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VEDLEGG I 
 

PERUANSKE KONSESJONER GITT NORGE 
 
 

1. De følgende kategorier, angitt i tabellen til dette vedlegget, kommer til 
anvendelse for Perus nedtrapping av importtollsatser i henhold til artikkel 3 i denne 
avtale (tollkonsesjoner): 
 

(a) tollsatser på opprinnelsesprodukter omtalt i kategori A elimineres helt, 
og slike produkter er tollfrie ved ikrafttredelse av denne avtale; 

 
(b) tollsatser på opprinnelsesprodukter i kategori B skal fjernes i fem like 

årlige trinn fra datoen denne avtale trer i kraft, og disse produktene skal 
være tollfrie den 1. januar i år fem;  

 
(c) tollsatser på opprinnelsesprodukter i kategori C skal fjernes i 10 like 

årlige trinn fra datoen denne avtale trer i kraft, og disse produktene skal 
være tollfrie den 1. januar i år ti;  

 
(d) tollsatser på opprinnelsesprodukter omtalt i kategori D skal reduseres 

ved ikrafttredelse av denne avtale til det nivået angitt i kolonnen for 
observasjoner (Obs.) i dette vedlegget;  
 

(e) tollsatser på opprinnelsesprodukter omtalt i kategori E er unntatt fra 
eliminering av tollsatser 

 
2. For dette vedlegget betyr år én året avtalen trer i kraft i henhold til artikkel 11 
i denne avtale (ikrafttredelse og forhold mellom denne avtale og frihandelsavtalen) 

 
3. For dette vedlegget skal hvert årlig trinn med tollreduksjon tre i kraft 1. januar 
i det relevante året fra år to. 
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Vare-

nummer 
Varebeskrivelse  Basis 

tollsats 
Avtrappings- 

kategori 
Obs. 

0101101000 Hester til avl, levende, renrasede  0 A  
0101102000 Esler til avl, levende, renrasede  0 A  
0101901100 Veddeløpshester, levende  12 A  
0101901900 Andre hester, ikke til hesteløp, levende  12 A  
0101909000 Andre esler, muldyr og mulesler, levende  0 A  
0102100000 Storfe til avl, levende  0 A  
0102901000 Storfe til tyrefekting, levende  12 A  
0102909000 Annet storfe, levende  0 A  
0103100000 Svin til avl, levende  0 A  
0103910000 Andre svin med vekt under 50 kg, levende  0 A  
0103920000 Andre svin med vekt 50 kg er derover, levende  0 A  
0104101000 Sauer til avl, levende  0 A  
0104109000 Andre sauer, levende  0 A  
0104201000 Geiter til avl, levende  0 A  
0104209000 Andre geiter, levende  0 A  
0105110000 Høns med vekt høyst 185 gram, levende  12 A  
0105120000 Kalkuner med vekt høyst 185 gram, levende  12 A  
0105190000 Ender, gjess og perlehøns med vekt høyst 185 gram, 

levende  
12 A  

0105940000 Høns med vekt over 185 gram, levende  0 A  
0105990000 Ender, gjess, kalkuner og perlehøns med vekt over 185 

gram, levende  
12 A  

0106110000 Primater, levende  12 A  
0106120000 Hvaler, delfiner og niser (pattedyr av ordenen Cetacea); 

manater og sjøkuer (pattedyr av ordenen Sirenia), levende  
12 A  

0106191100 Lamaer (Lama glama), herunder guanacoer, levende  12 A  
0106191200 Alpakka (Lama pacus), levende  12 A  
0106191900 Andre søramerikanske kameldyr, levende  12 A  
0106199000 Andre pattedyr, levende  12 A  
0106200000 Reptiler (herunder slanger og havskilpadder), levende  12 A  
0106310000 Rovfugler, levende  12 A  
0106320000 Papegøyefugler (herunder papegøyer, araer, kakaduer og 

andre papegøyer), levende  
12 A  

0106390000 Andre fugler, levende  12 A  
0106901000 Insekter, levende  12 A  
0106909000 Andre dyr, levende  12 A  
0201100000 Kjøtt av storfe, i hele eller halve skrotter, ferskt eller kjølt  25 E  
0201200000 Andre kjøttstykker av storfekjøtt, ikke utbeinet, ferske 

eller kjølte  
25 E  

0201301000 Biffer og fileter av storfe, utbeinet, ferske eller kjølte  25 E  
0201309000 Annet kjøtt av storfe, utbeinet, ferskt eller kjølt  25 E  
0202100000 Kjøtt av storfe, i hele eller halve skrotter, fryst  25 E  
0202200000 Andre kjøttstykker av storfe, ikke utbeinet, fryste  25 E  
0202301000 Biffer og fileter av storfe, utbeinet, fryste  25 E  
0202309000 Annet kjøtt av storfe, utbeinet, fryst  25 E  
0203110000 Kjøtt av svin, i hele eller halve skrotter, ferskt eller kjølt  25 E  
0203120000 Skinker, boger og stykker derav, ikke utbeinet, ferske 

eller kjølte  
25 E  

0203190000 Annet kjøtt av svin, ferskt eller kjølt  25 E  
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Vare-
nummer 

Varebeskrivelse  Basis 
tollsats 

Avtrappings- 
kategori 

Obs. 

0203210000 Kjøtt av svin, i hele eller halve skrotter, fryst  25 E  
0203220000 Skinker, boger og stykker derav, ikke utbeinet, fryst  25 E  
0203290000 Annet kjøtt av svin, fryst  25 E  
