYGG OG ANDRE 
RELATERTE INGENIØR-
TJENESTER 

 

   

A. Generell konstruksjon 
 (CPC 512) 
 
 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

 

B. Generelt ingeniørarbeid  
 (CPC 513) 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

C. Installasjon og montering 
 (CPC 514, CPC 516) 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. For installasjons-
arbeider o.l. innenfor elektrisitet, rørlegger-
virksomhet og vvs kan utenlandske eksamener 
på tilsvarende nivå bli godkjent etter en 
konkret vurdering i det enkelte tilfellet. 

 
 

 

D. Byggferdigstillelse  
 (CPC 517) 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser.  
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E. Andre    
- Forarbeider på byggetomter  
 (CPC 511) 
- Bygningsarbeid for spesial-

yrker (CPC 515) 
- Utleietjenester knyttet til 

utstyr for bygging/riving av 
bygninger/ingeniørarbeid, 
med operatør 

 (CPC 518) 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
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4. DISTRIBUSJONS-
TJENESTER 
Førstehåndsomsetning av rå 
fisk og privat import av 
alkohol er unntatt.  

 

   

A. Kommisjonsagenttjenester 
(CPC 621) (Handel med 
våpen, alkohol og farma-
søytiske produkter er 
unntatt.) 

1) Ingen, men ubundet for elektrisitet. 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen, men ubundet for elektrisitet. 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

 

B. Engroshandel (CPC 622) 
(Import av, og handel med, 
våpen og farmasøytiske 
produkter er unntatt.) 

 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

 

B.  Detaljvarehandel 
 (CPC 631+632+6111+ 

6113+6121) (Handel med 
farmasøytiske produkter, 
alkohol og våpen er 
unntatt.) 

 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen  
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser.   
 
 

 

D. Franchising 
(CPC 8929) 

 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser.  
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5. UTDANNINGS-
TJENESTER 

   

  Utdanningstjenester  som 
  fører fram til offentlig 
  godkjente eksamener   
  og/eller grader 
 
 
- Tjenester innenfor grunn-

skolens barne- og ung-
domstrinn 

 
- Tjenester innenfor 

videregående opplæring 
 
- Tjenester innenfor høyere 

utdanning 
 
- Voksenopplæring 
 

1) Som 3) 
2) Ingen 
3) Grunnskoleutdanning og videregående opplæ-

ring er offentlige tjenesteytelser. Stiftelser og 
andre rettssubjekter kan tildeles godkjenning 
slik at de kan tilby supplerende parallell eller 
spesialisert utdanning. 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 
horisontale forpliktelser. 

 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
 
 
 
 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser.  
 

 

 Utdanningstjenester  som 
ikke fører fram til offentlig 
godkjente eksamener 
og/eller grader 

 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
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6. MILJØTJENESTER 

 Med unntak av offentlige tjenestefunksjoner som enten eies og drives av lokale, regionale eller statlige myndigheter eller er satt ut til andre av nevnte myndigheter. 
 
A. Avløpstjenester  
 (CPC 9401) 
 

1) Ubundet, unntatt for rådgivningstjenester 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ubundet, unntatt for rådgivningstjenester 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

 

B. Håndtering av fast/farlig 
avfall 

 
- Avfallshåndteringstjenester 
 (CPC 9402) 
 
- Renhold og liknende 

tjenester  
(CPC 9403) 

 

1) Ubundet, unntatt for rådgivningstjenester 
2) Ingen 
3) Ingen  
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ubundet, unntatt for rådgivningstjenester 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

 

C. Beskyttelse av omgivelses-
luft og klima  

   

- Tjenester for å redusere 
eksos og andre utslipp og 
for å forbedre luftkvalitet  

 (CPC 94040) 

1) Ingen  
2) Ingen 
3) Ingen  
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen  
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

 

D. Behandling og rensing av 
jord og vann  

 
Behandling og rensing av 
forurenset grunn og vann 
(del av CPC 94060) 

1) Ubundet, unntatt for rådgivningstjenester 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ubundet, unntatt for rådgivningstjenester 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
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E. Reduksjon av støy og 
vibrasjon 

 
- Støyreduksjonstjenester 

(CPC 94050)  

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

 

F. Vern av biologisk mangfold 
og landskapsvern 

 
- Natur- og landskapsvern-

tjenester (del av CPC 
94060) 

 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

 

G. Andre miljøtjenester og 
tilleggstjenester 

 
- Andre miljøtjenester som 

ikke er klassifisert annet 
sted (CPC 94090) 

 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
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7. FINANSIELLE TJENESTER 
 
 
i. Norge påtar seg forpliktelser i forbindelse med finansielle tjenester i samsvar med «Forståelsen om forpliktelser innen finansielle tjenester» (heretter kalt 

«Forståelsen») i WTO-avtalen om handel med tjenester (GATS). 
 
ii. Forpliktelser med hensyn til markedsadgang i henhold til ytelsesmåte 1) og 2) får anvendelse på transaksjoner angitt i henholdsvis punkt B.3 og B.4 i Forståelsens 

avsnitt om markedsadgang. 
 
iii.  Restriksjoner og begrensninger oppført i listen under ytelsesmåte 1) får anvendelse på lovgivningsmessige tiltak rettet mot utenlandske finansielle tjenesteytere som er 

etablert utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Begrensningene oppført i listen under ytelsesmåte 2) får anvendelse på lovgivningsmessige tiltak rettet 
mot forbrukere av finansielle tjenester forutsatt at forbrukerne er bosatt i Norge. 

 
iv. Følgende restriksjoner og begrensninger gjelder: 

 
A. Forsikringsvirksomhet og 

forsikringsrelaterte tjenester  
 
 

1) I tillegg til tjenester oppført i punkt B.3 a) i 
Forståelsen kan utenlandske forsikringsforetak 
tilby forsikring knyttet til passasjerskip 
(herunder cruiseskip), havgående fiskefartøyer, 
letevirksomhet til havs eller forsikringsavtaler 
vedrørende innenlandske foretak som utøver en 
virksomhet som utgjør minst 10 årsverk, eller 
har en årlig omsetning over en bestemt 
terskelverdi. I 2005 var terskelverdien 50 
millioner norske kroner. 

 
Forsikringsforetak som ikke er etablert i 
Norge, må yte tjenestene angitt ovenfor og i 
punkt B.3 a) i Forståelsen gjennom en 
forsikringsmekler godkjent i Norge. 

 
2) Ingen 

1) Ingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Ingen 
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 3) Ingen enkeltinvestor eller samarbeidende 
gruppe av investorer kan erverve eller inneha 
mer enn ti prosent av aksjekapitalen i et norsk 
forsikringsforetak. En utenlandsk eller norsk 
finansinstitusjon kan imidlertid få tillatelse til å 
erverve og inneha inntil 25 prosent av de 
nevnte aksjene dersom dette er en del av et 
strategisk samarbeid. Finansdepartementet kan 
i særlige tilfeller gjøre unntak fra begrensning-
ene på enkeltinvestorers eierskap. 

 
 Uten hensyn til ovenstående kan utenlandske 

forsikringsforetak etablere del- eller heleide 
datterforetak i Norge. De øvrige eiere av slike 
deleide datterforetak må være utenlandske eller 
norske finansinstitusjoner.  

   
 For datterforetak eller filialer av finans-

institusjoner som ikke er hjemmehørende i 
Norge, kreves det at livsforsikring, skade-
forsikring og kredittforsikring drives i atskilte 
enheter. 

 
 Forsikringsforetak som er hjemmehørende i 

Norge, må være organisert som aksjeselskap 
eller gjensidig foretak. Forsikringsmekler-
foretak som er hjemmehørende i Norge, må 
være organisert som aksjeselskap. 

 

3) Med hensyn til gjensidige forsikringsforetak 
må daglig leder, minst halvdelen av styrets 
medlemmer og halvdelen av bedrifts-
forsamlingens medlemmer ha fast bopel i 
Norge. Nærings- og fiskeridepartementet kan 
gjøre unntak fra disse reglene.   

 

 4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 
horisontale forpliktelser. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 
horisontale forpliktelser. 
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B. Bankvirksomhet og andre 
finansielle tjenester (unntatt 
forsikring) 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen enkeltinvestor eller samarbeidende 

gruppe av investorer kan erverve eller inneha 
mer enn ti prosent av aksjekapitalen i forret-
ningsbanker, verdipapirregistre eller finan-
sieringsforetak, eller mer enn ti prosent av 
grunnfondskapitalen i sparebanker.  En uten-
landsk eller norsk finansinstitusjon kan imid-
lertid få tillatelse til å erverve og inneha inntil 
25 prosent av de nevnte aksjene, unntatt for 
oppgjørssentraler eller grunnfondsbevis der-
som dette er en del av et strategisk samarbeid. I 
tillegg kan Finansdepartementet i særlige 
tilfeller gjøre unntak fra de nevnte begrens-
ningene på enkeltinvestorers eierskap i 
institusjoner som nevnt. 

 
 Uten hensyn til ovenstående kan utenlandske 

banker og finansieringsforetak etablere del- 
eller heleide datterforetak i Norge. De øvrige 
eiere av slike deleide datterforetak må være 
henholdsvis banker eller finansinstitusjoner. 

 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen  

 

  Forretningsbanker, verdipapirregistre, verdi-
papirforetak og forvaltningsselskaper for 
verdipapirfond som er hjemmehørende i 
Norge, må være organisert som aksjeselskap. 

 
 

 I sparebanker og finansieringsforetak som ikke 
er organisert som aksjeselskaper, må medlem-
mene av beslutningsorganer være norske stats-
borgere og ha fast bopel i Norge. Finans- 
departementet kan gjøre unntak fra disse 
reglene. 

 

 

 4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 
horisontale forpliktelser. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 
horisontale forpliktelser. 
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9. TURISME OG REISETJENESTER 
 
A. Hoteller og restauranter 
 

   

 Hoteller, campingplasser og 
annen kommersiell inn-
kvartering, restauranter, 
kaféer, puber, barer (CPC 
641, CPC 642, CPC 643) 

 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

 

B. Reisebyrå- og turoperatør-
tjenester 

 (CPC 7471) 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

 

C. Turistguiding 
 (CPC 7472) 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
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10. TJENESTER FOR FRITID, KULTUR OG SPORT 
 

 

B. Nyhetsbyråtjenester 
 (CPC 962) 
 
  

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
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11. TRANSPORTTJENESTER 
A. Sjøtransport3 
 

   

 Internasjonal transport 
(gods og passasjerer) (CPC 
7211 og 7212 samt CPC 
7213 der de kommer til 
anvendelse) 

 Internasjonal slepe- og 
bukseringsvirksomhet (del 
av CPC 7214) 
unntatt innenriksfart (1) og 
innenriks slepe- og 
bukseringsvirksomhet 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) a)  Skip i det ordinære norske skipsregisteret 

(NOR). Skipene må eies av norske 
statsborgere eller av et norsk foretak der 
norske statsborgere eier minst 60 prosent 
av kapitalen. Det kan gjøres unntak fra 60-
prosentregelen. 

 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) a) NOR: Dersom skipet eies av et aksje-

 selskap, må selskapet ha hovedkontor 
 i Norge. Flertallet av styrets medlemmer, 
 herunder styrets leder, må være norske 
 statsborgere bosatt i EØS- området og må 
 ha bodd i Norge i de foregående to år. 

 

 

  b) Skip i Norsk internasjonalt skipsregister 
 (NIS): Ingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 c) Andre former for kommersiell tilstede- 

 værelse (2): Ingen 
 

 b) NIS: Skip som ikke-norske interesser eier 
 mer enn 40 prosent av, må ha en 
 driftsfunksjon i Norge. Denne kan ivaretas 
 av et norsk rederi med hovedkontor i 
 Norge eller av et norsk driftsselskap; 
 dersom skipet er registrert direkte i NIS 
 av et utenlandsk foretak, kreves det en 
 norsk representant. Representanten må 
 være bosatt i Norge og ha fullmakt til å 
 motta søksmål på vegne av skipets eier. 

 
 c) Andre former for kommersiell tilstede- 

 værelse (2): Ingen 
 

 

                                                 
3 Se Tillegg II om Merknader til sjøtransport. 
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Innenriks sjøtransport av gods 
(del av CPC 7212), begrenset til 
følgende tjenester: 
 
 
- Tilbringertjenester knyttet 

til internasjonal frakt 
 
- Transport av tomme contai-

nere som brukes i inter-
nasjonal handel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4) a) Mannskap på NOR-skip: Ubundet, unntatt 
 som angitt i delen om horisontale 
 forpliktelser. 

 
 b) Mannskap på NIS-skip: Ubundet, unntatt 

 som angitt i delen om horisontale 
 forpliktelser. 

 
 c) Personell på land: Ubundet, unntatt som 

 angitt i delen om horisontale forpliktelser. 
 
 
 
 
 
 
1) Ingen 

 
2) Ingen 

 
 

3) a) Skip i det ordinære norske skipsregisteret 
(NOR). Skipene må eies av norske 
statsborgere eller av et norsk foretak der 
norske  statsborgere eier minst 60 prosent 
av kapitalen. Det kan gjøres unntak fra 60-
prosentregelen. 

 
 b) Andre former for kommersiell tilstede- 
  værelse: Ingen 
 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 
horisontale forpliktelser. 

4) a) Mannskap på NOR-skip: Ubundet, unntatt 
 som angitt i delen om horisontale 
 forpliktelser. 

 
 b) Mannskap på NIS-skip: Ingen, unntatt 

 som angitt i delen om horisontale 
 forpliktelser. 

 
 c) Personell på land: Ubundet, unntatt som 

 angitt i delen om horisontale forpliktelser. 
 
 
 
 
 

 
1) Ingen  
 
2) Ingen  
 
 
3) a) NOR: Dersom skipet eies av et aksje-

 selskap, må selskapet ha hovedkontor i 
 Norge. Flertallet av styrets medlemmer, 
 herunder styrets leder, må være norske 
 statsborgere bosatt i Norge og må ha bodd 
 i Norge i de foregående to år. 

 
b) Andre former for kommersiell tilstede- 
 værelse: Ingen 

 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
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Hjelpetjenester i forbindelse 
med sjøtransport: 
- Håndtering av sjøgods (3) 

 

 
1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

 
1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

 

- Lagringstjenester  
(CPC 742); 
tollklareringstjenester (4); 
containerdepottjenester (5) 

 

1) Ubundet∗ 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ubundet* 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

 

- Skipsagenturtjenester (6); 
spedisjonstjenester (7) 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

 

- Andre støtte- og hjelpe-
tjenester i forbindelse med 
transport (8) 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

                                                 
(∗) Ubundet – teknisk ugjennomførbart 
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Hjelpetjenester som rederier og 
skip må ha tilgang til etter 
behov: 

  Følgende tjenester gjøres 
tilgjengelige for tilbydere 
av internasjonale sjøtrans-
porttjenester på rimelige 
og likebehandlende vilkår: 
 
1. Lostjenester 
2. Slepe- og taubåt-

assistanse 
3. Proviantering og 

bunkring av drivstoff 
og vann 

   4. Håndtering av avfall 
og ballastvann 

5. Havnekapteintjenester 
6. Navigasjonshjelpe-

midler 
7. Landbaserte drifts-

tjenester av avgjø-
rende betydning for 
driften av skip, 
herunder kommunika-
sjon samt vann- og 
strømforsyning 

   8. Anlegg og utstyr for 
nødreparasjoner 

9. Tjenester i tilknytning 
 til oppankring, 
 kaiplass og fortøyning 
10. Containerhåndtering, 
 lagring, godstransport 
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   Dersom vei-, jernbane- og 
kystfartstjenester samt til-
knyttede hjelpetjenester 
ikke er fullt ut dekket av 
denne bindingslisten, skal 
multimodale transportører 
ha anledning til å leie, leie 
ut eller befrakte lastebiler, 
jernbanevogner og lik-
nende materiell for å 
kunne videretransportere 
internasjonal last som 
kommer sjøveien, eller for 
å ha tilgang til, og adgang 
til å bruke, transport-
tjenester som nevnt for å 
kunne tilby multimodale 
transporttjenester. 
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C. Lufttransporttjenester  

(Tjenestene er definert i 
vedlegget om lufttransport 
til GATS) 

 

   

- Edb-baserte reservasjons-
systemer (CRS) 

1) Ingen 
 
 
 
2) Ingen 

1) Ubundet med hensyn til morforetakets eller 
deltakende foretaks forpliktelser overfor et 
CRS kontrollert av et luftfartsforetak hjemme-
hørende i ett eller flere tredjeland 

2) Ingen 

 

 3) Ingen 
 
 
 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

3) Ubundet med hensyn til morforetakets eller 
deltakende foretaks forpliktelser overfor et 
CRS kontrollert av et luftfartsforetak hjemme-
hørende i ett eller flere tredjeland 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 
horisontale forpliktelser. 

 

- Salg og markedsføring av 
lufttransporttjenester 

1) Ingen 
 
 
2) Ingen 
3) Ingen 
 

1) Ubundet for distribusjon gjennom et CRS av 
lufttransporttjenester tilbudt av foretaket som 
eier CRS-et. 

2) Ingen 
3) Ubundet for distribusjon gjennom et CRS av 

lufttransporttjenester tilbudt av foretaket som 
eier CRS-et. 

 

 4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 
horisontale forpliktelser. 

 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 
horisontale forpliktelser.  

 

- Reparasjons- og vedlike-
holdstjenester for luftfar-
tøyer 

 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
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- Bakketjenester 1) Ubundet 
2) Ingen 
3) Ingen, bortsett fra at tjenestekategoriene av-

henger av lufthavnens størrelse. Antallet 
tjenesteytere ved hver lufthavn kan være 
begrenset på grunn av plassmangel, og kan av 
andre grunner være begrenset til et minimum 
på to. Likebehandlende forhåndsgodkjenning 
kan gjelde. 

4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 
horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet 
2) Ingen 
3) Ingen 
 
 
 
 
 
 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

E. Jernbanetransporttjenester 
 
 

   

c) Skiftetjenester (CPC 7113) 
 

1) Ubundet 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ubundet 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

d) Vedlikeholds- og 
reparasjonstjenester for 
jernbanemateriell 

 (CPC 8868)4 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

e) Støttetjenester for jernbane-
transporttjenester 

 (CPC 743) 

1) Ubundet 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ubundet 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser.  
 

 

                                                 
4 De nevnte tjenestene utgjør bare en del av det totale spekteret av aktiviteter som omfattes av CPC-forståelsen.  
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F. Veitransporttjenester 
 

   

a), b) Passasjer- og gods-
transport  

 (CPC 7121, CPC 7122, 
CPC 7123; omfatter 
ikke kabotasje) 

 

1) Ubundet 
2) Ingen 
3) Ingen, unntatt for passasjertransport, der 

rutetrafikk og pendeltransport forutsetter en 
vurdering av markedsbehovet basert på 
trafikkriteriene. 

4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 
horisontale forpliktelser. 

 

1) Ubundet 
2) Ingen 
3) Ingen  
 
 
 
4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 
 horisontale forpliktelser. 

 

e) Støttetjenester for 
veitransporttjenester 

 (CPC 744) 

1) Ubundet 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ubundet 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

G. Rørledningstransport 
 

   

- Offshore oppstrøms 
rørledningstransport av olje 
og naturgass, unntatt sentral 
ledningsnettkontroll og 
overvåkingstjenester 
(berørte deler av CPC 
71310) 

 
 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ubundet 
4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ingen 
2) Ingen 
3) Ubundet  
4) Ubundet unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 

 

H. Tjenester i tilknytning til 
alle typer transport 
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a) Håndtering av last 
 (CPC 741) 
 

1) Ubundet∗ 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ubundet* 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

 
 

b) Lagringstjenester  
 (CPC 742) 
 

1) Ubundet* 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

1) Ubundet* 
2) Ingen 
3) Ingen 
4) Ubundet, unntatt som angitt i delen om 

horisontale forpliktelser. 
 

 
 

 
 

                                                 
∗ Ubundet – teknisk ugjennomførbart 



TILLEGGSDOKUMENT I 
 

Forståelse om hva som omfattes av CPC 84 – Datatjenester og 
tilknyttede tjenester 

 
1. CPC 84 omfatter alle datatjenester og tilknyttede tjenester.   
 
2. Den teknologiske utviklingen har ført til et økt tilbud av tjenester som nevnt i 
form av bunter eller pakker av tilknyttede tjenester, som kan omfatte alle de 
grunnleggende funksjonene oppført på listen i nr. 3 eller bare noen av dem. For 
eksempel består tjenester som nett- eller domenehoteller, datamineringstjenester og 
grid-basert databehandling (samkjørt datakraft) alle av en kombinasjon av grunnleg-
gende datatjenester. 
 
3. Uansett om tjenestene ytes via nettverk, herunder internett, omfatter 
datatjenester og tilknyttede tjenester alle tjenester som dekker en hvilken som helst av 
følgende oppgaver eller en hvilken som helst kombinasjon av dem:  
 

• rådgivning, tilpasning, strategi, analyse, planlegging, spesifikasjon, 
design, utvikling, installasjon, implementering, integrering, testing, 
feilsøking, oppdatering, støtte, teknisk assistanse eller styring av eller for 
datamaskiner eller datasystemer,  

 
• rådgivning, strategi, analyse, planlegging, spesifikasjon, design, 

utvikling, installasjon, implementering, integrasjon, testing, feilsøking, 
oppdatering, tilpasning, vedlikehold, støtte, teknisk assistanse, styring 
eller bruk av eller for programvare5, 

 
• databehandling, datalagring, vertstjenester eller databasetjenester,  
 
• vedlikeholds- og reparasjonstjenester for kontormaskiner og -utstyr, 

herunder datamaskiner, og 
 
• tjenester knyttet til opplæring av kunders ansatte i bruk av programvare, 

datamaskiner eller datasystemer, og ikke klassifisert annet sted.  
 
4. I mange tilfeller kan datatjenester og tilknyttede tjenester muliggjøre annen 
tjenesteyting6, både elektronisk og på andre måter. Imidlertid er det i slike tilfeller en 
vesentlig forskjell mellom datatjenesten og den tilknyttede tjenesten (f.eks. nett- eller 
applikasjonshotell) og den andre tjenesten som datatjenesten og den tilknyttede 
tjenesten gjør tilgjengelig. Den andre tjenesten hører ikke under CPC 84 selv om den 
gjøres tilgjengelig via en datatjeneste og en tilknyttet tjeneste. 
                                                 
5 «Programvare» kan defineres som sett av instrukser som må gis til datamaskiner for å få dem til 

å virke og kommunisere. En rekke forskjellige programmer kan utvikles for spesifikke 
applikasjoner (applikasjonsprogramvare), og kunden har mulighet til å velge mellom å bruke 
ferdige programmer (programvarepakker) eller å utvikle spesifikke programmer for spesifikke 
krav (kundetilpasset programvare), eller en kombinasjon av disse to løsningene. 

6  For eksempel W/120.1.A.b. (regnskaps-, revisjons- og bokføringstjenester), W/120.1.A.d. 
(arkitekttjenester), W/120.1.A.h. (medisinske og tannmedisinske tjenester), W/120.2.D (audio-
visuelle tjenester) og W/120.5. (utdanningstjenester). 



TILLEGGSDOKUMENT II 
 

MERKNADER TIL SJØTRANSPORT 
 
 
Med «rimelige og likebehandlende vilkår» for multimodal transportvirksomhet menes at 
multimodale transportforetak har mulighet til å sørge for videreforsendelse av varer uten 
unødig opphold og med prioritet foran andre varer som er ankommet havnen på et 
senere tidspunkt. Med «multimodalt transportforetak» menes den som et konnossement, 
et multimodalt transportdokument eller en annen type dokument som godtgjør at det 
foreligger en avtale om multimodal transport av varer, er utstedt på vegne av, og som er 
ansvarlig for at varetransporten skjer i samsvar med fraktavtalen. 
 
1. Med «innenriksfart» menes sjøtransport av varer og passasjerer mellom havner i 
Norge, herunder steder på kontinentalsokkelen der det letes etter petroleum eller utvinnes 
petroleum. 
 
2. Med «andre former for kommersiell tilstedeværelse for å tilby internasjonale 
sjøtransporttjenester» menes at tilbydere av internasjonale sjøtransporttjenester 
hjemmehørende i andre medlemsland har mulighet til å utføre lokalt all virksomhet som 
er nødvendig for å kunne yte en delvis eller helt integrert transporttjeneste som 
sjøtransport utgjør en vesentlig del av. (Denne forpliktelsen skal imidlertid ikke forstås 
slik at den på noen måte innebærer en avgrensning av de forpliktelser som er avtalt for 
den grenseoverskridende leveringsmåten). 
 
Virksomhet som nevnt omfatter, men er ikke begrenset til:  
  

a) å markedsføre og selge sjøtransporttjenester og tilknyttede tjenester gjennom 
direkte kontakt med kundene, fra tilbudsfase til fakturering; disse tjenestene 
er tjenester som drives eller tilbys av tjenesteyteren selv, eller av tjeneste-
ytere som den som selger tjenesten, har et løpende forretningsforhold med, 

 
b) å foreta anskaffelse, på egne vegne eller på vegne av kunder, (og drive 

videresalg til kundene) av transporttjenester og tilknyttede tjenester, 
herunder transporttjenester innenlands med alle typer transportmidler, særlig 
på innenlandske vannveier, på innenlandsk vei og med innenlandsk jernbane, 
noe som er nødvendig for å kunne tilby integrerte transporttjenester, 

 
c) å utferdige dokumentasjon i forbindelse med transportdokumenter, tolldoku-

menter eller andre dokumenter som omhandler den transporterte varens 
opprinnelse og beskaffenhet, 

 
d) å formidle foretaksopplysninger og forretningsinformasjon på ulike måter, 

herunder via elektroniske informasjonssystemer og elektronisk data-
utveksling (med forbehold for bestemmelsene i vedlegget om telekommuni-
kasjon), 

 
e) å inngå forretningsavtaler med lokalt etablerte spedisjonsfirmaer (herunder 

deltakelse som aksjeeier) og ansette lokalt rekruttert personell (eller uten-
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landsk personell, med forbehold for den horisontale forpliktelsen om beve-
gelighet for arbeidstakere), 

 
f) å handle på vegne av foretakene og, når det er påkrevd, tilrettelegge 

skipsanløp eller mottak av last. 
 

3. «Håndtering av sjøgods» er oppgaver som utføres av laste- og losseforetak, 
herunder terminaloperatører, men omfatter ikke oppgaver som utføres direkte av 
havnearbeidere når denne arbeidsstyrken er organisert uavhengig av laste- og 
losseforetakene eller terminaloperatørenes foretak. Virksomheten som omfattes, 
inkluderer tilrettelegging av, og tilsyn med: 
 

- lasting og lossing av skip 
- surring og løsing av last 
- mottak/levering og oppbevaring av gods før avskiping eller etter lossing. 

 
4. «Tollklareringstjenester» (alternativt «tollmeklertjenester») er virksomhet som 
består i å utføre tollformaliteter på vegne av en annen part i forbindelse med innførsel, 
utførsel eller transitt av last, enten denne tjenesten er tjenesteyterens hovedvirksomhet 
eller et vanlig tillegg til hans hovedvirksomhet. 
 
5. «Containerdepottjenester» er virksomhet som består i å lagre containere, enten i 
et havneområde eller inne i landet, slik at de kan fylles/tømmes, repareres og klargjøres 
for avskiping. 
 
6.  «Skipsagenturtjenester» er virksomhet som består i å representere, i egenskap av 
agent, i et gitt geografisk område, ett eller flere linjerederiers eller rederiers forretnings-
interesser, for følgende formål: 
 

- å markedsføre og selge sjøtransporttjenester og tilknyttede tjenester, fra 
tilbudsfase til fakturering, og utstede av konnossementer på vegne av 
foretakene; å anskaffe og videreselge nødvendige tilknyttede tjenester; å 
utferdige dokumenter og formidle foretaksopplysninger og forretnings-
informasjon, 

  
- å handle på vegne av foretakene og, når det er påkrevd, tilrettelegge 

skipsanløp eller mottak av last. 
 
7. «Spedisjonstjenester» er virksomhet som består i å tilrettelegge og overvåke 
forsendelser på vegne av avskipere, gjennom anskaffelse av transporttjenester og 
tilknyttede tjenester, utferdigelse av dokumenter og formidling av foretaksopplysninger 
og forretningsinformasjon. 
 
8. «Andre støtte- og hjelpetjenester i forbindelse med transport» er fraktmekler-
tjenester, fakturakontroll og informasjon om fraktrater, tjenester knyttet til utferdigelse 
av transportdokumenter, pakking og emballering, utpakking og avemballering, gods-
inspeksjon, veiing og stikkprøvetaking, samt tjenester i forbindelse med mottak og god-
kjenning av last (herunder lokal henting og utlevering). 



 

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG XI 
 

FILIPPINENE – BINDINGSLISTER OVER SPESIFIKKE FORPLIKTELSER NEVNT I ARTIKKEL 6.16 
 
1. Tjenestegrupperingen er basert på Services Sectoral Classification List (GATT-dokument MTN.GNS/W120 av 10. juli 1991) og er i 

samsvar med definisjonen i De forente nasjoners foreløpige sentrale produktgruppering (The 1991 UN Provisional Central Product 
Classification (CPC), med mindre noe annet er oppgitt. De alfabetiske og numeriske inndelingene er oppgitt for å sikre større klarhet i 
beskrivelsen av spesifikke forpliktelser, men skal ikke forstås dit hen at de utgjør en del av de spesifikke forpliktelsene. 

 
2. Utarbeidingen av bindingslisten over spesifikke forpliktelser følger Guidelines for Scheduling of Specific Commitments (WTO-

dokument S/L/92 av 28. mars 2001). Retningslinjene skal imidlertid ikke forstås dit hen at de er juridisk bindende. 
 
3. Ytelsesmåtene 1), 2), 3) og 4) i denne bindingslisten tilsvarer yting av tjenester som definert i punkt i), ii), iii) og iv) i artikkel 71 

bokstav t). 
 
4. Oppføringen «Ubundet» betyr at Filippinene har full frihet til å innføre eller opprettholde tiltak som er uforenlige med markedsadgang 

eller nasjonal behandling i den aktuelle sektoren og for den aktuelle ytelsesmåten. 
 
5. Oppføringen «Ubundet» betyr ubundet på grunn av manglende teknisk gjennomførbarhet. 
 
6. Bruk av «**» i tilknytning til enkelte CPC-koder betyr at den spesifikke forpliktelsen for den aktuelle koden ikke dekker hele 

tjenestespekteret som omfattes av koden. 
 
7. Alle restriksjoner på markedsadgang og nasjonal behandling i den horisontale delen får anvendelse på alle sektorer og undersektorer 

der Filippinene påtar seg spesifikke forpliktelser i denne listen, med mindre noe annet er oppgitt. 
 
8. Alle henvisninger i listen til navn på filippinske lover, regler og forskrifter skal fortolkes slik at de omfatter alle endringer av navn som 

er blitt foretatt per det tidspunkt denne avtalen trer i kraft. 
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Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 
 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

 
I. HORISONTALE FORPLIKTELSER 
 
Alle sektorer i denne listen  3)  I virksomhet som ved lov er uttrykkelig forbeholdt 

filippinske borgere (dvs. at utenlandsk egen-
kapitalandel er begrenset til høyst 40 %):  

  
Andelen utenlandske investorer i styreorganet i 
aksjeselskap med virksomhet som ved lov er 
uttrykkelig forbeholdt filippinske borgere, skal 
være i samme forhold som det er utenlandske 
eierinteresser i slike enheters kapital.  

 
Alle toppledere og mellomledere må være 
filippinske borgere. 
 

Erverv av landarealer 
 

Alle offentlige landarealer tilhører staten. Bare 
filippinske borgere eller foretak eller sammen-
slutninger der minst 60 % av kapitalen eies av 
filippinske borgere, kan eie arealer som ikke 
tilhører staten, og skaffe seg tilgang til statseide 
arealer ved å leie. 

 
Utenlandske investorer kan leie bare arealer i privat 
eie. 

 
4)  I virksomhet som ved lov er uttrykkelig forbeholdt 

filippinske borgere, og der utenlandsk egen-
kapitalandel er begrenset til høyst 40 %, må alle 
toppledere og mellomledere være filippinske 
borgere. 
 
I henhold til artikkel 40 i arbeidsmarkedsloven 

3)  Adgang til innenlandsk kreditt 
 

Utenlandsk foretak som utøver annen 
virksomhet enn produksjon og benytter seg av 
lån i peso, må på lånetidspunktet overholde 
det foreskrevne forholdet gjeld:egenkapital, 
som er 50:50. Utenlandske foretak som 
omfattes av denne regelen, er: 

 
interessentskap der mer enn 40 % av kapitalen 
eies av personer som ikke er filippinske 
borgere, og 
 
aksjeselskap der mer enn 40 % av den totale 
tegnede kapitalen eies av personer som ikke er 
filippinske borgere. 
 
Dette kravet får ikke anvendelse på banker og 
finansformidlere som ikke er bankforetak. 

 
 
 
 
 
 
4) I henhold til artikkel XII paragraf 14 i 

Filippinenes grunnlov, skal yrkesutøving i 
Filippinene forbeholdes filippinske borgere, 
unntatt i tilfeller fastsatt ved lov. Dersom en 
fysisk persons stilling utgjør utøving av et 
yrke som er regulert i filippinske lover, regler 
og forskrifter, må den fysiske personen i 
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Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 
 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

(Labor Code) med endringer og denne lovens 
gjennomføringsregler og -forskrifter, kan ikke-
bosatte utenlandske borgere få adgang til 
Filippinene etter at det er fastslått at det ikke 
finnes noen person i Filippinene som på søknads-
tidspunktet er tilgjengelig, kompetent, i stand til 
og villig til å yte tjenestene som den utenlandske 
borgeren ønskes rekruttert for. 

 
For følgende kategorier fysiske personer vil det 
ikke bli foretatt noen vurdering av markeds-
behovet: 
 
Med «ansatt utstasjonert innenfor foretaket 
(Intra-Corporate Transferee, ICT)» menes: fysisk 
person som er ansatt hos en juridisk person etablert 
i en EFTA-stat, som er midlertidig utstasjonert for 
å yte tjenester gjennom kommersiell tilstede-
værelse via et fellesforetak, et representasjons-
kontor, en filial, et datterforetak eller et tilknyttet 
foretak i Filippinene, som hadde vært ansatt hos 
den juridiske personen i minst ett (1) år umiddel-
bart før han/hun søkte om innreise, og som er: 
 
i)  toppleder: fysisk person i organisasjonen som 
primært har ansvar for organisasjonens ledelse, 
utøver stor frihet ved beslutningstaking og er 
gjenstand for generelt tilsyn av, eller mottar 
instrukser fra, bare ledere på høyere nivå, styret 
eller bedriftens aksjeeiere; en toppleder vil ikke 
direkte utføre oppgaver forbundet med den 
aktuelle tjenesten eller de aktuelle tjenestene som 
organisasjonen yter. 
 
 
ii)  mellomleder: fysisk person i organisasjonen 

henhold til paragraf 7 bokstav j) i Republic 
Act No. 8981 innhente tillatelse til å utøve det 
regulerte yrket fra Professional Regulation 
Commission (PRC). Den fysiske personen 
skal videre oppfylle kravene til utenlandsk 
borgers yrkesutøving i samsvar med loven 
som regulerer utøving av det aktuelle yrket. 

 
 

Med hensyn til virksomhet som er 
uttrykkelig forbeholdt filippinske borgere 
eller aksjeselskap eller sammenslutninger der 
utenlandsk deltakelse i egenkapitalen er 
begrenset til høyst 40 %, må alle toppledere 
og mellomledere i henhold til grunnloven og 
andre relevante lover være filippinske 
borgere. En person som ikke er filippinsk 
borger, men som er leder eller er tillagt 
spesialiserte funksjoner, skal ha to (2) 
filippinske stedfortredere.  
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Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 
 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

som primært har ansvaret for ledelsen av 
organisasjonen/avdelingen/underavdelingen og ut-
øver tilsyn og kontroll med arbeidet som utføres 
av andre ansatte med administrative, ledende eller 
faglige oppgaver; omfatter ikke førstelinjeledere 
med mindre de ansatte det føres tilsyn med, er 
fagpersoner; omfatter ikke ansatte som først og 
fremst utfører oppgaver som er nødvendige for å 
yte tjenesten, eller  
 
iii)  spesialist: fysisk person i organisasjonen  
- som innehar kunnskaper på høyt nivå som er 

absolutt nødvendige for etableringen og 
ytingen av de aktuelle tjenestene og/eller 
innehar beskyttet kunnskap om organisa-
sjonens tjenester, forskningsutstyr, metoder 
eller ledelse; kan omfatte, men er ikke 
begrenset til, utøvere av et yrke det kreves 
tillatelse for å utøve; og 

- som har minst fem (5) års relatert erfaring. 
 
Midlertidig opphold tillates for et tidsrom av høyst 
ett (1) år. 
 
Med «forretningsbesøkende / forretningsrei-
sende» menes: fysiske personer som er hjemme-
hørende i en EFTA-stat og ønsker å foreta innreise 
til Filippinene eller oppholde seg der på midlerti-
dig basis, og som så lenge besøket varer, mottar 
vederlag og økonomisk støtte fra kilder utenfor 
Filippinene; og 
 
i)  som representerer en tjenesteyter og ønsker å 
foreta innreise på midlertidig basis med formål å 
forhandle om salg av tjenester eller inngå avtaler 
om salg av tjenester for vedkommende tjeneste-
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Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 
 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

yter, under forutsetning av at representantene ikke 
selv beskjeftiger seg med direkte salg til 
allmennheten eller tjenesteyting; 
 
ii)  som er ansatt hos en juridisk person som ikke 
har noen annen representant eller filial eller noe 
annet datterselskap i Filippinene, utelukkende med 
formål å etablere et kommersielt nærvær for den 
juridiske personen i Filippinene; og 
 
iii)  eller som har som formål å delta i forretnings-
forhandlinger eller -møter. 
 
Det skal innvilges innreise og midlertidig opphold 
for en fysisk person som er hjemmehørende i hver 
part, og som oppholder seg i Filippinene i et første 
tidsrom på 59 dager; dette tidsrommet kan deretter 
forlenges hver annen måned inntil oppholdet har 
nådd en total varighet på ett år i henhold til den 
filippinske Immigration Act of 1940, med 
endringer. 
 
Med «tjenesteyter i kontraktsforhold» menes: 
fysisk person ansatt hos en juridisk person som er 
etablert i en EFTA-stat, og som ikke har kommer-
siell tilstedeværelse på filippinsk territorium der 
tjenesteytingen vil skje, under forutsetning av at 
den fysiske personen: 
 
3)  har vært ansatt hos den juridiske personen i 
minst ett år umiddelbart før han/hun søkte om 
innreise; 
 
4)  reiser inn på filippinsk territorium på 
midlertidig basis med formål å yte en tjeneste i 
henhold til en kontrakt (kontrakter) mellom 
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Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 
 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

hans/hennes arbeidsgiver og et foretak med 
vesentlig* økonomisk virksomhet på filippinsk 
territorium; og 
 
5)  er verken toppleder, mellomleder eller 
spesialist som definert over, og mottar vederlag fra 
sin arbeidsgiver. 
 
For hver kontrakt vil innreise på midlertidig basis 
bli innvilget for et begrenset antall tjenesteytere; 
antallet tjenesteytere vil være avhengig av 
omfanget av oppgaven som skal utføres i henhold 
til kontrakten. 
 
Innreise og midlertidig opphold skal innvilges en 
fysisk person som er hjemmehørende i hver part, 
og som oppholder seg i Filippinene i et første 
tidsrom på 59 dager; dette tidsrommet kan deretter 
forlenges hver annen måned inntil oppholdet har 
nådd en total varighet på ett år etter Common-
wealth Act No. 613, også kjent som den filippinske 
Immigration Act of 1940, med endringer. 

 
Med «installatører, montører og servicefolk» 
menes: fysisk person 
- som i minst ett år har vært ansatt hos en 

juridisk person etablert i en EFTA-stat, og 
som har fått i oppdrag å installere, eller å 
foreta service på, maskiner og andre tekniske 
anlegg samt utstyr eller både maskiner og 
andre tekniske anlegg samt utstyr, forutsatt at 
installasjon og/eller service som nevnt og 
foretatt av den juridiske personen inngår i 
kontrakten om kjøp av maskinene eller de 

                                                 
* Foretak med aktiva over PHP 50 millioner 



- 7 - 
 

 

Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 
 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

andre tekniske anleggene eller utstyret, og at 
det foreligger et kontraktfestet krav om å 
utvikle ferdigheter lokalt gjennom opplæring 
gitt til den juridiske personen på filippinsk 
territorium; 

- som har kunnskaper på høyt nivå og den 
tekniske ekspertisen som kreves etter kontrak-
ten mellom en juridisk person på filippinsk 
territorium og den juridiske personen som er 
etablert i en EFTA-stat, og som ikke har 
kommersiell tilstedeværelse på Filippinene; 

- som ikke kan yte tjenester som ikke er 
forbundet med servicetiltakene omhandlet i 
kontrakten og tjenesteyting i tilknytning til 
CPC 872, og 

- som gis adgang til å oppholde seg i Filippin-
ene i et tidsrom av høyst 90 dager i en hvilken 
som helst tolvmånedersperiode. 

 
Alle tiltak som gjelder permanent bosatte 
personer, er ubundet. 

 
Medfører også restriksjoner på nasjonal behand-
ling. 
 

1), 2), 3), 4)  
 

Alle tiltak med hensyn til subsidier er ubundet. 
 
Alle tiltak truffet av lokale forvaltningsenheter er 
ubundet. 
 
Medfører også restriksjoner på nasjonal behand-
ling. 

Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 
 



- 8 - 
 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

 
II. SEKTORSPESIFIKKE FORPLIKTELSER 
 
1. FORRETNINGSTJENESTER    
A. Yrkestjenester    
Alle undersektorer 1), 2) Tjenesteproduksjon: For yrker med spesifikk 

tjenesteproduksjon (f.eks. tegninger, spesifika-
sjoner, revisjonsrapporter), skal produksjonen 
godkjennes av filippinske statlige myndigheter 
forutsatt at dokumentene er undertegnet av en 
fagperson registrert hos Professional Regulation 
Commission (PRC) eller av en utenlandsk 
fagperson som har fått utstedt en egen midlertidig 
tillatelse av PRC.  

 
Medfører også restriksjoner på nasjonal behand-
ling. 

 
4)    Dersom en fysisk persons stilling utgjør utøving 

av et yrke som er regulert i filippinske lover, 
regler og forskrifter, må den fysiske personen i 
henhold til paragraf 7 bokstav j) i Republic Act 
No. 8981, også kjent som PRC Modernization Act 
of 2000, innhente tillatelse til å utøve det 
regulerte yrket fra PRC. Den fysiske personen 
skal videre oppfylle kravene til utenlandsk 
borgers yrkesutøving i samsvar med loven som 
regulerer utøving av det aktuelle yrket.  
 
Medfører også restriksjoner på nasjonal behand-
ling. 
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Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 
 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

Tjenester i tilknytning til finansiell 
revisjonsvirksomhet (86211) 
 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 

 
(3) Yrkesutøving som ansatt i et tredjepartseid 

forretningsforetak (corporate practice) er ikke  
tillatt. 

 
(4) Ingen 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Yrkesutøving som ansatt i et tredjepartseid 

forretningsforetak (corporate practice) er 
ikke tillatt. 

 
(4) Ingen 

 

Tjenesteyting i forbindelse med 
bokføringsrevisjon (86212) 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Yrkesutøving som ansatt i et tredjepartseid 

forretningsforetak (corporate practice) er ikke 
tillatt. 

 
(4) Ingen 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 

 
(3) Yrkesutøving som ansatt i et tredjepartseid 

forretningsforetak (corporate practice) er 
ikke tillatt. 

 
(4)  Ingen 

 

Arkitekttjenester (8671) (1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ubundet 
 
(4) Ingen 

(1) Ingen 
 

(2) Ingen 
 
(3) Ubundet 
 
(4) Ingen 

 

Ingeniørtjenester – flyteknikk 
(8672**) 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Yrkesutøving som ansatt i et tredjepartseid   

forretningsforetak (corporate practice) er ikke  
tillatt. 

 
(4) Ingen 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Yrkesutøving som ansatt i et tredjepartseid 

forretningsforetak (corporate practice) er 
ikke tillatt. 

 
(4) Ingen 
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Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 
 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

Ingeniørtjenester – landbruksteknikk 
(8672**) 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 

 
(3) Yrkesutøving som ansatt i et tredjepartseid 

forretningsforetak (corporate practice) er ikke 
tillatt. 

 
(4) Ingen 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 

 
(3) Yrkesutøving som ansatt i et tredjepartseid 

forretningsforetak (corporate practice) er 
ikke tillatt. 

 
(4) Ingen 

 

Ingeniørtjenester – kjemiteknikk 
(8672**) 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 

 
(3) Yrkesutøving som ansatt i et tredjepartseid 

forretningsforetak (corporate practice) er ikke 
tillatt. 

 
(4) Ingen 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 

 
(3) Yrkesutøving som ansatt i et tredjepartseid 

forretningsforetak (corporate practice) er 
ikke tillatt. 
 

(4) Ingen 

 

Ingeniørtjenester – bygg og anlegg 
(8672**) 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Yrkesutøving som ansatt i et tredjepartseid 

forretningsforetak (corporate practice) er ikke 
tillatt. 

 
(4) Ingen 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Yrkesutøving som ansatt i et tredjepartseid 

forretningsforetak (corporate practice) er 
ikke tillatt. 

 
(4) Ingen 

 

Ingeniørtjenester – elektroteknikk 
(8672**) 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ubundet  
 
(4) Ingen 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ubundet  
 
(4) Ingen 

 



- 11 - 
 

 

Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 
 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

Ingeniørtjenester – elektronikk 
(8672**) 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Yrkesutøving som ansatt i et tredjepartseid 

forretningsforetak (corporate practice) er ikke 
tillatt. 

(4) Ingen 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Yrkesutøving som ansatt i et tredjepartseid 

forretningsforetak (corporate practice) er 
ikke tillatt. 

(4) Ingen 

 

Ingeniørtjenester – geodesi (8672**) (1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Yrkesutøving som ansatt i et tredjepartseid 

forretningsforetak (corporate practice) er ikke 
tillatt. 

(4) Ingen 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Yrkesutøving som ansatt i et tredjepartseid 

forretningsforetak (corporate practice) er 
ikke tillatt. 

(4) Ingen 

 

Ingeniørtjenester – maskin (1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Yrkesutøving som ansatt i et tredjepartseid 

forretningsforetak (corporate practice) er ikke 
tillatt. 
 

(4) Ingen 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Yrkesutøving som ansatt i et tredjepartseid 

forretningsforetak (corporate practice) er 
ikke tillatt. 
 

(4) Ingen 

 

Ingeniørtjenester – metallurgi 
(8672**) 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 

 
(3) Yrkesutøving som ansatt i et tredjepartseid 

forretningsforetak (corporate practice) er ikke 
tillatt. 
 

(4) Ingen 
 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 

 
(3) Yrkesutøving som ansatt i et tredjepartseid 

forretningsforetak (corporate practice) er 
ikke tillatt. 

 
(4) Ingen 
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Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 
 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

Ingeniørtjenester – bergverk 
(8672**) 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Yrkesutøving som ansatt i et tredjepartseid 

forretningsforetak (corporate practice) er ikke 
tillatt. 
 

(4) Ingen 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Yrkesutøving som ansatt i et tredjepartseid 

forretningsforetak (corporate practice) er 
ikke tillatt. 

 
(4) Ingen 

 

Ingeniørtjenester – skipskonstruk-
sjon og skipsbygging (8672**) 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Yrkesutøving som ansatt i et tredjepartseid 

forretningsforetak (corporate practice) er ikke 
tillatt. 

 
(4) Ingen 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Yrkesutøving som ansatt i et tredjepartseid 

forretningsforetak (corporate practice) er 
ikke tillatt. 

 
(4) Ingen 

 

Ingeniørtjenester – sanitærteknikk 
(8672**) 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Yrkesutøving som ansatt i et tredjepartseid 

forretningsforetak (corporate practice) er ikke 
tillatt. 

 
(4) Ingen 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Yrkesutøving som ansatt i et tredjepartseid 

forretningsforetak (corporate practice) er 
ikke tillatt. 

 
(4) Ingen 

 

Miljøplanlegging, herunder 
byplanlegging (86741) 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ubundet 
 
(4) Ingen 
 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ubundet 
 
(4) Ingen 
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Landskapsarkitekttjenester (86742) (1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ubundet 

 
(4) Ingen 
 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ubundet 

 
(4) Ingen 

 

Interiør-/innredningstjenester (CPC 
87907**) 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 

 
(3) Ingen 

 
(4) Ingen 
 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen 
 
(4) Ingen 

 

Medisinske tjenester (93121, 93122)  (1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ubundet 
 
(4) Ingen 
 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ubundet 
 
(4) Ingen 

 

Veterinære tjenester (932) (1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Yrkesutøving som ansatt i et tredjepartseid 

forretningsforetak (corporate practice) er ikke 
tillatt. 

 
(4) Ingen 
 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Yrkesutøving som ansatt i et tredjepartseid 

forretningsforetak (corporate practice) er 
ikke tillatt. 

 
(4) Ingen 
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Sykepleietjenester (93191**) (1) Ingen 
 
(2) Ingen 

 
(3) Ubundet 

 
(4) Ingen 
 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ubundet 

 
(4) Ingen 

 

B. Datatjenester og tilknyttede 
tjenester 

   

Konsulenttjenester knyttet til 
installasjon av maskinvare (8410) 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 100 % 

er tillatt i følgende tilfeller: 
 

a) innbetalt egenkapital er minst USD 200.000 
for hjemmemarkedsbedrifter, 

b) innbetalt egenkapital er minst USD 100.000 
for hjemmemarkedsbedrifter som sysselsetter 
minst 50 direkte ansatte, 

c) innbetalt egenkapital er minst USD 100.000 
for hjemmemarkedsbedrifter som gjør bruk 
av spissteknologi som fastsatt av Department 
of Science and Technology (DOST), eller 

d) tjenesteyteren eksporterer 60 % eller mer av 
sin produksjon. 

 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 

delen. 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horison-

tale delen. 
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Tjenester knyttet til iverksetting av 
programvare (842) 
- Rådgivingstjenester i tilknyt-

ning til systemer og program-
vare (8421) 

- Systemkonstruksjon (8423) 
- Programmering (8424) 
- Systemvedlikehold (8425) 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 100 % 

er tillatt i følgende tilfeller: 
 

a) innbetalt egenkapital er minst USD 200.000 
for hjemmemarkedsbedrifter, 

b) innbetalt egenkapital er minst USD 100.000 
for hjemmemarkedsbedrifter som sysselsetter 
minst 50 direkte ansatte, 

c) innbetalt egenkapital er minst USD 100.000 
for hjemmemarkedsbedrifter som gjør bruk 
av spissteknologi som fastsatt av Department 
of Science and Technology (DOST), eller 

d) tjenesteyteren eksporterer 60 % eller mer av 
sin produksjon. 

 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 

delen. 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horison-

tale delen. 

 

Databehandling (843) (1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 100 % 

er tillatt i følgende tilfeller: 
 

a) innbetalt egenkapital er minst USD 200.000 
for hjemmemarkedsbedrifter, 

b) innbetalt egenkapital er minst USD 100.000 
for hjemmemarkedsbedrifter som sysselsetter 
minst 50 direkte ansatte, 

c) innbetalt egenkapital er minst USD 100.000 
for hjemmemarkedsbedrifter som gjør bruk 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen 
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av spissteknologi som fastsatt av Department 
of Science and Technology (DOST), eller 

d) tjenesteyteren eksporterer 60 % eller mer av 
sin produksjon. 

 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 

delen. 

 
 
 
 
 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horison-

tale delen. 
 

Databasetjenester (844) (1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 100 % 

er tillatt i følgende tilfeller: 
 
a) innbetalt egenkapital er minst USD 200.000 

for hjemmemarkedsbedrifter, 
b) innbetalt egenkapital er minst USD 100.000 

for hjemmemarkedsbedrifter som syssel-
setter minst 50 direkte ansatte, 

c) innbetalt egenkapital er minst USD 100.000 
for hjemmemarkedsbedrifter som gjør bruk 
av spissteknologi som fastsatt av Department 
of Science and Technology (DOST), eller 

d) Tjenesteyteren eksporterer 60 % eller mer av 
sin produksjon. 

 
(4)  Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 

delen. 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horison-

tale delen. 
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Andre (849) (1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 100 % 

er tillatt i følgende tilfeller: 
 
a) innbetalt egenkapital er minst USD 200.000 

for hjemmemarkedsbedrifter, 
b) innbetalt egenkapital er minst USD 100.000 

for hjemmemarkedsbedrifter som syssel-
setter minst 50 direkte ansatte, 

c) innbetalt egenkapital er minst USD 100.000 
for hjemmemarkedsbedrifter som gjør bruk 
av spissteknologi som fastsatt av Department 
of Science and Technology (DOST), eller 

d) tjenesteyteren eksporterer 60 % eller mer av 
sin produksjon. 

 
(4)  Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 

delen. 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)  Ubundet, unntatt som angitt i den horison-

tale delen. 
 

 

E. Leie- og leasingtjenester uten 
operatør 

   

Utleie av lastefartøyer uten mann-
skap (totalbefraktning/bareboat 
charter) for internasjonal fart 
(83103) 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen 
 
(4) Ubundet 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen 
 
(4) Ubundet 
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Utleie av andre maskiner og annet 
materiell (83101-102; 83106-109) 

(1) Ingen 
 

(2) Ingen 
 

(3) Ingen 
 

(4) Ubundet 
 

(1) Ingen 
 

(2) Ingen 
 

(3) Ingen 
 

(4) Ubundet 

 

F. Andre forretningstjenester    
Vanlig bedriftsrådgivning unntatt 
med hensyn til eierform (865**)  

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen, med mindre tjenesteytingen medfører 

yrkesutøving. 
 

(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 
delen. 

 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen, med mindre tjenesteytingen med-

fører yrkesutøving. 
 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horison-

tale delen. 

 

Teknisk prøving og analyse (86762) (1) Ubundet, med unntak av rådgivings- og 
konsulenttjenester.  
 
Også restriksjoner på yrkestjenester får 
anvendelse. 

 
(2) Ingen 
 
(3) En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 70 % er 

tillatt. 
 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 

delen. 

(1) Ubundet, med unntak av rådgivings- og 
konsulenttjenester. 
 
Også restriksjoner på yrkestjenester får 
anvendelse. 

 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen 
 
 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horison-

tale delen. 
 

Tjenester knyttet til teknisk (1) Ubundet, med unntak av rådgivings- og (1) Ubundet, med unntak av rådgivings- og  
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inspeksjon (86764) konsulenttjenester.  
 
Også restriksjoner på yrkestjenester får 
anvendelse. 

 
(2) Ingen 
 
(3) En utenlandsk kapitalandel på inntil 70 % er 

tillatt. 
 

(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 
delen. 
 

konsulenttjenester. 
 
Også restriksjoner på yrkestjenester får 
anvendelse. 

 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen 

 
 

(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horison-
tale delen. 

Tjenester knyttet til prosjektledelse, 
unntatt for oppføring av bygg 
(86601) 

(1) Ubundet* 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen, med mindre tjenesteytingen medfører 

yrkesutøving. 
 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 

delen. 
 

(1) Ubundet* 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen, med mindre tjenesteytingen 

medfører yrkesutøving. 
 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horison-

tale delen. 

 

Tjenester innenfor bergverk (883**)    
- Leting og utbygging innenfor 

olje og gass 
(1) Ubundet, med unntak av rådgivings- og 

konsulenttjenester. 
 

Også restriksjoner på yrkestjenester får 
anvendelse. 

 
(2) Ingen 
 
(3) En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 100 % 

er tillatt, med forbehold for presidentens 
godkjenning. 

(1) Ubundet, med unntak av rådgivings- og 
konsulenttjenester. 

 
Også restriksjoner på yrkestjenester får 
anvendelse. 

 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen 
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Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

 
Presidenten kan inngå avtaler med utenlandskeide 
foretak om teknisk eller økonomisk bistand til 
leting, utbygging og utnytting i stor skala av 
mineraler, petroleum og andre mineraloljer, alt i 
samsvar med alminnelige vilkår fastsatt ved lov 
og under forutsetning av reelle bidrag til landets 
økonomiske vekst og den filippinske allmenn-
hetens velferd. 

 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 

delen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den 

horisontale delen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tjenester i tilknytning til 
energidistribusjon (887**) 

   

- Eldistribusjon, unntatt fra el-
kooperativer 

(1) Ubundet, med unntak av rådgivings- og 
konsulenttjenester. 
 
Også restriksjoner på yrkestjenester får anvendelse. 

 
 
(2) Ingen 
 
(3) En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 40 % er 

tillatt. 
 

Med hensyn til eierandeler i distribusjonsforetak i 
forsyningssektoren og disses respektive holding-
selskaper skal personers aksjepost ikke overstige 25 
% av antallet stemmeberettigede aksjer, med 
mindre distribusjonsforetaket eller selskapet som 
eier aksjene, eller dettes kontrollerende aksjeeiere 
allerede noteres på børs [Philippine Stock Exchange 
(PSE)]. Forsyningsforetak må opptas til notering på 
PSE senest fem år etter at de erverver eierskap og 

(1) Ubundet, med unntak av rådgivings- og 
konsulenttjenester. 
 
Også restriksjoner på yrkestjenester får 
anvendelse. 
 

(2) Ingen 
 
(3) Ingen 
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kontroll. 
 
Produksjons- og distribusjonsforetak i forsyn-
ingssektoren som ikke er børsnotert, skal tilby, og 
selge til, allmennheten minst 15 % av sine ordinære 
aksjer, forutsatt at produksjons- og distribusjons-
foretak eller deres respektive holdingselskaper som 
allerede noteres på PSE, anses for å ivareta 
relevante krav. 
 
Et selskap eller en nærstående gruppe har ikke 
adgang til å eie, drive eller kontrollere mer enn 30 
% av et netts installerte produksjonskapasitet og/ 
eller 25 % av den nasjonale installerte produk-
sjonskapasiteten. 
 
Et distribusjonsforetak i forsyningssektoren har 
ikke adgang til å utnytte bilaterale strømforsynings-
kontrakter og hente fra dem mer enn 50 % av sin 
totale etterspørsel fra et assosiert foretak som driver 
produksjon. 
 
Medfører også restriksjoner på nasjonal behandling. 

 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale delen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Ubundet, unntatt som angitt i den 
horisontale delen. 

 
- Overføring av elektrisk energi (1) Ubundet* 

 
(2)  Ingen 
 
(3)  En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 40 % er 

 tillatt. 
 

Ingen produksjonsforetak, ingen distribusjons-

(1) Ubundet* 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen 
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foretak eller noen av disses respektive datterforetak 
eller tilknyttede foretak, ingen aksjeeier eller 
tjenestemann i produksjons- eller distribu-
sjonsforetak eller annen enhet som produserer eller 
distribuerer strøm, som nærmere angitt av Energy 
Regulatory Commission (ERC), eller [deres 
slektninger] innenfor fire grader av biologisk 
slektskap eller slektskap gjennom ekteskap, skal ha 
adgang til å inneha en direkte eller indirekte 
interesse i National Transmission Corporation 
(TRANSCO) eller sistnevntes konsesjonshaver. På 
samme måte skal verken TRANSCO eller 
sistnevntes konsesjonshaver eller aksjeeiere eller 
tjenestemenn eller noen av disses slektninger 
innenfor fire grader av biologisk slektskap eller 
slektskap gjennom ekteskap ha adgang til å inneha 
en direkte eller indirekte interesse i et produksjons- 
eller distribusjonsforetak. 
  
Restriksjoner angitt i den horisontale delen får også 
anvendelse. 
 
Medfører også restriksjoner på nasjonal behandling. 

 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale delen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horison-

tale delen. 
 

Beslektede vitenskapelige og 
tekniske rådgivingstjenester 
 
- Overflatemålinger (86753) 
- Kartfremstilling (86754) 

(1) Ingen 
 

(2) Ingen 
 
(3) Ubundet 

 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 

delen. 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ubundet 

 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horison-

tale delen. 
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Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

 
  

2. KOMMUNIKASJONSTJENESTER 

Alle undersektorer (3) Det skal ikke gis konsesjon, autorisasjon eller annen 
form for tillatelse til å drive en offentlig 
servicebedrift i forsyningssektoren til andre enn 
filippinske borgere eller foretak eller sammen-
slutninger som er organisert etter filippinsk lov, og 
der minst 60 % av foretakets kapital eies av borgere 
som nevnt. 
 

  

B. Kurertjenester (1) Det kreves kommersiell tilstedeværelse. 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen 

 
(4) Ingen 
 

(1)  Ingen 
 
(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen 

 

C. Telekommunikasjonstjenester    
Følgende tjenester ytes til allmenn-
heten på grunnlag av tilgjengelighet 
med hensyn til midler/anlegg og ved 
bruk av enten trådbasert eller trådløs 
teknologi, med unntak av kabel-
fjernsyn (CATV): 
 
a. Taletelefonitjenester (5721) 

- Lokalsamtaler 
- Fjernsamtaler 

Innenlandstjenester 

(1) Undergitt krav om forretningsavtale med autoriserte 
operatører 

 
(2) Ingen 
 
(3) Etablering er undergitt følgende krav og vilkår: 
 

a. Den filippinske kongressen må gi konsesjon. 
 

b. Det må foreligge attest som dokumenterer 
samfunnsnytte av typen Certificate of Public 
Convenience and Necessity (CPCN) utstedt av 

(1) Ingen 
 
 
(2) Ingen 
 
(3) Etablering er undergitt følgende krav og 

vilkår: 
 

a. Andelen ikke-filippinske borgere i enhe-
tens styre skal være i samme forhold 
som det i alt er utenlandsk kapital i 
enheten. 

Ved tildeling av spektrum for tele-
kommunikasjonstjenester skal ved-
kommende myndighet i en part påse at 
tildelingsprosessen sikrer innsyn og er 
basert på konkurranse; dette omfatter 
følgende: 
 
a) en offentlig konsultasjonsprosess 
om tildelingsprosessen, 
 
b) opplysninger om prosessen i 
tilstrekkelig omfang til at interesserte 
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Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

Internasjonale tjenester 
 
b. Pakkesvitsjet dataoverføring 

(7523**) 
 
c. Linjesvitsjet dataoverføring 

(7523**) 
 

d. Telekstjenester (7523**) 
 
e. Telegraftjenester (7522) 
 
f. Telefakstjenester 

(7521**+7529**) 
 
g. Tjenester i tilknytning til private 

leide samband (7522**+7523) 
 
h. Andre tjenester 

- Mobiltelefonitjenester 
(75213) 

- Satellittjenester 

National Telecommunications Commission 
(NTC). 

 
c. En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 40 % 

er tillatt. 
 

d. Videresalg av private leide samband er ikke 
tillatt. 
 

e. Private leide samband skal ikke knyttes til et 
offentlig nett (PSTN). 

 
f. Funksjoner som tilbakeringing (call back), 

automatisk oppringing (dial back) og andre 
liknende funksjoner som fører til samme type 
operasjon, er ikke tillatt. 

 
g. Det tas forbehold om tilgjengelig kapasitet og 

effektiv bruk av radiofrekvenser. 
 

h. Bare tele-, kringkastings- og/eller kabel-TV-
enheter som er behørig tildelt konsesjon eller 
sertifisert, kan få tilgang til tilbydere av 
kommunikasjon via romsegment. 

 
i. Filippinske satellittoperatører skal gis fortrinns-

rett til å dekke konsesjonshavende enheters 
behov for romsegmentkapasitet etter at alle 
forhold er tatt i betraktning og veid likt. 
 

j. Tjenesteyting forbundet med romsegment i 
Filippinene skal skje på grunnlag av gjensidige 
ordninger. 

 
(4) Tjenesteytere må være filippinske borgere. 

 
b. Alle toppledere og mellomledere må 

være filippinske borgere. 
 
 
Restriksjoner angitt i den horisontale delen får 
også anvendelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Tjenesteytere må være filippinske borgere. 
 

kan søke om tildeling av spektrum og 
inngi bud, herunder behov for å sikre 
alle budgivere tilstrekkelig og rimelig 
tid til å gjennomgå og vurdere kravene 
og til å forberede innleveringen av 
budet,  
 
c) nærmere opplysninger om utvelg-
ingsprinsipper og kriterier for utvel-
ging blant budgiverne,  
 
d) metoden for utvelging av den som 
er kvalifisert til å bli tildelt spekteret, 
skal sikre innsyn og være objektiv. 
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Tjenester i tilknytning til data- og 
meldingsoverføring 
 
Datanettverksjenester (75231) 
 
Elektroniske meldings- og 
informasjonstjenester (75232) 
 

(1) Ubundet 
 
(2) Ingen 

 
(3) Etablering er undergitt følgende krav og vilkår: 
 
 a.  Den filippinske kongressen må gi konsesjon. 

 
b. Det må foreligge attest som dokumenterer 

samfunnsnytte av typen Certificate of Public 
Convenience and Necessity (CPCN) utstedt av 
National Telecommunications Commission 
(NTC). 
 

c. En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 40 % 
er tillatt. 
 

d. Videresalg av private leide samband er ikke 
tillatt. 
 

e. Private leide samband skal ikke knyttes til et 
offentlig nett (PSTN). 
 

f. Funksjoner som tilbakeringing (call back), 
automatisk oppringing (dial back) og andre 
liknende funksjoner som fører til samme type 
operasjon, er ikke tillatt. 
 

g. Det tas forbehold om tilgjengelig kapasitet og 
effektiv bruk av radiofrekvenser. 
 

h. Bare tele-, kringkastings- og/eller kabel-TV-
enheter som er behørig tildelt konsesjon eller 
sertifisert, kan få tilgang til tilbydere av 
kommunikasjon via romsegment. 
 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3)  Etablering er undergitt følgende krav og 

vilkår: 
 

a. Andelen ikke-filippinske borgere i en 
enhets styre skal være i samme forhold 
som det i alt er utenlandsk kapital i 
enheten. 
 

b. Alle toppledere og mellomledere må 
være filippinske borgere. 
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Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 
 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

i. Filippinske satellittoperatører skal gis 
fortrinnsrett til å dekke konsesjonshavende 
enheters behov for romsegmentkapasitet etter at 
alle forhold er tatt i betraktning og veid likt. 
 

j. Tjenesteyting forbundet med romsegment i 
Filippinene skal skje på grunnlag av gjensidige 
ordninger. 

 
(4)  Tjenesteytere må være filippinske borgere. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)  Tjenesteytere må være filippinske borgere. 
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Tilleggsforpliktelser: 
 
FILIPPINENES BAKGRUNNSDOKUMENT OM REGULERINGSPRINSIPPER FOR TELETJENESTER1 
 

Forpliktelsene på området teletjenester er i samsvar med Generalavtalen om handel med tjenester (GATS) og dens vedlegg om telekommunikasjon. Til 
støtte for forpliktelsene til å sikre markedsadgang som Filippinene påtar seg, skal følgende prinsipper danne grunnlaget for rammereglene for 
basistelekommunikasjon. 
 
1. Tiltak for å ivareta konkurranse 
 

Det skal opprettholdes passende tiltak i den hensikt å hindre at tjenesteytere deltar i konkurransebegrensende praksis eller viderefører slik praksis. 
 
2. Samtrafikk 
 

For å oppnå funksjonsdyktige, effektive, pålitelige og leveringspliktige telekommunikasjonstjenester skal det i et rettferdig og rimelig omfang sørges 
for samtrafikk mellom godkjente offentlige nettoperatørers utstyr og utstyret til andre operatører som tilbyr teletjenester. 

 
Samtrafikk skal etableres på ethvert punkt i nettet der det er teknisk mulig; dette skal skje rettidig og på vilkår som sikrer likebehandling og innsyn 
og er rettferdige og rimelige. 

 
En tjenesteyter som anmoder om samtrafikk med en annen tjenesteyter, skal etter et rimelig tidsrom som er gjort allment kjent, kunne henvende seg 
til et uavhengig nasjonalt organ, som kan være reguleringsmyndigheten nevnt under i nr. 5, for å få løst tvister om passende vilkår, betingelser og 
takster for samtrafikk innen et rimelig tidsrom, i den grad vilkår, betingelser og takster som nevnt ikke er fastsatt allerede. 

 
3. Leveringspliktige tjenester 
 
 Plikten til å tilby leveringspliktige tjenester, slik vedkommende myndighet vil definere den, skal forvaltes på en måte som både sikrer innsyn og 

likebehandling og er konkurransenøytral. 
 

Godkjente internasjonale tilbydere av tilknytningsstasjoner og mobiltelefoni er lovpålagt å installere et bestemt antall lokale nettlinjer i anviste 

                                                 
1 Filippinenes bakgrunnsdokument om reguleringsprinsipper vil i fremtiden bli gjennomgått på nytt i samsvar med den videre utviklingen av landets lover, regler og 

forskrifter. 
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områder. 
 

4. Offentlig tilgjengelige kriterier for tildeling av tillatelse 
 

Når det kreves tillatelse, skal følgende opplysninger gjøres allment tilgjengelige: 
a. alle kriterier for tildeling av tillatelse og vanlig saksbehandlingstid for å avgjøre en søknad om tillatelse, 
b. vilkår knyttet til den enkelte tillatelsen. 
c. Begrunnelsen for avslag på søknad om tillatelse vil bli meddelt søkeren på anmodning. 

 
5. Uavhengig regulerings- og tilsynsmyndighet 
 

Regulerings- og tilsynsorganet skal være uavhengig av enhver tilbyder av tjenester innen basistelekommunikasjon og skal heller ikke være ansvarlig 
overfor tilbydere som nevnt. Regulerings- og tilsynsorganets vedtak og fremgangsmåter skal være upartiske overfor alle markedsdeltakere. 

 
Regulering av tilbydere av teletjenester skal i hovedsak være basert på en forvaltningsprosess som er stabil, rettferdig og sikrer innsyn, og som legger 
behørig vekt på tekniske, rettslige, økonomiske og finansielle hensyn, samtidig som den tar tilbørlig hensyn til behovet for å ivareta rettssikkerheten 
til enhver tid. 

 
Et nasjonalt rådgivende forum skal opprettholdes for å legge til rette for samhandling rundt viktige spørsmålsstillinger på kommunikasjonsområdet 
mellom telekommunikasjonsindustri og brukergrupper samt akademiske institusjoner og forskningsinstitusjoner. 

 
6. Tilordning og bruk av begrensede ressurser 
 
Alle ordninger for tilordning og bruk av begrensede ressurser, herunder frekvenser, nummer og fremføringsrett, skal gjennomføres objektivt og 
rettidig og på en måte som sikrer innsyn og likebehandling. Aktuell status med hensyn til tilordnede frekvensbånd skal gjøres allment tilgjengelig, 
men detaljert identifikasjon av frekvenser som er tilordnet særlig statlig bruk, er ikke påkrevd. 
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Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 
 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

3. BYGG OG ANDRE RELATERTE INGENIØRTJENESTER 
B. Generell konstruksjon for bygg 
og anlegg 

   

For rørledninger, telekabler og 
kraftlinjer (kabel) over større 
avstander (51340) 

(1) Ubundet* 
 
(2) Ingen 
 
(3) A. Inntil 40 % utenlandsk egenkapital-

andel med hensyn til nasjonale bygge- og 
anleggskontrakter i privat sektor. 

 
B. Inntil 25 % utenlandsk egenkapital-
andel med hensyn til oppføring og 
reparasjon av lokalt finansierte bygg og 
anlegg.   
 
C. Det kreves en særskilt tillatelse, 
Contractor’s License, utstedt av 
Philippine Contractors Accreditation 
Board (PCAB), for å utøve bygge- og 
anleggsvirksomhet. 

 
 
 
 
 
 
 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horison-

tale delen. 

(1) Ubundet* 
 
(2) Ingen 
 
(3) A. PCABs Regular Contractor's License 

er forbeholdt, og utstedes bare til, 100 % 
filippinskeide bygge- og anleggsforetak 
eller til interessentskap/foretak som har en 
filippinsk egenkapitalandel på minst 60 % 
og er behørig organisert og drevet i 
henhold til filippinsk lov- og regelverk. 

 
B. Det kan gis særskilt tillatelse, Special 
Contractor’s License, til utenlandske 
foretak på prosjekt-til-prosjekt-basis, 
f.eks. for: 
 
B.1 Prosjekter av typen Bygge-Drive-
Overdra, dvs. såkalte Build-Operate-
Transfer (BOT) 
B.2. Utenlandskfinansierte/-støttede pro-
sjekter som er gjenstand for internasjonale 
anbudskonkurranser. 

 
 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horison-

tale delen. 
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Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 
 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

C. Installasjon og sammensetning    
Gassinstallasjonsarbeid  
(51630) 

(1) Ubundet* 
 

(2) Ingen 
 

(3) A. Inntil 40 % utenlandsk egenkapital-
andel med hensyn til nasjonale bygge- og 
anleggskontrakter i privat sektor. 

 
B. Inntil 25 % utenlandsk egenkapital-
andel med hensyn til oppføring og 
reparasjon av lokalt finansierte bygg og 
anlegg.   
 
C. Det kreves en særskilt tillatelse, 
Contractor’s License, utstedt av 
Philippine Contractors Accreditation 
Board (PCAB), for å utøve bygge- og 
anleggsvirksomhet. 

 
 
 
 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horison-

tale delen. 

(1) Ubundet* 
 
(2) Ingen 
 
(3) A. PCABs Regular Contractor's License 

er forbeholdt, og utstedes bare til, 100 % 
filippinskeide bygge- og anleggsforetak 
eller til interessentskap/foretak som har en 
filippinsk egenkapitalandel på minst 60 % 
og er behørig organisert og drevet i 
henhold til filippinsk lov- og regelverk. 

 
B. En særskilt tillatelse, Special 
Contractor’s License, kan tildeles uten-
landske foretak på prosjekt-til-prosjekt-
basis, f.eks. for: 
 
B.1 BOT-prosjekter 
B.2. Utenlandskfinansierte/-støttede pro-
sjekter som er gjenstand for internasjonale 
anbudskonkurranser. 

 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horison-

tale delen. 
 

 

E. Andre    
Rivningsarbeid (51120) (1) Ubundet* 

 
(2) Ingen 

 
(3) A. Inntil 40 % utenlandsk egenkapital-

andel med hensyn til nasjonale bygge- og 
anleggskontrakter i privat sektor. 

(1) Ubundet* 
 
(2) Ingen 
 
(3) A. PCABs Regular Contractor's License 

er forbeholdt, og utstedes bare til, 100 % 
filippinskeide bygge- og anleggsforetak 
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Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 
 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

 
B. Inntil 25 % utenlandsk egenkapital-
andel med hensyn til oppføring og 
reparasjon av lokalt finansierte bygg og 
anlegg.   
 
C. Det kreves en særskilt tillatelse, 
Contractor’s License, utstedt av 
Philippine Contractors Accreditation 
Board (PCAB), for å utøve bygge- og 
anleggsvirksomhet. 
 
 
 

(4) Ubundet, unntatt som angitt i den 
horisontale delen. 

eller til interessentskap/foretak som har 
en filippinsk egenkapitalandel på minst 
60 % og er behørig organisert og drevet i 
henhold til filippinsk lov- og regelverk. 

 
B. En særskilt Special Contractor’s 
License kan tildeles utenlandske foretak 
på prosjekt-til-prosjekt-basis, f.eks. for: 
 
B.1 BOT-prosjekter 
B.2. Utenlandskfinansierte/-støttede pro-
sjekter som er gjenstand for internasjonale 
anbudskonkurranser. 

 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den 

horisontale delen. 
 

Utleietjenester i tilknytning til 
utstyr for oppføring eller riving av 
bygninger/ingeniørarbeid, med 
operatør (5180) 

(1) Ubundet* 
 

(2) Ingen 
 

(3) En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 
40 % er tillatt. 
 
 

(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horison-
tale delen. 

(1) Ubundet* 
 

(2) Ingen 
 

(3) Alle toppledere og mellomledere må være 
filippinske borgere. 
 
 

(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horison-
tale delen. 

 

 

Annet konstruksjonsarbeid innenfor 
spesialfag  (51590) 

(1) Ubundet* 
 

(2) Ingen 
 

(3) A. Inntil 40 % utenlandsk egenkapital-
andel med hensyn til nasjonale bygge- og 

(1) Ubundet* 
 
(2) Ingen 
 
(3) A. PCABs Regular Contractor's License er 

forbeholdt, og utstedes bare til, 100 % 
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Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 
 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

anleggskontrakter i privat sektor. 
 
B. Inntil 25 % utenlandsk egenkapital-
andel med hensyn til oppføring og 
reparasjon av lokalt finansierte bygg og 
anlegg.  
 
C. Det kreves en særskilt tillatelse, 
Contractor’s License, utstedt av 
Philippine Contractors Accreditation 
Board (PCAB), for å utøve bygge- og 
anleggsvirksomhet. 
 
 
 
 

(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horison-
tale delen. 

filippinskeide bygge- og anleggsforetak 
eller interessentskap/foretak som har en 
filippinsk egenkapitalandel på minst 60 % 
og er behørig organisert og drevet i henhold 
til filippinsk lov- og regelverk. 

 
B. En særskilt Special Contractor’s 
License kan tildeles utenlandske foretak 
på prosjekt-til-prosjekt-basis, f.eks. for: 
 
B.1 BOT-prosjekter 
B.2. Utenlandskfinansierte/-støttede pro-
sjekter som er gjenstand for internasjonale 
anbudskonkurranser. 

 
 

(4) Ubundet, unntatt som angitt i den 
horisontale delen. 
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Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 
 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

4. DISTRIBUSJONS-
TJENESTER 

   

Tjenester i tilknytning til kommi-
sjonsforreninger, unntatt ris- og 
maisindustri, tobakk, kjemiske 
produkter, legemidler, skytevåpen, 
ammunisjon, våpen, militær-
ammunisjon og militært utstyr, 
eksplosive varer samt pyrotekniske 
varer og liknende varer (621**) 

(1) Ubundet 
 
(2) Ingen 
 
(3) En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 

100 % er tillatt forutsatt at kravet til minste 
innbetalte egenkapital for foretak i 
hjemmemarkedet er oppfylt. 
 
I motsatt fall kan den utenlandske egen-
kapitalandelen være høyst 40 %. 
 

(4) Ubundet 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ubundet 

 
 
 
 
 
 
 

(4) Ubundet 
 

 

Tjenester i tilknytning til grossist-
forretninger med høykvalitets- og 
luksusvarer, unntatt ris og mais, 
tobakk, kjemiske produkter, lege-
midler, skytevåpen, ammunisjon, 
våpen, militærammunisjon og 
militært utstyr, eksplosive varer 
samt pyrotekniske varer og liknende 
varer. Omførselshandel, bruk av 
salgsrepresentanter, dørsalg og 
annen liknende virksomhet er ikke 
inkludert. (622**)  
 

(1) En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 
100 % er tillatt, med forbehold for opp-
fyllelse av krav forbundet med forhånds-
utvelging, krav til investering per forret-
ningsvirksomhet og andre vilkår. 

 
(2) Ingen    
 
(3) En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 

100 % er tillatt, med forbehold for opp-
fyllelse av krav forbundet med forhånds-
utvelging, krav til investering per forret-
ningsvirksomhet og andre vilkår. 

 
(4) Ubundet 

(3) Ubundet 
 
 
 
 
 
(2)   Ingen 
 
(3)   Ubundet 
 
 
 
 
 
(4)  Ubundet 
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Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 
 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

Tjenester i tilknytning til detaljvare-
handel med høykvalitets- og 
luksusvarer, unntatt ris og mais, 
tobakk, kjemiske produkter, lege-
midler, skytevåpen, ammunisjon, 
våpen, militærammunisjon og 
militært utstyr, eksplosive varer 
samt pyrotekniske varer og liknende 
varer. Omførselshandel, bruk av 
salgsrepresentanter, dørsalg og 
liknende virksomhet er ikke 
inkludert. 

(1) En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 
100 % er tillatt, med forbehold for opp-
fyllelse av krav forbundet med forhånds-
utvelging, krav til investering per forret-
ningsvirksomhet og andre vilkår. 

 
(2) Ingen    
 
(3) En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 

100 % er tillatt, med forbehold for opp-
fyllelse av krav forbundet med forhånds-
utvelging, krav til investering per forret-
ningsvirksomhet og andre vilkår. 

 
(4) Ubundet 

(1) Ubundet 
 
 
 
 
 

(2) Ingen 
 
(3) Ubundet 
 
 
 
 
 
(4)   Ubundet 
 

 

Franchising med høykvalitets- og 
luksusvarer, unntatt ris og mais, 
tobakk, kjemiske produkter, 
legemidler, skytevåpen, 
ammunisjon, våpen, militær-
ammunisjon og militært utstyr, 
eksplosive varer samt pyrotekniske 
varer og liknende varer. 
Omførselshandel, bruk av 
salgsrepresentanter, dørsalg og 
liknende virksomhet er ikke 
inkludert. 

(1) En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 
100 % er tillatt, med forbehold for opp-
fyllelse av krav forbundet med forhånds-
utvelging, krav til investering per forret-
ningsvirksomhet og andre vilkår. 

 
(2) Ingen 
 
(3) En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 

100 % er tillatt, med forbehold for opp-
fyllelse av krav forbundet med forhånds-
utvelging, krav til investering per forret-
ningsvirksomhet og andre vilkår. 

 
(4) Ubundet 

(1) Ubundet 
 
 
 
 
 
(2)   Ingen 
 
(3)   Ubundet 
 
 
 
 
 
(4)   Ubundet 
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Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 
 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

6. MILJØTJENESTER    
Avløpstjenester (9401) (1) Ubundet* 

 
(2) Ingen 

 
(3) Ved deltakelse i levering av offentlige 

og/eller private avløpstjenester er en uten-
landsk egenkapitalandel på inntil 40 % tillatt.  

 
Deltakelse i levering av offentlige og/eller 
private avløpstjenester i Metro Manila er 
underlagt krav om forhandlinger og avtale 
med konsesjonshavere (f.eks. Manila Water 
og Maynilad) og godkjenning/fastsetting av 
vilkår o.l. ved Metropolitan Waterworks and 
Sewerage System (MWSS). Ved enighet 
mellom partene (MWSS & de to konsesjons-
haverne) skal konsesjonsavtalen endres. 
 
For områder utenfor Metro Manila er 
etablering innen offentlige/private avløps-
tjenester underlagt følgende krav:  

 
Der det finnes såkalte lokale vanndistrikter, 
Local Water Districts (LWDs), bør deltakelse 
eller etablering skje i form av interessentskap 
eller aksjeselskap som så kan delta i en BOT-
ordning eller andre liknende ordninger eller 
inngå andre former for avtaler med lokale 
vanndistrikter. 

 
I tilfeller der det ikke finnes lokale vann-
distrikter, bør etablering likevel skje i form av 
interessentskap eller aksjeselskap; avtalene 

(1) Ubundet* 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen 
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Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 
 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

som kan inngås, vil være med berørte 
myndigheter i lokale forvaltningsområder.  

 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 

delen. 

 
 

 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 

delen. 
Avfallshåndtering 
- Etablering av gjenvinnings-

sentre/-anlegg og behandlings-, 
lagrings- og disponeringsanlegg 
under den såkalte BOT-
ordningen* (CPC 94020**) 
 

 *BOT: Build-Operate-Transfer 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 

100 % er tillatt etter BOT-ordningen. Uten-
landske foretak er pålagt å skaffe en sær-
skilt tillatelse, Special Contractor’s License, 
for å utøve bygge- og anleggsvirksomhet. 
 

(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horison-
tale delen. 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 

 
(3) Ingen 
 
 
 
 
 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 

delen. 
 

 

Tjenester for å redusere avgasser og 
andre utslipp for fabrikk (9404) 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 51 

% er tillatt. 
 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horison-

tale delen. 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen 
 
 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 

delen. 
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Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

7. FINANSIELLE TJENESTER    
Alle undersektorer (3) Vedkommende reguleringsmyndighet i 

Filippinene skal avgjøre om hensynet til 
allmennheten og den generelle økonomiske 
situasjonen kan forsvare at det gis tillatelse 
til å etablere kommersiell tilstedeværelse 
eller til å utvide eksisterende virksomhet i 
banksektoren og innen annen finansiell 
tjenesteyting i landet. For internasjonalt 
anerkjente utenlandske finansinstitusjoner 
skal en avgjørelse som nevnt ta hensyn til 
dokumentert evne til å bidra til oppfyllelse 
av Filippinenes utviklingsmål, særlig med 
hensyn til å fremme handel, investeringer 
og formålstjenlig teknologioverføring, og 
videre til at landet der det aktuelle foretaket 
er registrert, har strategiske handels- og 
investeringsforbindelser med Filippinene. 

 
I banksektoren skal den penge- og valuta-
politiske myndigheten Monetary Board 
påse at seksti prosent (60 %) av det 
filippinske banksystemets ressurser eller 
eiendeler til enhver tid er på filippinske 
bankers hender, dvs. banker som minst er 
majoritetseid av filippinere. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A. All forsikringsvirksomhet og 
alle forsikringsrelaterte tjenester 

(4) Kvalifiserte ikke-filippinske borgere kan 
inneha faglige stillinger bare i de første fem 
årene foretaket er i drift, og varigheten av 
oppholdet deres er begrenset til fem år 
regnet fra innreisedatoen. 
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Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

 
 

 
 

 

Livsforsikring som følger: 
 

- Storlivsforsikring 
 

- Gruppelivsforsikring 
 

- Folkeforsikring 
 

- Helse og ulykke 
 

- Livrenter 
 

(1) Risiko som befinner seg innenfor filippinsk 
territorium, skal forsikres i selskaper som 
har konsesjon til å utøve forsikrings-
virksomhet i landet. 

 
(2) Samme som (1) over 

 
(3) Det kreves kommersiell tilstedeværelse, 

med forbehold for oppfyllelse av følgende 
krav: 

 
a. erverv av inntil 100 % av de stemme-

berettigede aksjene i et eksisterende 
filippinsk forsikringsselskap, eller 
 

b. investering i inntil 100 % av de 
stemmeberettigede i et nytt filippinsk-
registrert forsikringsselskap, og 
 

c. andelen ikke-filippinske borgere i et 
filippinskregistrert forsikringsselskaps 
styre skal være i samme forhold som det 
er utenlandsk egenkapital i selskapet. 

 
Medfører også restriksjoner på nasjonal 
behandling. 

 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horison-

tale delen. 
 

(1) Ubundet 
 

 
 
 
(2) Ubundet 
 
(3) Ingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 

delen. 

  



- 39 - 
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Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

Skadeforsikring: 
 
- Brann2 

 
- Sjø3 

 
- Skade med unntak av brann-, 

sjø- og kredittforsikring 
 

- Kausjon 

(1) Med unntak av kaskoforsikring av skip og 
forsikring av sjøgods skal risiko som 
befinner seg innenfor filippinsk territorium, 
forsikres i selskaper som har konsesjon til å 
utøve forsikringsvirksomhet i landet. 
 

(2) Samme som (1) over 
 

(3) Det kreves kommersiell tilstedeværelse, 
med forbehold for oppfyllelse av følgende 
krav: 
 
a. erverv av inntil 100 % av de stemme-

berettigede aksjene i et eksisterende 
filippinsk forsikringsselskap, eller 
 

b. investering i inntil 100 % av de 
stemmeberettigede aksjene i et nytt 
filippinskregistrert forsikringsselskap, 
og 
 

c. andelen ikke-filippinske borgere i et 
filippinskregistrert forsikringsselskaps 
styre skal være i samme forhold som det 
er utenlandsk egenkapital i selskapet. 

 
Medfører også restriksjoner på nasjonal 
behandling. 
 

(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horison-
tale delen. 

(1) Ubundet 
 
 
 
 
 

(2) Ubundet 
 

(3) Ingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 
delen. 

 

                                                 
2 Omfatter naturkatastrofe, flom og jordskjelv. 
3 Omfatter kaskoforsikring for luftfartøy og skip samt sjøgods. 
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Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

Gjenforsikring og retrocesjon (1) Avhendelser til forsikrings-/gjenforsikrings-
selskaper som har konsesjon, skal ha 
prioritet. 
 
a. Utenlandske reassurandører/gjenforsik-

rere uten konsesjon bør representeres 
av innenlandske agenter som er behørig 
registrert hos det filippinske forsik-
ringstilsynet (Insurance Commission). 
 

b. Ti prosent av de samlede avhendelsene 
til utenlandske reassurandører/gjenfor-
sikrere uten konsesjon bør først tilbys 
Philippine National Reinsurance 
Corporation, tidligere kalt National 
Reinsurance Company of the 
Philippines. 

 
(2) Samme som (1) over. Medfører også 

restriksjoner på nasjonal behandling. 
 
(3) Det kreves kommersiell tilstedeværelse, 

med forbehold for oppfyllelse av følgende 
krav: 
 
a. erverv av inntil 100 % av de stemme-

berettigede aksjene i et eksisterende 
filippinsk forsikringsselskap, eller 
 

b. investering i inntil 100 % av de 
stemmeberettigede aksjene i et nytt 
filippinskregistrert forsikringsselskap, 
og 
 

c. andelen ikke-filippinske borgere i et 

(1) Ingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Ingen 
 
 
(3) Ingen 
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Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

filippinskregistrert forsikringsselskaps 
styre skal være i samme forhold som det 
er utenlandsk egenkapital i selskapet. 

 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horison-

tale delen. 
 

 
 
 
 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 

delen. 

Tilleggstjenester til forsikring:  
 
- Aktuartjenester 
- Dispasjørtjenester 

 

(1) Det kreves kommersiell tilstedeværelse. 
 

(2) Ingen 
 

(3) Det kreves kommersiell tilstedeværelse, 
med forbehold for en begrensning av den 
utenlandske egenkapitalandelen til 50 %, 
eller fellesforetak. 

 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horison-

tale delen. 

(1) Ubundet 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen 
 
 
 
 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 

delen. 

 

B. Banktjenester og øvrige 
finansielle tjenester (unntatt 
forsikring) 

   

Forretningsbankvirksomhet 
 

- Mottak fra allmennheten av 
innskudd og andre midler som 
skal tilbakebetales (81115-
81116) 
 

- Alle typer utlånsvirksomhet, 
herunder forbrukerkreditt, 
pantelån, faktoring og finan-
siering av forretnings-
transaksjoner (8113) 

(1) Det kreves kommersiell tilstedeværelse. 
 
(2) Ingen 
 
(3) I. Former for kommersiell tilstedeværelse 
 

Bare etablerte, velrenommerte og økono-
misk sunne utenlandske banker som er 
børsnotert og har et mangfold av eiere, kan 
utøve virksomhet i det filippinske bank-
systemet via en av etableringsmåtene nevnt 
under, med forbehold for oppfyllelse av 
relevante krav om tildeling av konsesjon og 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen 
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Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

 
- Alle betalings- og pengeover-

føringstjenester, herunder 
kreditt-, betalings- og debetkort, 
reisesjekker og bankremisser 
(81339**) 
 

- Garantier og forpliktelser 
(81199**) 

 
- Handel for egen eller for kun-

ders regning på børs, utenom 
børs eller på annen måte, med: 
- pengemarkedsinstrumenter

(en banks egne egenveks-
ler samt gjenkjøpsavtaler 
og sertifikater (certificates 
of assignment/ 
participation with 
recourse) (81339**) 

- utenlandsk valuta (81333) 
- avledede produkter 

(derivater), inkludert, men 
ikke begrenset til, 
terminforretninger og 
opsjoner (81339**) 

- valuta- og renteinstrumen-
ter, herunder produkter 
som avtaler om rente- og 
valutabytte (swaps), ter-
minkontrakter (81339**) 

- andre tillatte omsettelige 
instrumenter og finansiell 
formue (81339**) 

 

andre krav før den faktiske etableringen 
finner sted. Dette er likevel ikke til hinder 
for sekundærinvesteringer i en filippinsk-
registrert bank. Investeringer som nevnt er 
begrenset til høyst 40 % av de stemme-
berettigede aksjene. 

 
a. Etablering av filialer av utenlandsk 

bank med tillatelse til å yte et komplett 
spekter av banktjenester. 
 
Hver utenlandsk bank tildelt konsesjon 
til å drive bankvirksomhet i Filippinene 
skal ha adgang til å åpne inntil fem (5) 
underfilialer, avhengig av hva den 
penge- og valutapolitiske myndigheten 
Monetary Board godkjenner. 
 

b. Erverv av inntil 100 % av de stemme-
berettigede aksjene i en eksisterende 
innenlandsk bank.  
 

c. Investering i inntil 100 % av de 
stemmeberettigede aksjene i et nytt 
filippinskregistrert datterforetak.  

 
Ved etablering etter måte c. må et flertall av 
stifterne være bosatt i Filippinene. 
 
Med hensyn til måte b. og c. kan andre enn 
filippinske borgere være medlemmer av 
styret i en bank i samme omfang som det er 
utenlandsk deltakelse i bankens egenkapital, 
forutsatt at et flertall av styrets medlemmer 
må være bosatt i Filippinene. Direksjons-
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Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

- Deltakelse i utstedelse av alle 
slags verdipapirer, herunder 
fulltegningsgaranti og plasse-
ring som agent (enten dette 
skjer offentlig eller privat) og 
yting av tjenester i forbindelse 
med utstedelser som nevnt 
(8132) 
  

- Formuesforvaltning, slik som 
kontant- eller porteføljefor-
valtning, alle former for 
forvaltning av kollektive 
investeringer, forvarings-, 
deponerings- og tillitsmanns-
tjenester (81323) 

 

sekretæren må være filippinsk borger og 
være bosatt i Filippinene. 

 
       For utenlandske fysiske personer eller uten-

landske foretak som ikke er bankforetak, er 
den samlede andelen stemmeberettigede 
aksjer i en filippinskregistrert bank begren-
set til 40 % for så vidt gjelder fullservice- 
og forretningsbanker. 

 
Med hensyn til filippinskregistrerte datter-
foretak og filialer av utenlandske banker må 
disse oppfylle de minstekrav med hensyn til 
kapitaldeknings- og soliditetsgrad som får 
anvendelse på innenlandske banker i samme 
kategori i henhold til reglene som gjelder til 
enhver tid. 
 
En utenlandsk bankfilials kapital skal 
imidlertid være summen av 
(i) permanent overdratt egenkapital, 
(ii) udisponert overskudd, 
(iii) akkumulert nettooverskudd, som 
består av ikke hjemtatte inntekter, dvs. 
inntekter som ennå ikke er klarert av 
Filippinenes sentralbank Bangko Sentral ng 
Pilipinas (BSP) for overføring ut av landet, 
og driftsmessige tap, med fradrag for 
eventuelle kapitaljusteringer ved behov. 
 
Permanent overdratt egenkapital skal over-
føres til Filippinene og konverteres til filip-
pinsk valuta etter gjeldende vekslingskurs 
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Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

når overføringen finner sted, mens 
eventuelle skyldige nettobeløp fra hoved-
kontor, filialer, datterforetak eller andre 
avdelinger utenfor Filippinene, unntatt 
akkumulert nettooverskudd, skal utgjøre en 
fradragsberettiget justering i kapitalen. 
 
Ved beregning av risikobaserte kapital-
dekningsgrader [ren kjernekapital, annen 
godkjent kjernekapital og kvalifiserende 
kapital (annen godkjent kjernekapital pluss 
tilleggskapital)] skal ren kjernekapital om-
fatte permanent overdratt kapital, udisponert 
overskudd, akkumulert nettooverskudd og 
andre kapitalkomponenter. 
 
I den rene kjernekapitalen skal det gjøres 
fradrag for eventuelle skyldige nettobeløp 
fra hovedkontor, filialer, datterforetak og 
andre avdelinger utenfor Filippinene, med 
unntak av akkumulert nettooverskudd. 
 

II. Virksomhetens omfang 
 

Konsesjon må være gitt på forhånd for 
utøving av følgende virksomhet: 

 
–  utøving av tillitsmannsfunksjoner, inves-

teringsforvaltning og andre forvaltnings-
funksjoner, 

 
–  virksomhet utøvd av enhet som foretar 

transaksjoner i utenlandsk valuta 
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Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

(Foreign currency deposit unit, FCDU), 
 

–    derivatvirksomhet. 
 

Fulltegningsgarantier (basert på en faglig 
forsvarlig innsats, firm and best efforts) kan 
bare stilles av forretningsbanker som har 
utvidede fullmakter som forretningsbank. 

 
(4)  Ubundet, unntatt som angitt i den horison-

tale delen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 

delen. 

Pengemekling og valutamekling 
 

(1) Det kreves kommersiell tilstedeværelse. 
 
(2) Ingen 
 
(3) Må være organisert som forretningsbank 

eller annen type finansformidler enn bank-
foretak. 

 
Alle andre restriksjoner nevnt under måte 3 
over for forretningsbanker får anvendelse på 
forretningsbanker. 

 
Grense for utenlandsk egenkapital ved 40 % 
for annen type finansformidler enn bank-
foretak. 

 
4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 

delen. 
 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4) En person som ikke er filippinsk borger, men 
som er leder eller er tillagt spesialiserte 
funksjoner, skal ha to filippinske stedfortredere. 
 

 

Kredittkorttjenester (1) Det kreves kommersiell tilstedeværelse. 
 

(1) Ingen 
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Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

(2) Ingen 
 
(3)  Må være organisert som forretningsbank 

eller annen type finansformidler enn bank-
foretak. 

       
 Alle andre restriksjoner nevnt under måte 3 

over for forretningsbanker får anvendelse på 
forretningsbanker. 

 
Grense for utenlandsk egenkapital ved 40 % 
for annen type finansformidler enn bank-
foretak. 

 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 

delen. 

(2) Ingen 
 
(3) Ingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) En person som ikke er filippinsk borger, men 

som er leder eller er tillagt spesialiserte funk-
sjoner, skal ha to filippinske stedfortredere. 

 
Promotering av tjenester/produkter 
tilbudt av utenlandsk bank og 
formidling av informasjon om 
tjenester/produkter som nevnt 
 

(1) Det kreves kommersiell tilstedeværelse. 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen 
 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 

delen. 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3)  Ingen 
 
(4)  Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 

delen.  
 

 

Finansielle rådgivingstjenester som 
følger: 
 
- Kredittopplysning og kreditt-

vurdering 
 
- Undersøkelser og rådgivning 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3)  Må være organisert som forretningsbank,  

finansieringsforetak eller annen type 
finansformidler enn bankforetak. 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen 
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Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

vedrørende investeringer og 
porteføljer 

 
Alle restriksjoner nevnt under måte 3 over 
for forretningsbanker får anvendelse på 
forretningsbanker. 

 
Alle restriksjoner nevnt under måte 3 over 
for finansieringsforetak får anvendelse på 
finansieringsforetak forutsatt at uten-
landsk deltakelse i egenkapitalen begren-
ses til 60 %.  
 
Grense for utenlandsk egenkapital ved 40 
% for andre typer finansformidlere enn 
bankforetak. 

 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den 

horisontale delen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)  En person som ikke er filippinsk borger, men 

som er leder eller er tillagt spesialiserte funk-
sjoner, skal ha to filippinske stedfortredere. 
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Finansieringsforetak 
 
- Å kjøpe og selge, distribuere eller 

avtale å distribuere, på grunnlag 
av garanti, andre aksjeselskapers 
verdipapirer 

 
- Å delta i egenskap av oppsøkende 

mekler eller medlem av selger-
syndikat i tilbud etter en tilbake-
kjøpsordning, i blokksalg eller i 
tilbud om bytte av verdipapirer 

 
- Å handle med opsjoner, tegnings-

retter eller andre retter i 
tilknytning til verdipapirer 

 
- Å opptre som finansiell rådgiver, 

investeringsrådgiver eller mekler 
 
- Å opptre som porteføljeforvalter/ 

finansagent 
 

- Å utarbeide pensjonsordninger, 
ordninger for overskuddsdeling 
og andre ordninger som utgjør 
ytelser til ansatte 

1) Det kreves kommersiell tilstedeværelse.  
 
2) Ingen 
 
3) Må være organisert som aksjesel-

skap. Underlagt krav om begrensning av 
utenlandsk egenkapital til 55 % av antallet 
stemmeberettigede aksjer, også krav om 
gjensidighet. 
 
Utenlandske borgere kan være medlemmer 
av styret i samme omfang som det er uten-
landsk deltakelse i foretakets egenkapital. 
Eventuelle bosatte utenlandske styre-
medlemmer eller funksjonærer i et finan-
sieringsforetak skal registrere seg hos 
Bureau of Immigration. 

 
Et finansieringsforetak som har til hensikt å 
drive bankliknende virksomhet, utøve tillits-
mannsfunksjoner, drive investeringsforvalt-
ning og foreta transaksjoner i utenlandsk 
valuta er underlagt krav om konsesjon, og 
tilsyn utøvd av Filippinenes sentralbank 
Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).   

 
4)  Ubundet, unntatt som angitt i den 

horisontale delen.  

1) Ingen 
 
2) Ingen 
 
3) Ingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 

delen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handel med verdipapirer og 
mekling av verdipapirer 
 
 
- Handel for egen eller for 

(1) Det kreves kommersiell tilstedeværelse. 
 
(2) Ingen 
 
(3) Må utøves av finansieringsforetak eller 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen 
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kunders regning på børs, 
utenom børs eller på annen 
måte, med 

 
- Aksjer og tilhørende avledede 

produkter (derivater) som 
tegningsretter og opsjoner 

 
- Overførbare verdipapirer  

 
 

fondsmekler/annen formidler av verdi-
papirer organisert som aksjeselskap.  
 
Alle andre restriksjoner nevnt under måte 
(3) over for finansieringsforetak får 
anvendelse på finansieringsforetak. 

 
       Fondsmeklere/andre formidlere av verdi-

papirer må være medlemmer av børsen 
dersom de har til hensikt å ta del i handelen 
som foregår. Fulltegningsgarantier kan bare 
stilles når de er basert på faglig forsvarlig 
innsats (best efforts). 

 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den 

horisontale delen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Ubundet, unntatt som angitt i den 
horisontale delen. 
 

Deltakelse i utstedelse av alle slags 
verdipapirer, herunder fulltegnings-
garantier og plassering som agent 
(enten dette skjer offentlig eller 
privat) og yting av tjenester i 
forbindelse med utstedelser som 
nevnt 

(1) Det kreves kommersiell tilstedeværelse. 
 
(2) Ingen 
 
(3) Må utøves av finansieringsforetak eller 

fondsmekler/annen formidler av verdi-
papirer organisert som aksjeselskap.  

 
Alle andre restriksjoner nevnt under måte 3) 
over for finansieringsforetak får anvendelse 
på finansieringsforetak. 
 

       Fondsmeklere/andre formidlere av verdi-
papirer må være medlemmer av børsen der-
som de har til hensikt å ta del i handelen 
som foregår. Fulltegningsgarantier kan bare 
stilles når de er basert på en faglig forsvarlig 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen 
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Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 
 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

innsats (best efforts). 
 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den 

horisontale delen. 

 
 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 

delen. 
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Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 
 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

Utøving av funksjoner tillagt over-
dragelsesagent (stock transfer 
agent), f.eks., men ikke begrenset 
til, tilsyn med utstedelse og 
overdragelse av aksjebrev 

(1) Det kreves kommersiell tilstedeværelse. 
 
(2) Ingen 
 
(3) Må være organisert som aksjeselskap og ha 

en ansatt som har formell kompetanse på 
nivå med statsautorisert revisor (CPA) og er 
behørig godkjent i Filippinene. 

 
Medfører også restriksjoner på nasjonal 
behandling. 

 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den 

horisontale delen. 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3)    Ingen 
 
 
 
 
 
 
 
(4)  Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 

delen. 
 

 

Transaksjoner foretatt av utstedere 
som i hovedsak driver virksomhet 
innen investering og reinvestering i 
verdipapirer eller handel med verdi-
papirer 

(1) Det kreves kommersiell tilstedeværelse. 
 
(2) Ingen 

 
(3) Må utøves av finansieringsforetak organi-

sert som aksjeselskap. En utenlandsk egen-
kapitalandel på inntil 40 % er tillatt. 

 
Alle styremedlemmer må være filippinske 
borgere. 

 
Medfører også restriksjoner på nasjonal 
behandling. 

 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horison-

tale delen. 
 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 
delen. 
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Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 
 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

Faktoring (fordringsdiskontering) 
 

 

(1)  Det kreves kommersiell tilstedeværelse. 
 
(2)  Ingen 
 
(3) Må utøves av finansieringsforetak organi-

sert som aksjeselskap. 
 

Utenlandske borgere kan eie inntil 50 % av 
de stemmeberettigede aksjene, med for-
behold for krav om gjensidighet. Uten-
landske borgere kan være medlemmer av 
styret i samme omfang som det er uten-
landsk deltakelse i foretakets egenkapital. 

 
Medfører også restriksjoner på nasjonal 
behandling. 
 

4)  Ubundet, unntatt som angitt i den 
horisontale delen. 

 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 
delen. 
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Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 
 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

Finansiell leasing 
 
 
 

(1) Det kreves kommersiell tilstedeværelse. 
 
(2) Ingen 
 
(3) Må utøves av finansieringsforetak organi-

sert som aksjeselskap. 
 

Utenlandske borgere kan eie inntil 50 % av 
de stemmeberettigede aksjene, med for-
behold for krav om gjensidighet. Uten-
landske borgere kan være medlemmer av 
styret i samme omfang som det er uten-
landsk deltakelse i foretakets egenkapital. 

 
 

Medfører også restriksjoner på nasjonal 
behandling. 

 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den 

horisontale delen. 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 

delen. 
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Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 
 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

9. TURISME OG REISE-
TJENESTER 

   

Hotelltjenester (64110) (1) Ingen 
 

(2) Ingen 
 

(3) En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 
100 % er tillatt. 
 

(4) Ubundet, unntatt som angitt i den 
horisontale delen. 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen 
 
 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 

delen. 
 

 

Spesialiserte restauranter (1) Ubundet* 
 

(2) Ingen 
 

(3) Utenlandsk egenkapital er ikke tillatt med 
mindre spesialrestauranten er en del av 
bekvemmelighetene på et hotell. 
 

(4) Utenlandske borgere kan være ansatt ved 
spesialiserte restauranter, med forbehold for 
følgende relevante regler i trepartsavtalen 
mellom reiselivs-, arbeids- og syssel-
settings- og innvandringsmyndighetene 
(Department of Tourism, Department of 
Labor and Employment, Bureau of 
Immigration): 
 

i. Bare spesialiserte restauranter som er 
behørig akkreditert av Department of 
Tourism, samt spesialiserte restauranter 
som er en del av akkrediterte hoteller/ 
feriesteder i integrert drift, kan gis 

(1) Ubundet* 
 

(2) Ingen 
 

(3) Ingen 
 
 
 

(4) Ingen 
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Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 
 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

adgang til å bruke utenlandske borgere. 
 

ii. En spesialisert restaurant med kapasitet 
høyst 75 personer skal ha adgang til å 
ansette én (1) utenlandsk spesialisert 
kjøkkensjef eller assisterende kjøkken-
sjef. I en spesialisert restaurants opp-
startsfase og videre i et tidsrom av 
høyst to (2) år, kan ytterligere tre (3) 
utenlandske kjøkkensjefer eller assis-
terende kjøkkensjefer være ansatt. 
 

iii. En spesialisert restaurant med kapasitet 
minst 500 personer kan gis adgang til å 
ansette ytterligere tre (3) utenlandske 
borgere i en av følgende stillinger: 
spesialisert kjøkkensjef, assisterende 
kjøkkensjef og matsjef, eller i en 
kombinasjon av stillinger som nevnt. 

 
Medfører også restriksjoner på nasjonal 
behandling. 
 

Profesjonelle kongressarrangører (1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 60 

% er tillatt. 
 
(4) Ingen 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen 
 
 
(4) Ingen 
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Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet  3) Kommersiell tilstedeværelse  4) Fysiske personers tilstedeværelse 
 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

Reisebyråtjenester (1) Ingen 
 
(2) Ingen 

 
(3) En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 40 

% er tillatt. 
 

(4) Ingen 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 
(3) Ingen 
 
 
(4) Ingen 
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Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 
 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

11. TRANSPORTTJENESTER    
Alle undersektorer (3) Det skal ikke gis konsesjon, autorisasjon 

eller annen form for tillatelse til å drive en 
offentlig servicebedrift til andre enn 
filippinske borgere eller foretak eller 
sammenslutninger som er organisert etter 
filippinsk lov, og forutsatt at minst 60 % 
av foretakets eller sammenslutningens 
kapital eies av borgere som nevnt. Med-
fører også restriksjoner på nasjonal 
behandling. 
 

(4) Bare utenlandske borgere som er kvalifi-
sert til å inneha faglige stillinger, kan være 
ansatt i de første fem årene foretaket er i 
drift, og varigheten av oppholdet deres kan 
ikke overstige fem år regnet fra innreise-
datoen. 

 
Hver ansatt utenlandsk borger bør ha 
minst to filippinske stedfortredere. Med-
fører også restriksjoner på nasjonal 
behandling. 
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A. Sjøtransport    
Internasjonal transport (passasjerer 
og gods), unntatt 
 

- Kabotasje som faller 
utenfor den nye loven om 
samlasting, Republic Act 
10466, også kjent som 
Foreign Cargo Co-
Loading Act 
 

- Dør-til-dør-/multimodale 
transporttjenester under ett 
felles transportdokument 

 
- Statseid last4 

 

1) Ingen 
 
2) Ingen 
 
3) En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 40 

% er tillatt med hensyn til internasjonal 
transport av passasjerer og last.  
 
Restriksjonene i den horisontale delen får 
også anvendelse. 

 
4) Med hensyn til filippinskregistrerte skip og 

ved forhold som må fastsettes av 
sjøfartsmyndigheten Maritime Industry 
Authority (MARINA), kan utenlandske 
borgere være ansatt som overtallige 
medlemmer av mannskapet i et tidsrom av 
høyst seks måneder. 
 
Restriksjonene i de horisontale delene får 
også anvendelse. 
 

1) Ingen 
 
2) Ingen 
 
3) Ingen 
 
 
 
 
 
 
4) Ingen 

Følgende tjenester vil bli gjort tilgjenge-
lige for tilbydere av internasjonal sjø-
transport på rimelige og likebehandlende 
vilkår:5 
 
 a) lostjenester 
 
 b) slepe- og taubåtassistanse 
 
 c) proviantering og bunkring av driv-

stoff og vann 
  
 d) innsamling av avfall samt dispone-

ring av ballastavfall 
 
 e) havnekapteintjenester 
 
 f) navigasjonshjelpemidler 
 
 g) landbaserte driftstjenester av avgjø-

rende betydning for driften av skip, 
herunder kommunikasjon samt vann- 
og strømforsyning 

 
 h) anlegg og utstyr for nødrepara-

sjoner 
 
 i)  tjenester i tilknytning til oppank-

ring, kaiplass og fortøyning 
 

Leasing/utleie av fartøyer uten 
mannskap (7213) 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 

(1) Ingen 
 
(2) Ingen 
 

 

                                                 
4 I samsvar med Cargo Reservation Law vil det på grunnlag av denne avtalen bli gjort unntak i den utstrekning det er behov for det. 
5 Denne bestemmelsen krever ikke at en part yter nasjonal behandling med hensyn til havneavgifter og -gebyrer. 
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(3) Totalbefraktning av fartøyer eller avtaler 
om leasing av fartøyer krever godkjenning 
av sjøfartsmyndigheten MARINA. 

 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den 

horisontale delen. 

(3) Ingen 
 
 
 
(4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 

delen. 
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Vedlikehold og reparasjon av skip 
(8868**) 
 
 
 
 
 

1) Ubundet* 
 

2) Reparasjon, ombygging eller tørrdokking 
av filippinskeide eller -registrerte skip må 
skje på innenlandske reparasjonsverft 
registrert hos MARINA, unntatt i nøds-
tilfeller. 

 
3) En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 40 

% er tillatt. 
 
4) Ingen 

 

1) Ubundet* 
 
2) Ingen 
 
 
 
 
 
3) Ingen 
 
 
4) Ingen 

 

Skipsbygging eller skipsreparasjon 
(eller drift av skipsverft, tørrdokk 
eller reparasjonsverft) 

1)  Ubundet* 
 
2)  Ingen 
 
3) En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 100 

% er tillatt. Krever akkreditering gitt av 
MARINA. 

 
4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 

delen. 

1)  Ubundet* 
 
2)  Ingen 
 
3)  Ingen 
 
 
 
4) Ingen 
 
 

 

Skipsagenttjenester 1)  Ingen 
 

2)  Ingen 
 
3)   Ingen 

 
  4) Ubundet, unntatt som angitt i den horison-

tale delen. 
 

1)  Ingen 
 
2)  Ingen 
 
3) Ingen 
 
4)  Ubundet 
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Transport på vann ved sjøfartøyer – 
slepe- og bukseringstjenester (7214) 

1) Ubundet* 
 
2) Ingen 
 
3) Ingen 
 
4) Ingen 

1) Ingen 
 
2) Ingen 
 
3) Ingen 

 
4)  Ingen 
 

 

Andre støttetjenester i forbindelse 
med transport på vann (745**) 

1)  Ubundet* 
 
2)  Ingen 
 
3) En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 40 

% er tillatt. 
 
4) Ingen 

1)  Ubundet* 
 
2)  Ingen 
 
3) Ingen 
 
 
4)  Ingen 
 

 

B. Transport på innlands vannvei    
Andre støttetjenester i forbindelse 
med transport på innlands vannvei 
(745**) 

1) Ubundet* 
 
2) Ingen 
 
3) En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 40 

% er tillatt.  
 

4) Ubundet 

1) Ubundet* 
 
2) Ingen 
 
3) Ingen 
 
 
4) Ubundet 
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C. Lufttransport    
Vedlikehold og reparasjon av luft-
fartøyer (8868**) 

1) Ingen 
 
2) Ingen 
 
3) Inntil 40 % utenlandsk egenkapital er tillatt.  
 
4) Ingen 

 

1) Ingen 
 
2) Ingen 
 
3) Ingen 
 
4) Ingen 

 

Andre støttetjenester i forbindelse 
med lufttransport (7469**) 
- Salgsrepresentant/generalagent 

(GSA) 
- Fraktagent 
- luftfartsselskaper som ikke 

deltar i edb-baserte reserva-
sjonssystemer (ERS) for 
flyreiser 

1) Ingen 
 
2) Ingen 
 
3) Ingen 
 
4) Ingen 

1) Ingen 
 
2) Ingen 
 
3) Ingen 

 
4) Ingen 
 

 

Bakketjenester (746**) 1) Ubundet* 
 

2) Ingen 
 

3) Inntil 40 % utenlandsk egenkapital er 
tillatt.  
 

4) Ubundet 

1) Ubundet* 
 
2) Ingen 
 
3) Ingen 
 
 
4) Ubundet 
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G. Transport med rørledning    
Transport av olje, gass og flytende 
naturgass (LNG) med rørledning 
(713**) 

1) Ubundet* 
 
2) Ingen 
 
3) Inntil 40 % utenlandsk egenkapital er tillatt. 
 
4) Ubundet, unntatt som angitt i den horison-

tale delen. 

1) Ubundet* 
 
2) Ingen 

 
3) Ingen 
 
4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 

delen. 
 

 

H. Hjelpetjenester for alle typer 
transport 

   

Godsbehandling (741) 1) Ubundet* 
 

2) Ingen 
 

3) Ingen 
 

4) Ubundet 

1) Ubundet* 
 

2) Ingen 
 

3) Ingen 
 

4) Ubundet 
 

 

Lagringstjenester (742) 1) Ubundet* 
 
2) Ingen 
 
3) Ingen 
 
4) Ubundet 

1) Ubundet* 
 
2) Ingen 
 
3) Ingen 
 
4) Ubundet 
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Fraktagent- og speditørtjenester 
(748) 

1) Ingen 
 
2) Ingen 

 
3) Ingen 
 
4) Ubundet 

1) Ingen 
 
2) Ingen 

 
3) Ingen 
 
4) Ubundet 
 

 

Containerdepottjenester i havner 
(749**) 

1) Ubundet* 
 

2) Ingen 
 

3) Ingen 
 

4) Ubundet 

1) Ubundet* 
 
2) Ingen 
 
3) Ingen 
 
4) Ubundet 
 

 

Andre støtte- og hjelpetjenester i 
forbindelse med transport (749) 

1) Ubundet* 
 
2) Ingen 

 
3) En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 40 

% er tillatt. 
 
4) Ubundet, unntatt som angitt i den horison-

tale delen. 
 

1) Ubundet* 
 
2) Ingen 
 
3) Ingen 
 
 
4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 

delen. 
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Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

12. ENERGITJENESTER6: 
GEOTERMISK ENERGI    

A. Lete- og utviklings-
virksomhet for geotermisk energi 

1) Ubundet, unntatt for rådgivings- eller 
konsulenttjenester. 
 
Restriksjoner på yrkestjenester får også 
anvendelse. 
 

2) Ingen 
 

3) En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 40 
% er tillatt. 

 
4) Ubundet, unntatt som angitt i den horison-

tale delen. 

1) Ubundet, unntatt for rådgivings- eller 
konsulenttjenester. 
 
Restriksjoner på yrkestjenester får også 
anvendelse. 

 
2) Ingen 
 
3) Ingen 

 
 

4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 
delen. 

 

 

B. Tjenester i tilknytning til 
energidistribusjon (887**) 
 

- Overføring og distribusjon, 
utført mot fast godtgjørelse 
eller etter avtale, av damp 
og varmt vann til hushold-
ninger, kommersielle 
aktører og andre brukere 

 

1) Ubundet, unntatt for rådgivings- eller 
konsulenttjenester. 
 
Restriksjoner på yrkestjenester får også 
anvendelse. 

 
2) Ingen 
 
3) En utenlandsk egenkapitalandel på inntil 40 

% er tillatt. 
 
4) Ubundet, unntatt som angitt i den 

horisontale delen. 
 

1) Ubundet, unntatt for rådgivings- eller 
konsulenttjenester. 
 
Restriksjoner på yrkestjenester får også 
anvendelse. 

 
2) Ingen 
 
3) Ingen 
 
 
4) Ubundet, unntatt som angitt i den horisontale 

delen. 

 

                                                 
6 Som definert i vedlegget om energirelaterte tjenester 
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Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

D. Øvrige tjenester    
Integrerte ingeniørtjenester på 
områdene avfall, vann og avløp 
(8673**) 
 

1) Ingen, unntatt som angitt i den horisontale 
delen av avsnittet om yrkestjenester. 

 
2) Ingen, unntatt som angitt i den horisontale 

delen av avsnittet om yrkestjenester. 
 
3) Ingen, bortsett fra at yrkesutøving som 

ansatt i et tredjepartseid forretningsforetak 
(corporate practice) ikke er tillatt. 

 
4) Ingen 

1) Ingen, unntatt som angitt i den horisontale 
delen av avsnittet om yrkestjenester. 

 
2) Ingen, unntatt som angitt i den horisontale 

delen av avsnittet om yrkestjenester. 
 
3) Ingen, bortsett fra at yrkesutøving som ansatt 

i et tredjepartseid forretningsforetak 
(corporate practice) ikke er tillatt.. 

 
4) Ingen 

 

 
 
 
 
 

Rigging og klargjøring av borested i 
tilknytning til geotermisk boring 
(deler av CPC 5113)  

1) Ubundet, unntatt for rådgivings- eller 
konsulenttjenester. 
 
Restriksjoner på yrkestjenester får også 
anvendelse. 

 
2) Ingen 
 
3) A. En utenlandsk egenkapitalandel på 

inntil 40 % er tillatt i forbindelse med 
private bygge- og anleggskontrakter i 
hjemmemarkedet. 

 
B. En utenlandsk egenkapitalandel på 
inntil 25 % er tillatt i forbindelse med 
bygging og reparasjon av lokalt finansierte 
bygg og anlegg. 
 
C. Det kreves en særskilt tillatelse 
(Contractor’s License) fra PCAB for å 
utøve bygge- og anleggsvirksomhet.  

1) Ubundet, unntatt for rådgivings- eller 
konsulenttjenester. 

 
Restriksjoner på yrkestjenester får også 
anvendelse. 

 
2) Ingen 

 
3) A. PCABs Regular Contractor's License er 

forbeholdt, og utstedes bare til, heleide 
filippinske bygge- og anleggsfirmaer eller 
interessentskap/foretak som har en filippinsk 
egenkapitalandel på minst 60 % og er 
behørig organisert og drevet i henhold til 
filippinsk lov- og regelverk. 

 
B. Det kan gis særskilt tillatelse, Special 

Contractor’s License, til utenlandske foretak 
på prosjekt-til-prosjekt-basis, f.eks. i forbin-
delse med: 
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Ytelsesmåter: 1) Grenseoverskridende ytelser 2) Forbruk i utlandet 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse 

Sektor eller undersektor Restriksjoner på markedsadgang Restriksjoner på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser 

 
 
 
 
 
 
 
 
4) Ubundet, unntatt som angitt i den horison-

tale delen. 
 

 
B.1 BOT-prosjekter 
 
B.2.     Utenlandskfinansierte/-støttede prosjekter 

som er gjenstand for internasjonale 
anbudskonkurranser. 

 
 
4) Ubundet, unntatt som angitt i den 

horisontale delen. 

 
________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLEGG XI 
 
 

NEVNT I ARTIKKEL 6.16 
 

BINDINGSLISTER OVER SPESIFIKKE FORPLIKTELSER 
 
 
 
TILLEGG 1: Filippinene 
 
TILLEGG 2: Island 
 
TILLEGG 3: Liechtenstein 
 
TILLEGG 4: Norge 
 
TILLEGG 5: Sveits 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLEGG XII 
 
 

NEVNT I ARTIKKEL 6.3 
 

LISTE OVER UNNTAK FRA BESTEVILKÅRSKLAUSULEN 
(MFN-UNNTAK) 

 
 
 
TILLEGG 1: Filippinene 
 
TILLEGG 2: Island 
 
TILLEGG 3: Liechtenstein 
 
TILLEGG 4: Norge 
 
TILLEGG 5:  Sveits 

 



TILLEGG 1 TIL VEDLEGG XII 
 

FILIPPINENE – LISTE OVER UNNTAK FRA BESTEVILKÅRSKLAUSULEN (MFN-UNNTAK) NEVNT I ARTIKKEL 6.3 
 

Sektor eller 
undersektor 

Beskrivelse av tiltak med 
angivelse av avvik fra 

artikkel 6.3 
Land omfattet av tiltaket Tilsiktet varighet Forhold som skaper behov for 

unntak 

ALLE SEKTORER     

Innreise og midler-
tidig opphold for 
fysiske personer som 
yter tjenester 

Det finnes en særskilt visum-
kategori for markedsaktører og 
investorer hjemmehørende i land 
som Filippinene har inngått 
traktater med om innreiserett for 
markedsaktører og investorer. 

Alle land Utløpsdato eller heving av bilate-
rale traktater om innreiserett for 
markedsaktører og investorer 

Å forenkle prosedyrer, på 
gjensidig basis, for utenlandske 
statsborgere som reiser inn til 
Filippinene med formål å utøve 
handel, investeringer og nær-
stående virksomhet 

 I denne egne kategorien bortfaller 
kravet om vurdering av arbeids-
markedsbehov, og prosedyrene 
ved innreise er forenklet. 

   

Sjøtransport     

Fraktskip i linjefart Den juridisk bindende instruksen 
Executive Order 769 gir adgang til 
å slutte preferanseavtaler om last-
deling med land som er parter i 
UNCTAD Liner Code. 

Alle land som har tiltrådt 
UNCTADs atferdsregler for linje-
konferanser (UNCTAD Liner 
Code) 

Ubegrenset Å sikre Filippinenes havgående 
flåte faktisk deltakelse i filippinsk 
fraktlinjefart 

 Etter en avtale som nevnt over er 
en part i atferdsreglene UNCTAD 
Liner Code som faktisk gjennom-
fører reglene, sikret en andel på 
minst 40 % av sin bilaterale 
fraktlinjefart på Filippinene ved 
eksport og import fra/til landet. 
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Sektor eller 
undersektor 

Beskrivelse av tiltak med 
angivelse av avvik fra 

artikkel 6.3 
Land omfattet av tiltaket Tilsiktet varighet Forhold som skaper behov for 

unntak 

 
Kyst- og øyfart eller 
transport av nasjonal 
last  

 
Adgang til nasjonal skipsfart som 
ivaretar transport av nasjonal last, 
er forbeholdt filippinskeide eller 
filippinskregistrerte fartøyer. 

 
Alle land 

 
Utløpsdato eller heving av bilate-
rale vennskaps-, handels- og 
sjøfartsavtaler 

 
Å innrømme begrenset adgang til 
kabotasje på gjensidig basis 

 Land som Filippinene har inngått 
vennskaps-, handels- og sjøfarts-
avtaler med, innrømmes likevel 
begrenset adgang til nasjonal 
skipsfart. 

   

Banktjenester og 
andre finansielle 
tjenester (herunder 
forsikring) 

Med hensyn til innvilgning av 
tillatelse til å etablere kommersiell 
tilstedeværelse eller til å utvide 
eksisterende virksomhet innenfor 
finansielle tjenester i Filippinene, 
vil finansielle tjenesteytere 
hjemmehørende i et annet medlem 
som innrømmer finansielle 
tjenesteytere hjemmehørende i 
Filippinene gunstig behandling, bli 
tilstått gunstig behandling på 
skjønnsmessig grunnlag.  
 

Alle land Ubegrenset Å fremme en større grad av 
liberalisering av finansielle 
tjenester i samkvemmet mellom 
Filippinene og andre medlemmer 
på en måte som vil bidra til at 
Filippinene når utviklingsmål i 
finanssektoren 

 
________________ 



TILLEGG 4 TIL VEDLEGG XII 
 

NORGE – LISTE OVER UNNTAK FRA BESTEVILKÅRSKLAUSULEN (MFN-UNNTAK) NEVNT I ARTIKKEL 6.3 
 

Sektor eller undersektor 
Beskrivelse av tiltak med 

angivelse av avvik fra  
artikkel 6.3 

Land omfattet av tiltaket Tilsiktet varighet Forhold som skaper behov 
for unntak 

 
Veitransport: 
Passasjerer og gods 
 

 
Bestemmelser i eksisterende og 
fremtidige veitransportavtaler 
med ett eller flere land for å 
reservere trafikale rettigheter i 
transport til/fra Norge og 
mellom berørte tredjeland. 
Veikabotasje kan også tillates 
for visse land. 
 

 
Alle land 
 

 
Ubegrenset 
 

 
Regional særegenhet ved veitrans-
porttjenester 
 

Audiovisuelle tjenester:  
Sending av audiovisuelle 
programmer til allmenn-
heten 
 

Gjennomføringstiltak som er 
vedtatt i samsvar med regler 
som EFs fjernsynsdirektiv (nr. 
89/552), og som definerer pro-
grammer av europeisk opprin-
nelse for å utvide nasjonal 
behandling til å omfatte audio-
visuelle programmer som opp-
fyller bestemte opprinnelses-
kriterier 
 

Parter i Europarådets konven-
sjon om fjernsyn over lande-
grensene eller andre europeiske 
land som det kan inngås avtale 
med 
 

Ubegrenset 
 

Fremming av kulturell identitet innen 
kringkastingssektoren i Europa, samt 
oppnåelse av bestemte språkpolitiske 
målsettinger  

Audiovisuelle tjenester:  
Kinofilm- og videogram-
produksjon og tilhørende 
distribusjonstjenester 
 

Å sikre audiovisuelle verker 
nasjonal behandling gjennom 
bilaterale rammeavtaler («G2G-
avtaler») om samproduksjon av 
film.  Verker som nevnt kan i 
noen tilfeller få tilgang til støtte 
når støtte ellers ikke ville være 
tilgjengelig for samproduk-
sjoner. 

Alle land  
 

Ubegrenset 
 

Målet med avtaler som nevnt er å 
fremme kulturelle forbindelser mel-
lom de berørte landene 
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Sektor eller undersektor 
Beskrivelse av tiltak med 

angivelse av avvik fra  
artikkel 6.3 

Land omfattet av tiltaket Tilsiktet varighet Forhold som skaper behov 
for unntak 

 
Audiovisuelle tjenester:  
Produksjon og distribusjon 
av kinematografiske verk 
og fjernsynsprogrammer i 
de nordiske land  

 
Tiltak vedtatt for å gjennomføre 
støtteordninger i samsvar med 
støtteprogrammer som NOR-
DISK FILM- OG FJERNSYNS-
FOND med sikte på å øke 
produksjon og distribusjon av 
audiovisuelle verk produsert i 
de nordiske land 
 

 
Finland, Norge, Sverige, Island 
og Danmark 
 

 
Ubegrenset 
 

 
Bevaring og fremming av den 
regionale identiteten i de aktuelle 
landene 

Audiovisuelle tjenester:  
Produksjon og distribusjon 
av kinematografiske verk 
og fjernsynsprogrammer 
 

Tiltak vedtatt for å gjennomføre 
støtteordninger i samsvar med 
støtteprogrammer som MEDIA 
og EURIMAGES til fordel for 
audiovisuelle programmer og 
leverandører til slike program-
mer, som må oppfylle bestemte 
europeiske opprinnelseskriterier 

 

Europeiske land 
 

Ubegrenset 
 

Bevaring og fremming av den 
regionale identiteten i de aktuelle 
landene 

     

http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/mtn_gns_w_120_e.doc
http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/mtn_gns_w_120_e.doc
http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/mtn_gns_w_120_e.doc
http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/mtn_gns_w_120_e.doc
http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/mtn_gns_w_120_e.doc
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Sektor eller undersektor 
Beskrivelse av tiltak med 

angivelse av avvik fra  
artikkel 6.3 

Land omfattet av tiltaket Tilsiktet varighet Forhold som skaper behov 
for unntak 

 
Alle sektorer 
 

 
Tiltak med formål å fremme 
nordisk samarbeid, slik som: 
 
- garantier og lån for investe-

ringsprosjekter og eksport 
(Den nordiske investerings-
bank); 

 
- økonomisk støtte til FoU-

prosjekter (Nordisk Industri-
fond); 

 
- finansiering av forunder-

søkelser knyttet til inter-
nasjonale prosjekter (Nor-
disk prosjekteksportfond, 
NOPEF) 

 
- finansieringsbistand til fore-

tak(*) som benytter miljø-
teknologi (Nordisk miljø-
finansieringsselskap, 
NEFCO) 

 

 
Danmark, Sverige, Finland, 
Island og Norge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Får anvendelse på østeuro-
peiske foretak som samarbeider 
med ett eller flere nordiske 
foretak 
 

 
Ubegrenset 
 

 
Behov for å opprettholde og videre-
utvikle nordisk samarbeid 
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Sektor eller undersektor 
Beskrivelse av tiltak med 

angivelse av avvik fra  
artikkel 6.3 

Land omfattet av tiltaket Tilsiktet varighet Forhold som skaper behov 
for unntak 

 
Edb-baserte reservasjons-
systemer (CRS) samt salg 
og markedsføring av luft-
transporttjenester 
 

 
Forpliktelsene som leverandører 
av edb-baserte reservasjons-
systemer eller eierluftfarts-
foretak og deltakende luftfarts-
foretak har bundet seg til, får 
ikke anvendelse dersom til-
svarende behandling ikke blir 
gitt i hjemstaten til eierluftfarts-
foretaket eller leverandøren av 
det edb-baserte reservasjons-
systemet 
 

 
Alle land som en leverandør av 
et edb-basert reservasjons-
system eller et eierluftfartsfore-
tak er hjemmehørende i 
 

 
Ubegrenset 
 

 
Behovet for unntak skyldes utilstrek-
kelig utvikling av et multilateralt 
regelverk for drift av edb-baserte 
reservasjonssystemer   

 
Innenriks sjøtransport: 
Passasjerer og last 

 
Bestemmelser i avtaler om ad-
gang til innenriks sjøtransport 

 
Danmark, Finland, Island, Tysk- 
land, Sverige og Det forente 
kongerike 

 
Ubegrenset 

 
Disse avtalene går ut over rettig-
hetene omfattet av EØS-avtalen og 
får følgelig anvendelse. Unntaket vil 
gi en part adgang til å påta seg 
delvise og progressive forpliktelser i 
denne sektoren. 
 

 
________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLEGG XIII 
 
 

NEVNT I ARTIKKEL 6.19  
 

FINANSIELLE TJENESTER 
  



 

 
 



 

 
VEDLEGG XIII 

 
NEVNT I ARTIKKEL 6.19 

 
FINANSIELLE TJENESTER 

 
 

Artikkel 1 
 

Virkeområde og definisjoner 
 

1. Dette vedlegg får anvendelse på tiltak avtalepartene treffer som har innvirkning 
på handel med finansielle tjenester(1). 
 
2. I dette vedlegg menes med 
 

a) «finansiell tjeneste», enhver tjeneste av finansiell art som tilbys av en 
finansiell tjenesteyter fra en avtalepart. Finansielle tjenester omfatter alle 
forsikringstjenester og forsikringsrelaterte tjenester og alle banktjenester 
og andre finansielle tjenester (unntatt forsikring). Finansielle tjenester 
omfatter følgende typer virksomhet: 

 
Forsikringstjenester og forsikringsrelaterte tjenester 
 
i) direkte forsikring (herunder koassuranse): 
 

aa) livsforsikring, 
 
bb) skadeforsikring, 

 
ii) gjenforsikring og retrocesjon, 
 
iii) forsikringsformidling, som meklervirksomhet og agentur, 
 
iv) hjelpetjenester innen forsikring, som rådgivning, aktuartjenester, 

risikovurdering og skadeoppgjørstjenester, 
 
Banktjenester og andre finansielle tjenester (unntatt forsikring) 
 
v) mottak fra allmennheten av innskudd og andre midler som skal 

tilbakebetales, 
 
vi) alle typer utlånsvirksomhet, herunder forbrukerkreditt, pantelån, 

faktoring og finansiering av forretningstransaksjoner,  
 
vii) finansiell leasing, 
 

                                                
(1) «Handel med finansielle tjenester» skal forstås i samsvar med definisjonen i artikkel 6.2 nr. 2 

bokstav a) i denne avtale. 
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viii) alle betalings- og pengeoverføringstjenester, herunder kreditt-, 
betalings- og debetkort, reisesjekker og bankremisser,  

 
ix) garantier og forpliktelser, 
 
x) handel for egen eller for kunders regning, på børs, utenom børs 

eller på annen måte, med følgende: 
 
aa) pengemarkedsinstrumenter (herunder sjekker, veksler og 

innskuddsbevis), 
 
bb) utenlandsk valuta, 
 
cc) avledede produkter (derivater), inkludert, men ikke 

begrenset til, terminkontrakter (futures) og opsjoner, 
 
dd) valuta- og renteinstrumenter, herunder produkter som 

bytteavtaler (swaps) og framtidige renteavtaler (forward 
rate agreements), 

 
ee) omsettelige verdipapirer 
 
ff) andre omsettelige instrumenter og finansaktiva, herunder 

umyntet gull/edelmetall, 
 

xi) deltakelse i utstedelse av alle slags verdipapirer, herunder 
fulltegningsgarantier og plasseringer som agent (enten dette skjer 
offentlig eller privat) samt yting av tjenester i forbindelse med 
utstedelser som nevnt, 

 
xii) pengemekling, 
 
xiii) formuesforvaltning, som kontant- eller porteføljeforvaltning, alle 

former for forvaltning av kollektive investeringer, pensjonsfond-
forvaltning og forvarings-, deponerings- og tillitsmannstjenester, 

 
xiv) oppgjørs- og avregningstjenester for finansielle fordringer, 

herunder verdipapirer, avledede produkter og andre omsettelige 
instrumenter, 

 
xv) formidling og overføring av finansiell informasjon og behandling 

av finansielle data samt tilknyttet programvare, alt ved tilbydere 
av andre finansielle tjenester, 

 
xvi) rådgivnings- og mellommannsvirksomhet samt andre finansielle 

hjelpetjenester i tilknytning til all virksomhet oppført i punkt v) 
til xv), herunder kredittopplysning og kredittvurdering, under-
søkelser og rådgivning med hensyn til investeringer og porte-
føljer, rådgivning om oppkjøp og om restrukturering av foretak 
og foretaksstrategi, 
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b) «finansiell tjenesteyter», enhver fysisk eller juridisk person fra en 

avtalepart som ønsker å yte eller som yter finansielle tjenester; uttrykket 
«finansiell tjenesteyter» omfatter likevel ikke offentlige institusjoner, 
 

c) «offentlig institusjon», 
 
i) staten, en sentralbank eller en pengepolitisk myndighet i en 

avtalepart, eller en institusjon som eies eller kontrolleres av en 
avtalepart, og som i det vesentlige utfører statsfunksjoner eller 
oppgaver for statlige formål; derimot omfattes ikke en institusjon 
som i det vesentlige yter finansielle tjenester på kommersielle 
vilkår, eller  

 
ii) et privat foretak som utfører oppgaver som vanligvis utføres av 

en sentralbank eller en pengepolitisk myndighet, når foretaket 
utfører oppgaver som nevnt. 

 
d)  I nr. 2 bokstav b) i artikkel 6.2 (Definisjoner) i denne avtale menes med 

«tjenester som ytes under utøvelse av statsmyndighet»: 
  

i)  virksomhet som utøves av en sentralbank eller en pengepolitisk 
myndighet eller en hvilken som helst annen offentlig institusjon 
ved utøvelse av penge- eller valutapolitikk,  

 
ii)  virksomhet som utgjør en del av en lovfestet trygdeordning eller 

offentlige pensjonsinnretninger, og  
 

iii)  annen virksomhet som utøves av en offentlig institusjon for 
statens regning, med statsgaranti eller ved bruk av statens 
økonomiske ressurser. 

 
e)  Dersom en avtalepart tillater at virksomhet nevnt i bokstav d) ii) eller d) 

iii) i dette nummer utøves av dens finansielle tjenesteytere i konkurranse 
med en offentlig institusjon eller en finansiell tjenesteyter, skal 
«tjenester» for formålene i nr. 2 bokstav b) i artikkel 6.2 (Definisjoner) i 
denne avtale omfatte slik virksomhet. 

 
3. Nr. 2 bokstav c) i artikkel 6.2 (Definisjoner) i denne avtale får ikke anvendelse 
på tjenester omfattet av dette vedlegg. 

 
 

Artikkel 2 
 

Nasjonal behandling 
 
1. Hver avtalepart skal i samsvar med prinsippet om nasjonal behandling gi enhver 
annen avtaleparts finansielle tjenesteytere som er etablert på dens territorium, adgang til 
betalings- og avregningssystemer drevet av offentlige institusjoner samt til offentlige 
finansierings- og refinansieringsordninger som er tilgjengelige i ordinær forretnings-
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drift, i samsvar med sine egne lover og forskrifter. Bestemmelsene i dette nummer er 
ikke ment å gi adgang til avtalepartens ordninger av typen långiver i siste instans 
(«lender of last resort»). 
 
2.  Dersom en avtalepart  
 

a)  krever at en annen avtaleparts finansielle tjenesteytere skal være medlem 
av, delta i eller ha adgang til en selvregulerende institusjon, en børs eller 
et marked for verdipapirer eller terminkontrakter, en oppgjørssentral eller 
en annen organisasjon eller sammenslutning for å kunne yte finansielle 
tjenester på lik linje med avtalepartens finansielle tjenesteytere, eller 

  
b)  direkte eller indirekte gir institusjoner som nevnt privilegier eller fordeler 

i forbindelse med finansiell tjenesteyting,  
 
skal den påse at institusjonene tilstår finansielle tjenesteytere fra en annen avtalepart, 
forutsatt at de er etablert på dens territorium, nasjonal behandling i de sektorene som er 
oppført i dens bindingsliste, med forbehold for eventuelle vilkår og kompetansekrav 
fastsatt i bindingslisten. 
 

 
Artikkel 3 

 
Åpenhet og innsyn 

 
1. Hver avtalepart skal fremme åpenhet og innsyn i regelverket for finansielle 
tjenester, slik at det tas hensyn til: 
 

a)  det arbeidet avtalepartene har påtatt seg innen rammen av GATS med 
hensyn til handel med finansielle tjenester,  

 
b)  betydningen av åpenhet og innsyn i regelverket, identifiserbare mål for 

den politiske kursen som følges for arbeidet, og klare og konsekvent 
anvendte prosesser i myndighetenes saksbehandling. 

 
2.  Vedkommende myndighet i hver avtalepart skal, med hensyn til utarbeiding av 
søknader i tilknytning til finansiell tjenesteyting, gjøre nasjonale krav og behandlings-
prosesser tilgjengelige for interesserte personer.  
 
3.  Dersom det kreves tillatelse for å yte en finansiell tjeneste, skal vedkommende 
myndighet i en avtalepart offentliggjøre kravene som må oppfylles for å få tillatelse. 
Tiden det normalt tar for å avgjøre en søknad om tillatelse, skal:  
 

a)  på anmodning gjøres kjent for søkeren,  
 

b)  gjøres offentlig kjent, eller 
 

c)      gjøres kjent ved en kombinasjon av begge de to nevnte måtene. 
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Artikkel 4 
 

Hurtige prosesser ved behandling av søknader 
 
1. Vedkommende myndighet i hver avtalepart skal uten ugrunnet opphold behandle 
søknader i tilknytning til finansiell tjenesteyting fremmet av de øvrige avtaleparters 
tjenesteytere.  
 
2.  Dersom vedkommende myndighet i en avtalepart krever tilleggsopplysninger fra 
søkeren for å kunne behandle søknaden hans, skal myndigheten underrette søkeren uten 
ugrunnet opphold.  
 
3.  På anmodning fra søkeren skal vedkommende myndighet i en avtalepart uten 
ugrunnet opphold opplyse ham om søknadens status. 
 
4. Dersom det kreves tillatelse for å yte en finansiell tjeneste og gjeldende krav er 
oppfylt, skal vedkommende myndighet i en avtalepart vanligvis gi søkeren tillatelse 
innen seks måneder etter at han har innlevert en søknad som anses for å være fullstendig 
i henhold til den aktuelle avtalepartens egne lover og forskrifter.   
 
5. Vedkommende myndighet i en avtalepart skal underrette søkeren om utfallet av 
søknaden hans umiddelbart etter at den er avgjort. I tilfelle en søknad blir avslått, skal 
begrunnelsen for avslaget gjøres kjent for søkeren i den grad det er praktisk mulig.  
 

 
Artikkel 5 

 
Innenlandsk regulering 

 
1. Uten hensyn til de øvrige bestemmelser i avtalens kapittel 6 skal en avtalepart 
ikke hindres i å innføre eller opprettholde rimelige tiltak av forsiktighetshensyn, 
herunder for  
 

a) å beskytte investorer, innskytere, forsikringstakere, skadelidte som 
fremmer krav mot en forsikringsgiver, personer som finansielle tjeneste-
ytere skylder å overholde forvaltningsplikten de er pålagt, eller andre 
tilsvarende aktører i finansmarkedet, eller 

 
b) å sikre integriteten og stabiliteten i sitt finansielle eller monetære system.  

 
Tiltak som nevnt skal ikke brukes som en mulighet til å sette til side avtalepartens 
forpliktelser etter avtalens kapittel 6. 
 
2. Tiltak nevnt i nr. 1 skal ikke være mer bebyrdende enn nødvendig for å oppnå 
det som er hensikten med dem; de skal heller ikke utgjøre en skjult restriksjon på 
handelen med tjenester eller innebære forskjellsbehandling av en annen avtaleparts 
finansielle tjenester eller finansielle tjenesteytere sammenliknet med avtalepartens egne 
likeverdige finansielle tjenester eller likeverdige finansielle tjenesteytere. 
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3. Ingen bestemmelse i kapittel 6 i denne avtale skal fortolkes slik at en avtalepart 
kan pålegges å gi videre opplysninger om enkeltkunders forretninger og konti eller 
fortrolig eller beskyttet informasjon i offentlige institusjoners besittelse. 

 
 

Artikkel 6 
 

Godkjenning av tilsynstiltak 
 
Dersom en avtalepart, gjennom en avtale eller ordning, godkjenner tilsynstiltak truffet 
av en ikke-avtalepart når den bestemmer hvordan den skal anvende sine egne tiltak i 
tilknytning til finansielle tjenester, skal denne avtaleparten gi en annen avtalepart 
tilstrekkelig mulighet til å forhandle om tiltredelse til en slik avtale eller ordning eller til 
å fremforhandle en tilsvarende avtale eller ordning med vedkommende part, under 
omstendigheter der det vil være likeverdig regulering, tilsyn, gjennomføring av 
regulering som nevnt og, dersom det er hensiktsmessig, likeverdige fremgangsmåter for 
utveksling av informasjon mellom partene i avtalen eller ordningen. Dersom en 
avtalepart gir slik godkjenning på frittstående grunnlag, skal den gi en annen avtalepart 
tilstrekkelig mulighet til å godtgjøre at de nevnte omstendighetene foreligger.  
 
 

Artikkel 7 
 

Informasjonsoverføring og informasjonsbehandling 
 

1. Ingen avtalepart skal, med forbehold for egne lover og forskrifter, treffe tiltak 
som hindrer overføring av informasjon inn til eller ut fra dens territorium eller 
behandling av finansiell informasjon, herunder elektronisk overføring av data, eller 
som, med forbehold for importregler i samsvar med internasjonale avtaler, hindrer 
flytting av utstyr, dersom overføring av informasjon, behandling av finansiell 
informasjon eller flytting av utstyr som nevnt er nødvendig for at en finansiell 
tjenesteyter fra en annen avtalepart skal kunne drive ordinær forretningsvirksomhet. 
 
2. Ingen bestemmelse i denne artikkel innskrenker en avtaleparts rett til å beskytte 
personopplysninger, ivareta personvernet eller sikre fortrolig behandling av individuelle 
dokumenter e.l. eller individuelle konti så lenge denne retten ikke utnyttes til å omgå 
bestemmelsene i kapittel 6 i avtalen. 
 

________________ 
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VEDLEGG XIV 

 
NEVNT I ARTIKKEL 6.19 

 
TELEKOMMUNIKASJONSTJENESTER 

 
 

Artikkel 1 
 

Virkeområde og definisjoner 
 

1. Dette vedlegg får anvendelse på tiltak partene treffer som har innvirkning på 
handel med telekommunikasjonstjenester(1). Det får ikke anvendelse på tiltak en part 
treffer med hensyn til kringkasting eller kabeldistribusjon av radio- eller fjernsyns-
programmer(2). 
 
2. I dette vedlegg menes med: 
 

a) «telekommunikasjonstjenester», overføring og mottak av signaler ved 
et hvilket som helst elektromagnetisk hjelpemiddel. Sektoren tele-
kommunikasjonstjenester omfatter ikke økonomisk virksomhet som 
består i å levere innhold som krever telekommunikasjonstjenester for å 
bli overført, 

 
b) «reguleringsmyndighet», det organ eller de organer som er tillagt 

reguleringsoppgaver forbundet med spørsmål nevnt i dette vedlegg, 
 
c) «nødvendige fasiliteter», fasiliteter i et offentlig telenett eller en 

offentlig tjeneste: 
 

i) som utelukkende eller hovedsakelig tilbys av én enkelt tjeneste-
yter eller et begrenset antall tjenesteytere, 

 
ii) som det er verken økonomisk eller teknisk mulig å erstatte for å 

yte en tjeneste, 
 

d) «betydelig tjenesteyter», tjenesteyter som er i stand til i vesentlig grad å 
påvirke vilkårene for deltakelse (idet det tas hensyn til pris og levering) i 
det relevante markedet for basis telekommunikasjonstjenester som følge 
av: 

 
i) kontroll over nødvendige fasiliteter, eller 
 
ii) utnyttelse av en markedsstilling. 

 

                                                
(1) Handel med telekommunikasjonstjenester skal forstås i samsvar med definisjonen i nr. 2 

bokstav a) i artikkel 6.2 (Definisjoner) i avtalen. 
(2) Kringkasting defineres som fastlagt i hver parts nasjonale lov- og regelverk. 
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Artikkel 2 
 

Tiltak for å ivareta konkurransen 
 
1. Hver part skal opprettholde egnede tiltak for å hindre tjenesteytere som alene 
eller sammen utgjør en betydelig tjenesteyter, i å delta i konkurransebegrensende 
praksis eller å videreføre slik praksis. 
 
2. Konkurransebegrensende praksis nevnt i nr. 1 skal omfatte særlig: 
 

a) konkurransebegrensende kryssubsidiering(3), 
 
b) bruk av opplysninger fra konkurrenter på en slik måte at det virker 

konkurransebegrensende, 
 
c) det å unnlate å gi andre tjenesteytere, når det er aktuelt, tekniske opplys-

ninger om nødvendige fasiliteter og kommersielt relevante opplysninger 
som er nødvendige for at de skal kunne yte tjenester. 

 
 

Artikkel 3 
 

Samtrafikk 
 

1. Denne artikkel får anvendelse på sammenkopling med tjenesteytere som tilbyr 
offentlige telenett eller offentlige telekommunikasjonstjenester slik at en tjenesteyters 
brukere kan kommunisere med en annen tjenesteyters brukere og få tilgang til tjenester 
tilbudt av en annen tjenesteyter, og slik at ordningen er underlagt spesifikke for-
pliktelser. 
 
2. Hver part skal sikre at en betydelig tjenesteyter sørger for samtrafikk på ethvert 
punkt i nettet der det er teknisk mulig. Samtrafikk som nevnt skal tilbys: 
 

a) til likebehandlende vilkår, betingelser (herunder tekniske standarder og 
spesifikasjoner) og satser og til en kvalitet som ikke er mindre gunstig 
enn kvaliteten som blir tilbudt for dens egne likeverdige tjenester eller for 
likeverdige tjenester fra ikke-tilknyttede tjenesteytere eller for dens 
datterforetak eller andre tilknyttede foretak, 

 
b) når det er aktuelt, til vilkår, betingelser (herunder tekniske standarder og 

spesifikasjoner) og kostnadsorienterte satser som sikrer innsyn, er 
rimelige i betraktning av hva som er økonomisk mulig, og er tilstrekkelig 
atskilt slik at tjenesteyteren ikke behøver å betale for nettkomponenter og 
eller fasiliteter han ikke trenger for å kunne yte tjenestene, 

 
c) etter anmodning, på punkter i tillegg til nettermineringspunktene som 

tilbys et flertall av brukerne, idet dette er slik å forstå at gebyrene skal 
gjenspeile kostnaden ved å sette opp nødvendige tilleggsfasiliteter. 

                                                
(3) Som definert i hver parts nasjonale lov- og regelverk. 
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3. Hver part skal sikre at fremgangsmåtene som får anvendelse for samtrafikk-
forhandlinger med en betydelig tjenesteyter, gjøres allment tilgjengelige. 
 
4. Hver part skal sikre at betydelige tjenesteytere enten gjør sine egne samtrafikk-
avtaler tilgjengelige for tjenesteytere hjemmehørende i en annen part eller kunngjør 
standard samtrafikktilbud. 
 
5. Dersom tjenesteytere er ute av stand til å løse tvister knyttet til forhandlingene 
om en samtrafikkavtale med en betydelig tjenesteyter innen rimelig tid, skal hver part 
påse at tjenesteyterne søker bistand fra et uavhengig nasjonalt organ, som kan være 
reguleringsmyndigheten nevnt i artikkel 6, for å få løst tvister om hensiktsmessige 
vilkår, betingelser og satser for samtrafikk innen et rimelig tidsrom. Organet eller 
myndigheten skal fastsette vilkårene for samtrafikk i samsvar med vanlige prinsipper 
for det aktuelle markedet og den aktuelle sektoren, og i samsvar med prinsippene 
fastlagt i dette vedlegg. Bistanden kan omfatte særlige fremgangsmåter ved mekling. 
 

 
Artikkel 4 

 
Leveringspliktige tjenester 

 
1. Hver part har rett til å fastsette hvilke plikter til å tilby leveringspliktige tjenester 
den ønsker å opprettholde. 
 
2. Tiltak partene treffer for leveringspliktige tjenester skal sikre innsyn og være 
objektive og likebehandlende. De skal også være nøytrale med hensyn til konkurranse 
og ikke være mer bebyrdende enn nødvendig. 

 
 

Artikkel 5 
 

Fremgangsmåte for tildeling av tillatelse 
 

1. Når det kreves tillatelse for å yte en telekommunikasjonstjeneste, skal vedkom-
mende myndighet i en part gjøre følgende allment tilgjengelig: 
 

a) vilkårene og betingelsene knyttet til tillatelsen, 
 
b) vanlig saksbehandlingstid for å avgjøre en søknad om tillatelse, 
 
c) kriteriene for tildeling av begrensede ressurser, herunder kriterier for 

tildeling av frekvens når etterspørselen er usedvanlig stor. 
 

2. Med unntak av tillatelser knyttet til bruk av frekvensspekter, skal vedkommende 
myndighet i en part, dersom det kreves tillatelse for å yte en telekommunika-
sjonstjeneste og vilkårene som får anvendelse, er oppfylt, tildele søkeren tillatelse innen 
rimelig tid etter at det er innlevert en søknad som anses for å være fullstendig i henhold 
til den aktuelle partens nasjonale lov- og regelverk. 
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3. Vedkommende myndighet i en part skal underrette søkeren om utfallet av 
søknaden umiddelbart etter at den er avgjort. I tilfelle en søknad om tillatelse blir 
avslått, skal vedkommende myndighet i en part på anmodning gjøre søkeren kjent med 
begrunnelsen for avslaget. 
 

 
Artikkel 6 

 
Reguleringsmyndighet 

 
1. Hver parts reguleringsmyndighet for telekommunikasjonstjenester skal være 
atskilt fra enhver tjenesteyter som tilbyr basis telekommunikasjonstjenester, og skal 
ikke være ansvarlig overfor en tjenesteyter som nevnt. 
 
2. Hver part skal påse at dens reguleringsmyndighets vedtak og fremgangsmåter er 
nøytrale med hensyn til samtlige markedsdeltakere. 
 
3. Hver part skal påse at en annen parts tjenesteytere som berøres av vedtak truffet 
av dens egen reguleringsmyndighet, skal ha adgang til å klage til et uavhengig 
forvaltningsorgan eller en domstol i samsvar med denne partens lov- og regelverk. 

 
 

Artikkel 7 
 

Begrensede ressurser 
 

Hver part skal gjennomføre sine ordninger for tildeling og bruk av begrensede 
ressurser, herunder frekvenser, nummer og fremføringsrett, objektivt, rettidig og på en 
måte som sikrer innsyn og likebehandling. Hver part skal kunngjøre aktuell status med 
hensyn til tilordnede frekvensbånd. 
 

________________ 
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VEDLEGG XV 

 
NEVNT I ARTIKKEL 6.19 

 
BEVEGELIGHET FOR FYSISKE PERSONER SOM YTER TJENESTER 

 
(PERSONBEVEGELSER) 

 
 

Artikkel 1 
 

Virkeområde 
 

 Dette vedlegg får anvendelse på tiltak en part treffer som har innvirkning for 
fysiske personer som er hjemmehørende i en annen part, og som omfattes av dens 
bindingsliste over spesifikke forpliktelser. 

 
 

Artikkel 2 
 

Allmenne prinsipper 
 

Dette vedlegg gjenspeiler partenes preferensielle handelsforbindelser, deres 
felles mål om å underlette innreise, midlertidig opphold og arbeid for fysiske personer 
på et gjensidig fordelaktig grunnlag og i samsvar med partenes bindingslister over 
spesifikke forpliktelser, samt behovet for å fastsette oversiktlige, sikre, effektive og 
komplette opplysninger og fremgangsmåter med hensyn til innreise, midlertidig 
opphold og arbeid. 

 
 

Artikkel 3 
 

Formidling av opplysninger 
 

1. Ved gjennomføringen av artikkel 6.10 i avtalen skal hver part gjøre offentlig 
tilgjengelig opplysninger som er nødvendige for å kunne inngi en effektiv søknad om 
adgang til å foreta innreise, ta midlertidig opphold og arbeide på dens territorium, eller 
påse at dens vedkommende myndighet gjør opplysninger som nevnt offentlig 
tilgjengelige. Opplysningene skal ajourføres. 
 
2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal inneholde en beskrivelse av særlig: 
 

a) alle kategorier visa og arbeidstillatelser som er relevante for innreise, 
midlertidig opphold og arbeid for fysiske personer omfattet av dette 
vedlegg, 

 
b) krav og fremgangsmåter ved søknad om, og innvilgning av, førstegangs 

innreise, midlertidig opphold og eventuelt arbeidstillatelser, herunder 
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opplysninger om hva slags dokumentasjon som kreves, hvilke vilkår som 
må oppfylles, og hvordan søknaden skal inngis, og 

 
c) krav og fremgangsmåter ved søknad om, og innvilgning av, fornyet 

midlertidig opphold og eventuelt arbeidstillatelser. 
 
3. Hver part skal gi de øvrige parter nærmere opplysninger om relevante 
publikasjoner eller nettsteder der opplysningene nevnt i nr. 2 er gjort tilgjengelige. 
 
4. Skulle det vise seg at det ikke er praktisk mulig for en part å gjennomføre nr. 1, 
skal parten formidle opplysningene nevnt i nr. 2, samt eventuelle påfølgende endringer 
av opplysningene, til de øvrige parter. I tillegg skal parten gi de øvrige parter 
kontaktopplysninger til en myndighet som de øvrige parters tjenesteytere etter 
anmodning kan innhente opplysningene nevnt i nr. 2 fra. 

 
 

Artikkel 4 
 

Hurtige fremgangsmåter for å søke 
 

1. Vedkommende myndighet i hver part skal foreta en hurtig behandling av 
søknader om adgang til innreise og midlertidig opphold eller om arbeidstillatelser 
inngitt av tjenesteytere hjemmehørende i andre parter, herunder søknader om 
forlengelse av tillatelser som nevnt. 
 
2. Når vedkommende myndighet i en part krever ytterligere opplysninger fra 
søkeren for å kunne behandle vedkommendes søknad, skal de underrette søkeren uten 
ugrunnet opphold. 
 
3. Etter anmodning fra søkeren skal vedkommende myndighet i en part uten 
ugrunnet opphold gi opplysning om søknadens status. 
 
4. Vedkommende myndighet i hver part skal underrette den som søker om innreise, 
midlertidig opphold eller arbeidstillatelse, om utfallet av søknaden så snart det er truffet 
avgjørelse. Underretningen skal angi oppholdets varighet og andre vilkår. 
 

________________ 
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VEDLEGG XVI 

 
NEVNT I ARTIKKEL 6.19 

 
SJØTRANSPORT OG TILKNYTTEDE TJENESTER 

 
 

Artikkel 1 
 

Virkeområde 
 

Dette vedlegg får anvendelse på tiltak avtalepartene treffer som har innvirkning 
på handel med sjøtransport og tilknyttede tjenester(1). 

 
 

Artikkel 2 
 

Definisjoner 
 

I dette vedlegg menes med: 
 

a) «internasjonale sjøtransporttjenester», utøving av internasjonal sjø-
transport av last og passasjerer, herunder transportoppdrag fra dør til dør og 
multi-modale transportoppdrag, 
 

b) «transport fra dør til dør og multimodal transport», godstransport ved 
bruk av flere enn én transportform; innbefatter en internasjonal strekning til 
sjøs i henhold til et kombinert transportdokument, og utøving av, eller tilgang 
til, andre former for transport(2), 

 
c) «hjelpetjenester i forbindelse med sjøtransport», følgende tjenester:  

 
i) håndtering av sjøgods er oppgaver som utføres av laste- og losse-

foretak, herunder terminaloperatørers godshåndteringsvirksomhet, 
men omfatter ikke oppgaver som utføres direkte av havnearbeidere 
når denne arbeidsstyrken er organisert uavhengig av laste- og 
losseforetakene eller terminaloperatørene. Virksomheten som 
omfattes, inkluderer tilrettelegging av, og tilsyn med: 

 
aa) lasting/lossing av last om bord i/fra et fartøy, 
 
bb) surring og løsing av last, og 
 
cc) mottak/levering og oppbevaring av gods før avskiping 

eller etter lossing, 
                                                           
(1) Dette vedlegg får anvendelse uten å berøre den bilaterale avtalen mellom regjeringen i Kongeriket 

Norge og regjeringen i Republikken Filippinene om skipsfart, som trådte i kraft 6. mars 2000. 
(2) I denne definisjon viser «kombinert transportdokument» til et dokument som gjør det mulig for 

kundene å inngå én enkelt kontrakt med et rederi for et transportoppdrag fra dør til dør. 
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ii) «tollklareringstjenester» (alternativt «tollmeklertjenester») er 

virksomhet som består i å ivareta tollformaliteter på en annen 
avtaleparts vegne i forbindelse med innførsel, utførsel eller transitt 
av last, enten denne tjenesten er tjenesteyterens hovedvirksomhet 
eller et vanlig tillegg til hans hovedvirksomhet, 

 
iii) «containerdepottjenester» er virksomhet som består i å lagre 

containere, enten i havneområder eller inne i landet, med sikte på 
fylling/tømming, istandsetting og klargjøring for avskiping, 

 
iv) «skipsagenturtjenester» er virksomhet som består i å 

representere, i egenskap av agent, i et gitt geografisk område, ett 
eller flere linjerederiers eller rederiers forretningsinteresser, for 
følgende formål: 

 
aa) markedsføring og salg av sjøtransport og tilknyttede 

tjenester, fra tilbudsfase til fakturering, og utstedelse av 
konnossementer på vegne av rederiene; kjøp og salg av 
nødvendige tilknyttede tjenester; utferdigelse av doku-
menter og formidling av forretningsopplysninger og 
forretningsinformasjon, 

 
bb) opptreden på vegne av rederiene og, når det er påkrevd, 

tilrettelegging av skipsanløp eller mottak av last, 
 
v) «spedisjonstjenester» er virksomhet som består i å tilrettelegge og 

overvåke forsendelser på vegne av avskipere, gjennom anskaffelse 
av transport og tilknyttede tjenester, utferdigelse av dokumenter og 
formidling av forretningsopplysninger og forretningsinformasjon, 

 
d) «tilbringertjenester», fortransport og viderebefordring til sjøs, mellom 

havner beliggende i en avtalepart, av internasjonal last, herunder 
containerlast, underveis til et bestemmelsessted eller fra en 
avskipningshavn, utenfor nevnte avtaleparts territorium,  

 
e) «mannskap», skipsføreren og enhver annen person ansatt om bord på 

fartøyet under en sjøreise for å utøve funksjoner knyttet til ledelsen, driften 
og vedlikeholdet av fartøyet, samt enhver annen person oppført i nevnte 
fartøys mannskapsfortegnelse, 

 
f) «havn», et sted der fartøyer kan ankre opp eller fortøyes for å søke ly, for 

reparasjon, for lasting eller lossing av last, for ombordtaking og iland-
setting av passasjerer eller for annen virksomhet knyttet til handel med 
varer fraktet på skip, og som omfatter hele området på land og på vann 
samt byggverk, utstyr og bekvemmeligheter i tilknytning til disse 
funksjonene. 

 
 

Artikkel 3 
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Likebehandlende markedsadgang(3) 

 
1. Tilbydere av internasjonale sjøtransporttjenester hjemmehørende i en avtalepart 
skal ha ubegrenset adgang til internasjonale maritime markeder og fartsområder på 
kommersielt og likebehandlende grunnlag. 

 
2. Avtalepartene skal ikke innføre ensidige tiltak eller administrative, tekniske eller 
andre hindringer som kan virke diskriminerende på det frie tilbudet av internasjonale 
sjøtransporttjenester. 

 
3. Hver avtalepart skal innrømme tjenesteytere hjemmehørende i en annen avtalepart 
likebehandling(4) i sine havner med hensyn til adgang til havner, bruk av infrastruktur og 
følgende havnetjenester: 

 
a) lostjenester, 
 
b) slepe- og taubåtassistanse, 
 
c) proviantering, 
 
d) bunkring av drivstoff og vann, 
 
e) håndtering av avfall og ballastvann, 
 
f) havnekapteintjenester, 
 
g) navigasjonshjelpemidler, 
 
h) landbaserte driftstjenester av avgjørende betydning for driften av skip, 

herunder kommunikasjon samt vann- og strømforsyning, 
 

i) anlegg og utstyr for nødreparasjoner, 

j) tjenester i tilknytning til oppankring, kaiplass og fortøyning, 
 
og bruk av hjelpe- og støttetjenester i forbindelse med sjøtransport(5) og tollvesenets 
ordninger samt tildeling av plass ved kai og laste- og losseanlegg(6). 

 
4. Ingen avtalepart kan innføre ordninger om lastdeling i fremtidige avtaler med 
andre land om internasjonale sjøtransporttjenester. 

                                                           
(3) Denne artikkel får ikke anvendelse for Sveits. 
(4) Denne bestemmelsen pålegger ikke en avtalepart å innrømme nasjonal behandling med hensyn til 

havneavgifter. 
(5) I dette vedlegg menes med «støttetjenester», vedlikehold og reparasjon av fartøyer (del av CPC 

8868) og slepe- og bukseringsvirksomhet (CPC 7214). CPC-numrene viser til De forente nasjoners 
foreløpige sentrale produktgruppering (UN Provisional Central Product Classification (Statistical 
Paper Series M No 77, Statistical Office of the United Nations, New York, 1991). 

(6) Det skal presiseres at denne bestemmelsen ikke krever at en avtalepart pålegger private 
terminaloperatører og tilbydere av hjelpe- eller støttetjenester i forbindelse med sjøtransport å gi 
tilgang til sine tjenester og bruk av dem på vilkår som sikrer likebehandling. 
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5. Med hensyn til virksomhet omfattet av dette vedlegg skal en avtalepart tillate at 
foretak hjemmehørende i en annen avtalepart har kommersiell tilstedeværelse på dens 
territorium i form av datterforetak, filialer eller representasjonskontorer i samsvar med 
dens nasjonale lover og forskrifter. Kommersiell tilstedeværelse som nevnt skal være 
underlagt vilkår for etablering og drift som ikke er mindre gunstige enn vilkårene som 
innrømmes datterforetak, filialer eller representasjonskontorer tilhørende vertspartens 
foretak. 
 
6. En avtalepart skal ikke treffe eller opprettholde tiltak som hindrer tilbydere av 
internasjonale sjøtransporttjenester hjemmehørende i en annen avtalepart fra å inngå 
kontrakter direkte med tilbydere av andre transportformer for å kunne yte multimodale 
transporttjenester. 
 
7. Tilbydere av internasjonale sjøtransporttjenester hjemmehørende i en avtalepart 
skal ha adgang til å omplassere eide eller leide containere eller tilsvarende, som ikke 
fraktes som last mot betaling, mellom havner i en annen avtalepart. 
 
8. Hver avtalepart skal gi tilbydere av internasjonale sjøtransporttjenester 
hjemmehørende i en annen avtalepart adgang til å yte tilbringertjenester mellom havner 
beliggende i denne avtaleparten. 

 
 

Artikkel 4 
 

Anvendelse av nasjonale lover og forskrifter 
 
1. Fartøyer og mannskaper hjemmehørende i en avtalepart skal rette seg etter en 
annen avtaleparts relevante nasjonale lover og forskrifter under sitt opphold, herunder i 
sistnevntes territorialfarvann, innlands vannveier og havner. 
 

2. En avtaleparts kompetente myndigheter skal ikke gripe inn i interne forhold på en 
annen avtaleparts fartøyer i dens havner, unntatt 
 

a) når dette skjer på anmodning av, eller med samtykke fra, den berørte 
avtaleparts diplomatiske eller konsulære myndigheter,   

 
b) når ro og offentlig orden i havnen eller på land er blitt påvirket eller 

offentlig sikkerhet er blitt forstyrret ved hendelser om bord i fartøyet, eller 
som en konsekvens av dem, 

 
c) når de som er innblandet i saken, ikke tilhører mannskapet.   

  
3. Denne artikkel begrenser ikke en avtaleparts rettigheter til å håndheve sine 
nasjonale lover og forskrifter om havnestatkontroll, innvandring, toll, folkehelse, vern av 
liv, fartøyers sikkerhet og sikkerhet i havner, farlig last og miljøforurensning. 
 
4. Denne artikkel får ikke anvendelse på begjæringer om arrest i fartøy ved 
forfølgelse av krav som kan sikres ved pant. 
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Artikkel 5 

 
Anerkjennelse av skipsdokumenter 

 
1. Dokumenter for et fartøy hjemmehørende i en avtalepart skal anerkjennes av de 
øvrige avtaleparter når de er utstedt eller anerkjent i samsvar med relevante internasjonale 
konvensjoner.  
 
2. Avtalepartene anerkjenner Internasjonalt Målebrev (1969) behørig utstedt i 
samsvar med Den internasjonale konvensjon om måling av fartøyer, 1969. I tilfeller der 
tonnasje legges til grunn for innkreving av havneavgifter og -utgifter, skal nevnte 
målebrev (1969) utgjøre grunnlaget for beregningen. 
 
 

Artikkel 6 
 

Mannskapers identitetsdokumenter, innreise og transittering 
 
1. For å underlette internasjonale sjøtransporttjenester skal hver avtalepart 
anerkjenne gyldige identifikasjonsdokumenter for sjømenn og mannskap som er behørig 
utstedt av kompetente myndigheter i en annen avtalepart. 
 
Disse dokumentene er:  
 

a) for Filippinenes del, «pass» og «sjømanns identitets- og registreringsbok», 
 

b) for Islands del, «pass» og «sjøfartsbok», 
 

c) for Norges del, «pass» og «sjøfartsbok», og 
 

d) for Sveits’ del, «pass» og «sjømannsbok». 
 

2. For en ikke-avtaleparts borgere som arbeider om bord på fartøyer hjemmehørende 
i en avtalepart, er identitetsdokumentene de dokumenter som er utstedt av kompetente 
myndigheter i ikke-avtaleparten. 
 
3. Uten at en avtaleparts lover og forskrifter om innvandring berøres, skal et medlem 
av mannskap om bord på en annen avtaleparts fartøy, når vedkommende innehar gyldige 
identitetsdokumenter som nevnt i nr. 1, 
 

a) gis adgang til førstnevnte avtaleparts territorium for midlertidig landlov 
forutsatt at mannskapsfortegnelsen forelegges passkontroll- eller inn-
vandringsmyndighetene, 

 
b) gis tillatelse til å mønstre av et fartøy som mannskap når dette inntreffer i 

en havn tilhørende førstnevnte avtalepart og forlate denne avtaleparts 
territorium, og 
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c) gis adgang til territoriet til førstnevnte avtalepart for å tiltre tjeneste om 
bord på et fartøy som mannskap, forutsatt at vedkommende er i besittelse 
av en erklæring fra rederiet eller dets befrakter om at han skal gå om bord 
i et bestemt fartøy i en havn tilhørende denne avtalepart. 

   
4. En avtalepart skal ikke treffe diskriminerende tiltak mot mannskaper 
hjemmehørende i en annen avtalepart mens de oppholder seg i dens havner og på dens 
territorium. 
 
5. Dersom et medlem av mannskapet hjemmehørende i en avtalepart trenger 
medisinsk observasjon eller behandling for sykdom under fartøyets opphold i en havn i 
en annen avtalepart, skal sistnevntes kompetente myndigheter gi medlemmet av 
mannskapet tillatelse til å oppholde seg på avtalepartens territorium for legetilsyn inntil 
den kompetente medisinske myndigheten erklærer ham i stand til å reise, for et tidsrom 
av høyst tre måneder. Avtaleparten skal gi medisinsk bistand i samsvar med sine 
nasjonale lover og forskrifter.  
 
6. Ingenting i denne artikkel skal fortolkes slik at det begrenser en avtaleparts rett til 
å nekte en person som den anser som uakseptabel, innreise eller opphold på dens 
territorium. 
 

 
Artikkel 7 

 
Rekruttering og opplæring(7) 

 
Hver avtalepart skal tillate at foretak eller næringsorganisasjoner hjemmehørende 

i en annen avtalepart etablerer representasjon gjennom et rekrutterings- og 
arbeidsformidlingskontor på dens territorium, med forbehold for sistnevnte avtaleparts 
lover og forskrifter og politikk. Foretak eller næringsorganisasjoner som nevnt skal gis 
adgang til å yte økonomisk støtte til opplæring. Sjøfolk som sier seg villige til å benytte 
seg av slik støtte, kan som vilkår bli pålagt å være kontraktsbundet for et bestemt og 
rimelig tidsrom for å arbeide for foretaket eller næringsorganisasjonen som yter støtte, og 
dettes/dennes autoriserte rekrutterings- og arbeidsformidlingskontor i samsvar med hver 
avtaleparts lover og forskrifter. 

 
 

Artikkel 8 
 

Ansettelsesvilkår 
 

1. Hver avtalepart skal, når den tar inn mannskap hjemmehørende i en annen 
avtalepart på sine fartøyer, gjøre dette i samsvar med internasjonale konvensjoner som er 
i kraft mellom dem. 
 
2. Vilkårene for ansettelse av en borger som er hjemmehørende i en avtalepart og 
arbeider som medlem av mannskapet på et fartøy hjemmehørende i en annen avtalepart, 
skal angis i hyrekontrakten. 

                                                           
(7) Denne artikkel får ikke anvendelse for Sveits og Liechtenstein. 
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3. Hver avtalepart skal godta og respektere ansettelsesvilkårene for mannskap på et 
fartøy hjemmehørende i en annen avtalepart, slik de er fastsatt i hyrekontrakter, kollektive 
tariffavtaler, trygdestandarder og arbeidsvilkår eller regler som gjelder for mannskap om 
bord på registrerte fartøyer hjemmehørende i sistnevnte avtalepart.   
 
 

Artikkel 9 
 

Regler om arbeidstvister 
 
1. Enhver tvist eller ethvert krav, herunder krav for skader som følger av eller er 
knyttet til hyrekontrakten eller forhold mellom en tjenesteyter hjemmehørende i en 
avtalepart og et medlem av mannskap hjemmehørende i en annen avtalepart, herunder 
men ikke begrenset til, lønnskrav og erstatningskrav som følge av sykdom, personskade 
eller dødsfall som gjelder et medlem av mannskap, skal med sikte på avgjørelse og 
løsning kun henvises til vedkommende domstolers eller myndigheters eksklusive 
kompetanse, avhengig av det enkelte tilfelle, i den avtalepart der fartøyet er registrert, 
eller i den avtalepart som klager er borger av, forutsatt at fremgangsmåten ikke står i 
motstrid med nasjonale regler og forskrifter. Avtalepartene vil sørge for egnede 
mekanismer for behandling av slike saker når de reises.   
 
2. Denne artikkel er uten virkning for en begjæring om arrest i fartøy ved forfølgelse 
av krav som kan sikres ved pant. 
 

 
Artikkel 10  

 
Lovovertredelser begått av mannskap om bord på fartøyet 

 
1. Når en lovovertredelse kan ha funnet sted eller et medlem av mannskapet er 
mistenkt for å ha begått en lovovertredelse om bord på et fartøy og etter loven i den 
avtalepart der et fartøy er registrert, kan denne avtalepart anmode en annen avtalepart om 
å innhente bevis og innlede rettergangsskritt i saken.   
 
2. Kompetente myndigheter i den anmodede avtalepart skal behandle anmodningen 
som er fremsatt, og skal i samsvar med sin egen lovgivning avgjøre hvilke skritt som skal 
treffes.  
 
3. Dersom den anmodede avtalepart mener at opplysningene som er gitt av den 
anmodende avtalepart ikke er tilstrekkelige, kan den be om tilleggsopplysninger.   
 
4. Rettergangsskritt kan ikke innledes av den anmodede avtalepart med mindre den 
påståtte lovovertredelsen ville ha vært en lovovertredelse dersom den var begått på dens 
eget territorium, og dersom overtrederen under de aktuelle omstendigheter også kan 
straffes etter avtalepartens egen lovgivning.   
 

5. Den anmodede avtalepart skal straks meddele sin avgjørelse til den anmodende 
avtalepart og underrette den om eventuelle rettergangsskritt som er utført eller tiltak som 
er truffet.   
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6. Alle anmodninger og meddelelser mellom avtalepartene angitt i denne artikkel 

skal oversendes gjennom diplomatiske noter. 
 
 

Artikkel 11 
 

Behandling av mannskap 
 

1. Dersom et fartøy hjemmehørende i en avtalepart lider skipbrudd, grunnstøter eller 
påføres annen skade i en annen avtaleparts territorialfarvann, skal sistnevntes kompetente 
myndigheter yte medlemmer av mannskapet og passasjerene på nevnte fartøy den samme 
hjelp og bistand som den yter sine egne borgere. 
 
2. Når en sjøulykke inntreffer i deres jurisdiksjon, skal avtalepartene foreta en 
eventuell etterforskning på en rimelig og rask måte og treffe tiltak for å sikre at 
mannskapet kan mønstre på igjen eller kan hjemsendes uten uforholdsmessig forsinkelse 
så snart de er avhørt, eller dersom det på annen måte ikke lenger er behov for deres nærvær 
av hensyn til etterforskningen. 
 
3. Sjøfolks rett til hjemsending er regulert i samsvar med Den internasjonale 
arbeidsorganisasjons konvensjon om sjøfolks arbeids- og levevilkår, 2006, med 
endringer. 
 

________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLEGG XVII 
 
 

NEVNT I ARTIKKEL 6.19 
 

ENERGIRELATERTE TJENESTER



 



 

VEDLEGG XVII 
 

NEVNT I ARTIKKEL 6.19 
 

ENERGIRELATERTE TJENESTER(1) 
 
  

Artikkel 1 
 

Virkeområde 
 

 Dette vedlegg får anvendelse på tiltak som har innvirkning på handel med 
energirelaterte tjenester, uten hensyn til energikilde. 

 
 

Artikkel 2 
 

Definisjoner 
 

I dette vedlegg menes med: 
 

a) «energirelaterte tjenester», tjenester knyttet til leting, utbygging, 
produksjon, overføring, distribusjon eller utnyttelse av energi eller 
energiressurser i den utstrekning spesialiserte tjenester som nevnt ytes til 
energiforetak, enten direkte eller indirekte gjennom deres leverandører 
eller underleverandører, 

 
b) «energiforetak», fysiske eller juridiske personer som har enerett til å 

lete etter, bygge ut, produsere, overføre, distribuere eller utnytte energi 
eller energiressurser. 

 
 

Artikkel 3 
 

Suverenitet over energiressurser 
 

1. Partene anerkjenner statssuverenitet og suverene rettigheter over energiressurser. 
De bekrefter på nytt at rettigheter som nevnt må utøves på en måte som er forenlig med 
bestemmelsene i avtalen. 
 
2. Avtalen skal ikke på noen måte berøre de respektive parters regler om eiendoms-
retten til energiressurser. 
 
3. Hver part skal fortsatt beholde særlig retten til å avgjøre hvilke geografiske 
områder som skal åpnes for leting, utbygging, produksjon, overføring, distribusjon eller 
utnyttelse av dens energiressurser, hvordan utvinningen av ressursene kan optimaliseres, 
og i hvilken takt de kan tømmes eller utnyttes på annen måte, samt retten til å fastsette 
og oppkreve skatter, produksjonsavgifter eller andre økonomiske vederlag som påløper 

                                                            
(1) Dette vedlegg får ikke anvendelse for Sveits. 
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som følge av leting, utbygging, produksjon, overføring, distribusjon eller utnyttelse som 
nevnt, og retten til å regulere miljø- og sikkerhetsaspektene ved leting, utbygging, 
produksjon, overføring, distribusjon eller utnyttelse som nevnt, og til å delta i leting, 
utbygging, produksjon, overføring, distribusjon eller utnyttelse som nevnt, blant annet 
gjennom direkte deltakelse fra statens side eller gjennom statlige foretak. 
 
 

Artikkel 4 
 

Rett til å regulere 
 
1. I samsvar med bestemmelsene i denne avtale beholder hver part retten til å 
regulere og til å innføre eller opprettholde tiltak som har innvirkning på handel med 
energirelaterte tjenester, i den hensikt å nå legitime nasjonale politiske mål. Hver part 
skal bestrebe seg på å sikre at tiltak som nevnt er klart definert, oversiktlige og 
objektive. 
 
2. Hver part skal bestrebe seg på å sikre at tiltak med hensyn til krav og 
fremgangsmåter ved tildeling av tillatelser, kvalifikasjonskrav og -prosedyrer og 
tekniske standarder som har innvirkning på handel med energirelaterte tjenester, skal 
fastsettes på forhånd og kunngjøres, være basert på objektive og oversiktlige kriterier og 
være relevante for tjenesteytingen de får anvendelse på. 
 
3. Partene skal bestrebe seg på å sikre innsyn i relevante prosesser med hensyn til 
ikke-statlige organers utvikling og anvendelse av nasjonale og internasjonale standarder. 
 
4. I tilfeller der det kreves tekniske standarder og det finnes relevante inter-
nasjonale standarder, oppfordres hver part til å ta hensyn til de relevante delene av disse 
standardene ved utarbeidingen av sine egne tekniske standarder, unntatt dersom 
internasjonale standarder eller relevante deler som nevnt ville være et ineffektivt eller 
uhensiktsmessig middel til å nå nasjonale politiske mål. 

 
________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLEGG XVIII 
 
 

NEVNT I ARTIKKEL 8 
 

IMMATERIALRETTSLIG VERN 
  



 



 

 

 
VEDLEGG XVIII 

 
NEVNT I ARTIKKEL 8 

 
IMMATERIALRETTSLIG VERN 

 
 
 

AVDELING I 
 

GENERELLE BESTEMMELSER 
 
 

Artikkel 1 
 

Hva dette vedlegg særlig omhandler  
(Gjenstand) 

 
Dette vedlegg om immaterialrett omhandler særlig: 
 
a) internasjonale konvensjoner i tilknytning til immaterialrett,  

 
b) opphavsrett( 1 ) og nærstående rettigheter; varemerker for varer og 

tjenester, uriktige opprinnelsesbetegnelser, handelsnavn og illojal 
konkurranse; geografiske betegnelser(2); industrielle mønstre; patenter; 
beskyttelse av plantesorter; tiltak med hensyn til biologisk mangfold 
og tradisjonell kunnskap; fortrolige opplysninger,  

 
c) erverv og opprettholdelse av immaterialretter, 
 
d) håndheving av immaterialretter. 

 
 

Artikkel 2 
 

Internasjonale konvensjoner 
 
1. Avtalepartene bekrefter på nytt sine forpliktelser i henhold til følgende multi-
laterale avtaler: 

 
a) TRIPS-avtalen, 

 

                                                           
(1)  Avtalepartene er innforstått med at dataprogrammer og datasammenstillinger omfattes av 

opphavsrett og må oppfylle alminnelige krav til vern som fastsatt i avtalepartens egen 
lovgivning. 

(2) Geografiske betegnelser kan også vise til opprinnelsesbetegnelser, med forbehold for en 
avtaleparts egen lovgivning. 
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b) Pariskonvensjonen av 20. mars 1883 angående beskyttelse av den 
industrielle eiendomsrett, revidert ved Stockholm-dokumentet av 1967 
(heretter kalt «Pariskonvensjonen»), 

 
c) Bernkonvensjonen av 9. september 1886 til vern av litterære og 

kunstneriske verk, revidert ved Paris-akten av 1971 (heretter kalt 
«Bernkonvensjonen»),  

 
d) Konvensjon om patentsamarbeid av 19. juni 1970, revidert ved 

Washington-dokumentet av 2001,   
 

e) Internasjonal konvensjon av 26. oktober 1961 om rettsvern for de 
rettigheter som tilkommer utøvende kunstnere, fremstillere av 
fonogrammer samt kringkastingsinstitusjoner (heretter kalt «Roma-
konvensjonen»), 

 
f) Protokoll av 27. juni 1989 til Madrid-overenskomsten om den inter-

nasjonale registrering av varemerker, og 
 
g) Budapest-konvensjonen av 28. april 1977 om internasjonal aner-

kjennelse av deponering av mikroorganismer i forbindelse med 
behandling av patentsaker. 

 
2. Avtalepartene skal overholde de materielle bestemmelsene i følgende avtaler: 
 

a) Verdensorganisasjonen for immaterialretts (heretter kalt «WIPO») 
traktat av 20. desember 1996 om opphavsrett, 

 
b) WIPO-traktaten av 20. desember 1996 om kunstneriske framføringer og 

fonogrammer (heretter kalt «WPPT»), og 
 
c)  Beijing-traktaten av 24. juni 2012 om audiovisuelle fremføringer. 

 
3. Avtaleparter som foreløpig ikke er part i Nice-avtalen av 25. juni 1957 
angående den internasjonale klassifikasjon av varer og tjenester for registrering av 
varemerker, revidert ved Genève-dokumentet av 1979, skal anvende avtalens ordning 
for klassifisering. 
 
4. Avtaleparter som foreløpig ikke er part i Genèveavtalen av 1999 til 
Haagoverenskomsten om internasjonal registrering av design, skal tilstrebe å tiltre 
den.  
 
5. Avtalepartene er enige om at det på anmodning fra en av dem omgående skal 
holdes ekspertmøter om saker i tilknytning til konvensjonene nevnt i denne artikkel 
eller fremtidige internasjonale konvensjoner om harmonisering, forvaltning og 
håndheving av immaterialretter og om virksomhet i internasjonale organisasjoner som 
WTO og WIPO, samt om avtalepartenes forbindelser med ikke-parter om spørsmål 
om immaterialrett. 
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6. Bestemmelsene i kapittel 8 (Immaterielle rettigheter) i denne avtale og i dette 
vedlegg berører ikke Doha-erklæringen om TRIPS-avtalen og folkehelse eller 
Protokoll om endring av Avtale om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter 
(TRIPS-avtalen) vedtatt av WTOs hovedråd 6. desember 2005.  

 
 

AVDELING II 
 

STANDARDER FOR IMMATERIALRETTERS EKSISTENS, OMFANG OG 
UTØVELSE 

 
 

Artikkel 3 
 

Opphavsrett og nærstående rettigheter 
 
1. Uten å berøre forpliktelsene fastsatt i internasjonale avtaler som avtalepartene 
er part i, skal hver avtalepart i samsvar med sine egne lover og forskrifter gi og sikre 
opphavsmenn til litterære og kunstneriske verk, utøvende kunstnere, fonogram-
produsenter og kringkastingsinstitusjoner tilstrekkelig og effektivt vern. 
 
2. Avtalepartene skal fremme opprettelse av egnede organer for felles 
forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter og oppmuntre organer som nevnt 
til å arbeide på en måte som er effektiv, sikrer innsyn og gjør organene ansvarlige 
overfor medlemmene.  

 
 

Artikkel 4 
 

Varemerker, uriktige opprinnelsesbetegnelse, handelsnavn og illojal konkurranse 
 

1. Avtalepartene skal gi innehavere av rettigheter til varemerker for varer eller 
tjenester et tilstrekkelig og effektivt vern. Avtalepartene skal videre påse at de i sine 
egne lover og forskrifter har tilstrekkelige og effektive midler til å sikre vern mot bruk 
av villedende eller, dersom det er fastsatt i en avtaleparts egne lover og forskrifter, 
uriktige opprinnelsesbetegnelser eller kildeangivelser, herunder bruk av staters navn 
eller flagg samt navn på regioner eller byer, med hensyn til alle varer og tjenester. I 
denne artikkel menes med «opprinnelsesbetegnelse» eller «kildeangivelse», direkte 
eller indirekte henvisninger til varers og tjenesters geografiske opprinnelse.   
 
2. Ethvert kjennetegn eller enhver kombinasjon av kjennetegn som er egnet til å 
skille et foretaks varer eller tjenester fra andre foretaks varer eller tjenester, kan 
utgjøre et varemerke. Kjennetegn som nevnt, særlig ord, herunder kombinasjoner av 
ord, personnavn, bokstaver, sifre, figurer, varers form og fargekombinasjoner, samt 
enhver kombinasjon av kjennetegn som nevnt, skal kunne registreres som varemerker. 
Når kjennetegn i seg selv ikke er egnet til å skille ut de aktuelle varene eller 
tjenestene, kan avtalepartene gjøre berettigelsen til registrering betinget av at 
kjennetegnene er blitt distinktive ved bruk. Avtalepartene kan kreve som vilkår for 
registrering at kjennetegnene er synlige. 
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3. Avtalepartene skal gi innehaveren av et registrert varemerke enerett til å 
forhindre at tredjeparter uten innehaverens samtykke i forretningsmessig sammen-
heng benytter identiske eller liknende kjennetegn for varer eller tjenester som er 
identiske med, eller har likhet med, de varer eller tjenester som varemerket er 
registrert for, dersom bruk som nevnt gjør at en sammenblanding er sannsynlig. 
Dersom det benyttes et identisk kjennetegn for identiske varer eller tjenester, skal det 
antas at sammenblanding er sannsynlig. Rettighetene beskrevet over skal ikke berøre 
eksisterende rettigheter og skal heller ikke berøre avtalepartenes mulighet til å 
anerkjenne rettigheter på grunnlag av bruk. 
 
4. Vern etter nr. 3 skal ikke være begrenset til identiske eller liknende varer eller 
tjenester dersom varemerket er velkjent i landet der det påberopes vern, og bruk av 
det kolliderende merket ville antyde en forbindelse mellom disse varene eller 
tjenestene og innehaveren av det velkjente merket, og interessene til innehaveren av 
det velkjente merket trolig ville bli skadelidende ved bruk som nevnt. Tilfeller av 
sannsynlighet for skade kan oppstå dersom bruk av varemerket uten tilbørlig grunn 
ville være til skade for det karakteristiske kjennetegnet eller gi en urimelig fordel eller 
være til skade for det velkjente merkets anseelse. 
 
5. Avtalepartene bekrefter på nytt betydningen av de veiledende prinsippene 
nedfelt i WIPOs felles anbefaling om bestemmelser om vern av velkjente merker, 
vedtatt av forsamlingen i Parisunionen for beskyttelse av den industrielle eiendoms-
rett og WIPOs generalforsamling i 1999, og WIPOs felles anbefaling om 
bestemmelser om vern av merker og andre industrielle rettigheter til kjennetegn, på 
internett, vedtatt av forsamlingen i Parisunionen for beskyttelse av den industrielle 
eiendomsrett og WIPOs generalforsamling i 2001. 
 
6. Avtalepartene skal sørge for at de berørte avtaleparter har rettslige muligheter 
til å forhindre bruk av en opprinnelsesbetegnelse eller kildeangivelse for varer som 
ikke har opprinnelse på det sted som er angitt i den aktuelle betegnelsen, på en måte 
som villeder allmennheten, eller som er uriktig(3) med hensyn til de aktuelle varenes 
geografiske opprinnelse, eller som innebærer illojal konkurranse etter artikkel 10a i 
Pariskonvensjonen. 
 
7. Avtalepartene skal sørge for at de berørte avtaleparter har rettslige muligheter 
til å forhindre bruk av en opprinnelsesbetegnelse eller kildeangivelse for tjenester, 
herunder tilfeller der en angivelse som nevnt er brukt som varemerke, handelsnavn 
(trade name) eller firma (business name) på en måte som villeder allmennheten, eller 
som er uriktig(4) med hensyn til geografisk opprinnelse, eller som innebærer illojal 
konkurranse etter artikkel 10a i Pariskonvensjonen. 
 
8. Avtalepartene skal forhindre all villedende bruk eller registrering av navn på 
en avtaleparts land eller territorier, særlig som varemerker, foretaksnavn (company 
name), navn på sammenslutninger og andre handelsnavn (trade name) eller firma 
(business name). 
 
9. Avtalepartene skal i samsvar med sine forpliktelser etter artikkel 6b i 
Pariskonvensjonen forhindre at en avtaleparts statsvåpen, flagg eller andre statlige 
                                                           
(3)  Dersom en avtalepart har fastsatt dette i sine egne lover og forskrifter.  
(4)  Dersom en avtalepart har fastsatt dette i sine egne lover og forskrifter. 
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eller regionale emblemer brukes eller registreres særlig som varemerke, foretaksnavn 
(company name), navn på sammenslutning eller annet handelsnavn (trade name) eller 
firma (business name) i strid med vilkårene fastsatt i den berørte avtaleparts egne 
lover og forskrifter. Dette vernet skal også gjelde kjennetegn som kan forveksles med 
en avtaleparts statsvåpen, flagg eller andre statlige eller regionale emblemer. 

 
 

Artikkel 5 
 

Geografiske betegnelser  
 

1. Avtalepartene skal i sine respektive lover og forskrifter sikre tilstrekkelige og 
effektive muligheter for vern av geografiske betegnelser for alle varer.  
 
2. I denne avtale menes med «geografiske betegnelser», betegnelser som viser at 
en vare har sin opprinnelse på en avtaleparts territorium, eller i en region eller på et 
annet sted innenfor dette territoriet, når en bestemt kvalitet, et bestemt omdømme 
eller andre egenskaper ved varen i det vesentlige tilskrives dens geografiske 
opprinnelse. 
 
3. Avtalepartene bekrefter på nytt betydningen de tillegger emnet vern av 
geografiske betegnelser i den hensikt å bevare tradisjonelle fremstillingsmetoder og 
kulturarv.  

 
 

Artikkel 6 
 

Patenter 
 

1. Avtalepartene skal i sine respektive lover og forskrifter minst sikre at det skal 
kunne gis patenter for alle oppfinnelser, enten det dreier seg om produkter eller 
fremgangsmåter, på alle teknologiske områder, forutsatt at de er nye, at de har 
oppfinnelseshøyde, og at de kan anvendes industrielt. Patenter skal meddeles og 
patentrettigheter nytes uten forskjellsbehandling med hensyn til hvor oppfinnelsen er 
gjort, hvilket teknologisk område det dreier seg om, og hvorvidt produktene er 
importert eller produsert innenlands. Et produkt som importeres og frembys i 
markedet, skal anses for å være «utnyttelse av patentet (working of the patent)» i 
importlandet.  
 
2. Hver avtalepart kan utelukke oppfinnelser fra patentering dersom kommersiell 
utnyttelse på deres territorium må forhindres for å verne om offentlig orden og moral, 
herunder for å verne menneskers, dyrs eller planters liv eller helse, eller for å unngå 
alvorlig skade på miljøet, forutsatt at utelukkelsen ikke skjer utelukkende fordi 
utnyttelsen er forbudt etter avtalepartens egne lover og forskrifter.   
 
3. Hver avtalepart kan også, i samsvar med sine egne lover og forskrifter, 
utelukke fra patentering: 
 

a) enhver oppfinnelse av metoder for kirurgisk eller terapeutisk 
behandling av menneske- eller dyrekroppen eller diagnostiske metoder 
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som anvendes på menneske- eller dyrekroppen; denne bestemmelsen 
får ikke anvendelse på produkter, særlig stoffer eller sammensetninger, 
til bruk i noen av disse metodene, 

 
b) plantesorter eller dyreraser eller vesentlig biologiske fremgangsmåter 

for fremstilling av planter eller dyr; denne bestemmelsen får ikke 
anvendelse på mikrobiologiske fremgangsmåter eller produkter av 
slike fremgangsmåter. 

 
 

Artikkel 7 
 

Beskyttelse av plantesorter 
 
1. Avtalepartene skal sørge for tilstrekkelig og effektiv beskyttelse av nye 
plantesorter. For å sikre beskyttelse av plantesorter skal avtaleparter som foreløpig 
ikke er part i Internasjonal konvensjon om vern av nye plantesorter (heretter kalt 
UPOV-konvensjonen( 5)), overholde de materielle bestemmelsene i denne artikkel 
eller velge å tiltre UPOV-konvensjonen innen 2019. 
 
2. Med hensyn til formeringsmateriale skal planteforedleren ha rett til å god-
kjenne følgende utnyttelse(6):  
 

a) produksjon eller reproduksjon,   
 

b) vilkår for formering,  
 

c) utbud for salg,  
 

d) salg eller annen markedsføring,  
 

e) eksport,  
 

f) import,  
 

g) lagring for et hvilket som helst av formålene nevnt over. 
 
3. Planteforedleren kan gjøre godkjenningen betinget av vilkår og begrensninger.  
 
4. Med forbehold for unntakene i nr. 6 skal planteforedlerrettene fastsatt i nr. 2 
også omfatte høstet materiale, herunder hele planter og/eller deler av planter, dersom 
fremstillingen er en direkte følge av uautorisert bruk av plantens formeringsmateriale 
fra den vernede plantesorten, med mindre planteforedleren har hatt rimelig mulighet 
til å utøve retter som nevnt med hensyn til det aktuelle formeringsmaterialet. 
 
5. Planteforedlerrettene anerkjent i nr. 2 skal også få anvendelse på: 
 

                                                           
(5) Internasjonal konvensjon om vern av nye plantesorter av 1978 eller 1991. 
(6) Utnyttelse som angitt i dette nummer krever samtykke fra foredleren. 
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a) sorter som er i det vesentlige avledet(7) av den beskyttede sorten når 
den beskyttede sorten ikke i seg selv er en i det vesentlige avledet sort,  

 
b) sorter som ikke skiller seg klart fra den beskyttede sorten, 
 
c) sorter som ved fremstilling krever gjentatt bruk av den beskyttede 

sorten.  
 
6. Planteforedlerrettene skal ikke omfatte: 
 

a) utnyttelse for ikke-kommersielle formål, 
 

b) utnyttelse for eksperimentelle formål, 
 

c) utnyttelse med det formål å foredle andre sorter, og, bortsett fra når 
bestemmelsene i nr. 5 får anvendelse, utnyttelse nevnt i nr. 2 med 
hensyn til slike andre sorter,  
 

d) den tradisjonelle retten småskalabønder(8) har til å bevare, bruke, bytte, 
dele og selge sine gårdsprodukter av en beskyttet sort, bortsett fra når 
formålet med salget er reproduksjon i henhold til en kommersiell 
markedsføringsavtale. Denne bestemmelsen skal også omfatte bytte og 
salg av frø blant og mellom småskalabønder for reproduksjon og 
nyplanting på egen mark.  

 
7. Hver avtalepart kan, innenfor rimelige grenser og med forbehold for behov for 
å ivareta planteforedlerens legitime interesser, innskrenke planteforedlerretten med 
hensyn til en hvilken som helst sort for å tillate bønder å bruke, til formeringsformål 
på egen eiendom, produktet av den høsten de har oppnådd ved å plante den 
beskyttede sorten på egen eiendom. 
 
8. En avtalepart kan innskrenke utøvelsen av planteforedlerrettene i saker av 
interesse for allmennheten og kan treffe hensiktsmessige tiltak for å forhindre 
misbruk av fordelen ved unntak og ved utøvelse av planteforedlerretter.  
 

                                                           
(7) En plantesort skal anses for å være i det vesentlige avledet av den opprinnelige sorten:  
 a) dersom den er i hovedsak avledet av den opprinnelige sorten eller av en sort som selv er i 

hovedsak avledet av den opprinnelige sorten, samtidig som den beholder forekomsten av 
vesentlige kjennetegn som skyldes den opprinnelige sortens genotype eller kombinasjon av 
genotyper, 

 b) dersom den skiller seg klart fra den opprinnelige sorten, og 
 c) dersom den, med unntak av forskjeller som skriver seg fra avledningen, er i overensstem-

melse med den opprinnelige sorten med hensyn til forekomsten av vesentlige kjennetegn som 
skyldes den opprinnelige sortens genotype eller kombinasjon av genotyper. 

(8) I Filippinene viser uttrykket «småskalabønder» til fysiske personer som er avhengige av 
subsistenslandbruk som primær inntektskilde; de driver salg, byttehandel eller utveksling av 
landbruksvarer, noe som gir bruttoinntekter på høyst ett hundre og åtti tusen filippinske pesos 
(PHP 180 000,00) per år basert på faste 1992-priser, med forbehold for justeringer foretatt av 
vedkommende myndighet.  
Det presiseres at småskalabønders tradisjonelle rettigheter som nevnt får anvendelse bare på 
Filippinene. 
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9. Rettene tilstått med hensyn til plantesortsbeskyttelse skal ikke omfatte 
utnyttelse av materiale av den beskyttede sorten når materialet er blitt solgt eller 
markedsført på annet vis av planteforedleren eller med hans samtykke, eller av noe 
annet materiale avledet av nevnte materiale, med mindre:  
 

a) det innebærer videre formering av den aktuelle sorten, eller 
 
b) det innebærer eksport av materiale av sorten, noe som muliggjør 

formering av sorten, til et land som ikke beskytter sorter av den 
planteslekt eller planteart sorten tilhører, unntatt når det eksporterte 
materialet er ment for sluttforbruk. 

 
 

Artikkel 8 
 

Fortrolige opplysninger  
 

1. Når avtalepartene som et vilkår for å godkjenne markedsføring av legemidler 
eller landbrukskjemiske produkter som inneholder nye kjemiske enheter, krever at det 
fremlegges fortrolige prøvingsdata eller andre data, som det innebærer en betydelig 
innsats å fremskaffe, skal de beskytte data som nevnt mot illojal kommersiell 
utnyttelse. I tillegg skal avtalepartene beskytte data som nevnt mot å bli gjort kjent, 
unntatt når det er nødvendig for å beskytte allmennheten eller med mindre det treffes 
tiltak for å sikre at dataene er beskyttet mot illojal kommersiell utnyttelse.    
 
2. Dersom det oppstår et spørsmål om gjennomføringen av nr. 1, skal avtale-
partene i fellesskap arbeide for å løse spørsmålet og om nødvendig etablere en 
ordning som tilrettelegger samarbeidet med sikte på å komme fram til et tiltak avtale-
partene kan enes om. 

 
 

Artikkel 9 
 

Industrielle mønstre 
 

Avtalepartene skal i sine egne lover og forskrifter sikre et tilstrekkelig og 
effektivt vern av industrielle mønstre, særlig ved å gi en vernetid på minst 15 år i alt. 
Hver avtalepart kan fastsette kortere vernetid for mønstre til komponentdeler brukt til 
reparasjon av et produkt. 

 
 

Artikkel 10 
 

Tiltak med hensyn til vern av biologisk mangfold og tradisjonell kunnskap(9) 
 

1. Avtalepartene erkjenner den rolle genressurser og tradisjonell kunnskap spiller 
for innovasjon. 
                                                           
(9) Bestemmelsene i denne artikkel får ikke anvendelse for Island og Liechtenstein før de er blitt 

part i Nagoya-protokollen om tilgang til genressurser og en rettferdig og likeverdig fordeling 
av fordeler som følger av bruken av disse ressurser.  
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2. Avtalepartene skal, i samsvar med sine egne lover og forskrifter, respektere, 
bevare og videreføre kunnskap, nyvinninger, skikker og sedvaner i urbefolknings- og 
lokalsamfunn som opprettholder tradisjonelle levesett som har relevans for bevaring 
og bærekraftig bruk av biologisk mangfold, og fremme bredere anvendelse av slike 
levesett med godkjenning og medvirkning av dem som utøver kunnskap, nyvinninger, 
skikker og sedvaner som nevnt, og oppfordre til likeverdig fordeling av fordeler som 
følger av utnyttelse av kunnskap, nyvinninger, skikker og sedvaner som nevnt.   
 
3. Avtalepartene skal, i samsvar med sine egne lover og forskrifter, kreve at den 
som søker om patentbeskyttelse, skal gi opplysninger om genressursenes opprinnelse 
eller kilde dersom oppfinnelsen er direkte basert på genressurser. Avtalepartene kan 
kreve at opplysningene omfatter en erklæring om at det er innhentet tidligere 
informert samtykke for tilgang til genressursene. Disse opplysningskravene skal også 
få anvendelse på oppfinnelser som er direkte basert på urbefolknings- eller 
lokalsamfunns tradisjonelle kunnskap knyttet til genressurser. I den utstrekning det er 
fastsatt i avtalepartens egne lover og forskrifter, skal avtalepartene anvende denne 
bestemmelsen også på søknader om annen immaterialrett(10). 
 
4. Avtalepartene skal, avhengig av hva som er hensiktsmessig, treffe rettslige, 
administrative eller politiske tiltak med hensyn til tilgang til genressurser og 
tradisjonell kunnskap knyttet til genressurser; rimelig og likeverdig fordeling av 
fordeler som følger av bruken av disse, og etterlevelse av egne lover og forskrifter 
eller regelverksbaserte krav om tilgang og fordelsfordeling, dette i samsvar med 
bestemmelsene i Nagoya-protokollen til konvensjon om biologisk mangfold, om 
tilgang til genressurser og en rettferdig og likeverdig fordeling av fordeler som følger 
av bruken av disse ressurser. 
 
5. Hver avtalepart skal, dersom det er relevant, og i samsvar med sine egne lover 
og forskrifter, treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at tilgang til genressurser og 
tradisjonell kunnskap knyttet til genressurser som urbefolknings- og lokalsamfunn 
sitter med, er basert på forutgående informert samtykke, og at det er fastsatt gjensidig 
avtalte vilkår for den rimelige og likeverdige fordelsfordelingen.  
 
6.  Avtalepartene skal samarbeide om håndteringen av situasjoner der det fore-
ligger manglende etterlevelse av bestemmelsene i denne artikkel. 

 
 

AVDELING III 
 

ERVERV OG OPPRETTHOLDELSE AV IMMATERIALRETTER 
 
 

Artikkel 11 
 
                                                           
(10) Konvensjonen om patentsamarbeid (heretter kalt «PCT») og Den europeiske 

patentkonvensjon (heretter kalt «EPC») har ingen bestemmelser om fremlegging av 
opplysninger om opprinnelse for genressurser og tradisjonell kunnskap. Avtalepartene er ikke 
pålagt å anmode om opplysninger etter dette nummer ved patentsøknader basert på PCT eller 
EPC.  
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Erverv og opprettholdelse 
 

Når erverv av en immaterialrett er betinget av at retten meddeles eller 
registreres, skal avtalepartene sørge for at fremgangsmåtene for meddelelse eller 
registrering er på minst samme nivå som nivået fastsatt i TRIPS-avtalen, særlig 
artikkel 62. 

 
 

AVDELING IV  
 

HÅNDHEVING AV IMMATERIALRETTER 
 
 

Artikkel 12 
 

Generelt 
 

Avtalepartene skal i sine egne lover og forskrifter fastsette håndhevings-
bestemmelser for rettigheter omfattet av artikkel 1 (Hva dette vedlegg særlig 
omhandler) som minst skal være på samme nivå som nivået fastsatt i TRIPS-avtalen, 
særlig artikkel 41 til 61. 

 
 

Artikkel 13 
 

Suspensjon av frigivelse for fri omsetning 
 
1. Avtalepartene skal vedta fremgangsmåter som gjør det mulig for en 
rettighetshaver som har god grunn til mistanke om at det kan komme til å bli 
importert eller eksportert( 11 ) varemerkeforfalskninger eller piratkopierte opphavs-
rettslige varer, å fremme en skriftlig anmodning til vedkommende forvaltnings- eller 
rettsmyndigheter med krav om at tollmyndighetene suspenderer frigivelsen for fri 
omsetning av en slik vare. For varer omfattet av annen immaterialrett skal avtale-
partene tillate at en rettighetshaver gjør bruk av andre tiltak som å sende inn et skjema 
med en beskrivelse av varene beregnet på tollmyndighetenes arkiver, og påfølgende 
tiltak dersom det er grunnlag for det. 
 
2. Avtalepartene skal, i samsvar med sine egne lover og forskrifter, gjøre det 
mulig for vedkommende myndigheter å suspendere frigivelsen for fri omsetning av 
importerte varer eller varer beregnet på eksport dersom myndighetene har god grunn 
til mistanke om at varene er forfalsket eller piratkopiert.  
 
3. Avtalepartene skal gi sine tollmyndigheter myndighet til å underrette 
rettighetshaveren, slik at han får mulighet til å fremme en anmodning som nevnt i nr. 
1.  
 
4. Avtalepartene er enige om at det ikke skal foreligge noen forpliktelse til å 
anvende fremgangsmåtene i nr. 1 eller 2 ved suspensjon av frigivelsen for fri 

                                                           
(11) Det skal ikke være noen forpliktelse til å anvende slike fremgangsmåter for varer i transitt. 
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omsetning av varer som er brakt på markedet av rettighetshaveren eller med hans 
samtykke.  
 
5.  Ved suspensjon etter nr. 1 eller 2 med hensyn til import til, eller eksport fra, 
en avtaleparts tollterritorium skal avtalepartens vedkommende myndigheter som har 
suspendert varenes frigivelse for fri omsetning, gi rettighetshaveren underretning om 
suspensjonen, herunder opplysninger som er nødvendige av hensyn til håndhevingen 
av hans rettigheter.  
 
6. Avtalepartene skal sikre at vedkommende forvaltnings- eller rettsmyndigheter, 
på anmodning fra rettighetshaveren, skal kunne beslutte at varer ved suspensjon av 
frigivelse etter nr. 1 eller 2 skal holdes beslaglagt inntil inngrepssaken er endelig 
avgjort.  
 
7. Dersom vedkommende myndigheter har fattet endelig avgjørelse om at varene 
mistanken gjelder, utgjør et immaterialrettsinngrep, skal avtalepartene sørge for at det 
finnes tilgjengelige prosedyrer som gjør det mulig for rettighetshaveren å fremme 
krav om inndragning og om å bli holdt skadesløs for kostnader og utgifter som han 
kan ha pådratt seg i forbindelse med utøvelse av rettigheter og bruk av midler 
omhandlet i denne artikkel.  

 
 

Artikkel 14 
 

Rett til inspeksjon 
 

1.  Vedkommende myndigheter skal gi den som fremmer en anmodning om 
suspensjon av varers frigivelse for fri omsetning, og andre personer som er berørt av 
suspensjonen, tilstrekkelig mulighet til å inspisere varene ved suspensjon av 
frigivelse.  
 
2. Ved undersøkelser av varer kan vedkommende myndigheter, i samsvar med 
den berørte avtaleparts egne lover og forskrifter, ta stikkprøver og gi rettighetshaveren 
tilgang til prøvene for analyseformål eller for å gjøre den videre saksgangen enklere. 
Nødvendige bevis skal alltid oppbevares forsvarlig. 
 
3. Den som deklarerer, besitter eller eier varene som er mistenkt for å utgjøre 
inngrep, kan være til stede ved inspeksjonen for å beskytte sine bedriftshemmelig-
heter, i samsvar med den berørte avtaleparts egne lover og forskrifter. 

 
 

Artikkel 15 
 

Rettslige pålegg 
 

1. Hver avtalepart skal sikre at dens rettsmyndigheter skal kunne pålegge raske 
og effektive midlertidige tiltak:  
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a) for å forhindre immaterialrettsinngrep, og særlig for å forhindre at 
varer bringes inn i handelskanaler under deres jurisdiksjon, herunder 
importerte varer umiddelbart etter tollklarering,  
 

b) for å ivareta relevant bevismateriale i forbindelse med det angivelige 
inngrepet. 

 
2. Rettsmyndighetene skal, når det er hensiktsmessig, kunne treffe beslutning om 
midlertidige tiltak uten at den annen part er hørt (inaudita altera parte), særlig når det 
er sannsynlig at en forsinkelse kan påføre rettighetshaveren uopprettelig skade, eller 
når det foreligger en påviselig risiko for at bevismateriale ødelegges. Avtalepartene 
erkjenner behovet for at det handles raskt ved anmodninger om midlertidige tiltak.  
 
3. Hver avtalepart skal sikre at dens rettsmyndigheter, i sivile søksmål om 
håndheving av immaterialrett, skal kunne gi en part pålegg om å avstå fra et inngrep, 
blant annet for å forhindre at importerte varer som utgjør et immaterialrettsinngrep, 
umiddelbart etter tollklareringen bringes inn i handelskanaler under deres juris-
diksjon.  

 
 

Artikkel 16 
 

Fjerning fra handelen 
 

Avtalepartene skal sikre at vedkommende rettsmyndighet i en inngrepssak på 
anmodning av rettighetshaveren skal kunne beslutte at det treffes hensiktsmessige 
tiltak med hensyn til varer som den har fastslått utgjør et immaterialrettsinngrep og, i 
aktuelle tilfeller, med hensyn til materialer og utstyr som hovedsakelig har vært brukt 
i frembringelsen eller produksjonen av varene. Tiltak som nevnt kan omfatte primært 
effektiv fjerning fra handelskanalene eller tilintetgjøring. Ved behandling av en 
anmodning om avhjelpende tiltak skal det tas hensyn til at de pålagte tiltakene må stå 
i forhold til hvor alvorlig inngrepet er, samt til tredjemanns interesser.  

  
   

Artikkel 17 
 

Sivilrettslige tiltak 
 

Hver avtalepart skal fastsette: 
 

a) at dens rettsmyndigheter i sivile søksmål skal kunne pålegge en 
inngriper som visste eller hadde rimelig grunn til å vite at hans 
virksomhet utgjorde immaterialrettsinngrep, å betale rettighetshaveren 
tilstrekkelig erstatning for den faktiske skaden rettighetshaveren er 
påført som følge av inngrepet, og 

 
b) at dens rettsmyndigheter, ved fastsettelsen av erstatningsbeløpet for 

immaterialrettsinngrep, blant annet vurderer den faktiske skaden, eller 
et rimelig kompensasjonsbeløp, idet det tas hensyn til immaterial-
rettenes rettmessige markedsverdi med hensyn til de ulovlige varene.  
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Artikkel 18 
 

Strafferettslige tiltak 
 

Hver avtalepart skal fastsette straffeprosessuelle og strafferettslige tiltak som 
skal anvendes i alle fall i tilfeller av forsettlig varemerkeforfalskning eller pirat-
kopiering av opphavsrettslige varer eller inngrep i nærstående rettigheter, når dette 
skjer i kommersiell målestokk. 

 
 

Artikkel 19 
 

Ansvarserklæring, sikkerhet eller tilsvarende garanti 
 

 Vedkommende myndighet skal kunne kreve at saksøkeren erklærer at han 
aksepterer ansvar overfor berørte personer og, når det er berettiget, stiller en garanti 
eller tilsvarende sikkerhet som er tilstrekkelig til å beskytte saksøkte og vedkom-
mende myndighet samt til å unngå misbruk. Kravet om garanti eller sikkerhet som 
nevnt skal ikke i urimelig grad være til hinder for at noen gjør bruk av ordningene det 
gjelder. 
 
 

Artikkel 20 
 

Samarbeid på immaterialrettens område 
 

1. Avtalepartene, som erkjenner immaterialrettens økende betydning som faktor 
for sosial, økonomisk og kulturell utvikling, er enige om å styrke sitt samarbeid på 
immaterialrettens område. 
 
2. Avhengig av hva partene er blitt enige om seg imellom, kan områdene og 
formene for samarbeidet omfatte, men uten å være begrenset til, følgende:  
 

a) utveksling av opplysninger, erfaringer og eksperter på immaterial-
rettens område,  

 
b) tiltak for å fremme allmennhetens bevissthet om immaterialrett,  
 
c) kapasitetsbygging og teknisk assistanse med hensyn til forvaltning og 

kommersialisering av immaterialrett,  
 

d) utveksling av ikke-fortrolige opplysninger med sikte på å utvikle 
offentlig tilgjengelige databaser for immaterialrett og henvisning til 
tilgjengelig litteratur om immaterialrett,    

 
e) styrking av immaterialrettslig vern og systemet for håndheving av 

immaterialretter,  
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f) andre samarbeidsaktiviteter avtalepartene kan bli enige om.  
 
3. Utveksling av opplysninger om immaterialrett omfatter bare ikke-fortrolige 
opplysninger i elektronisk form og på engelsk om statistikk, virksomhet, beste 
praksis, håndbøker til bruk ved gransking, lover, forskrifter, avgjørelser og 
beslutninger, avhengig av hva en avtalepart kan anmode om.   
 
4. Samarbeidsaktiviteter er underlagt forbehold om tilgang til økonomiske midler 
og andre ressurser.  
 

________________ 
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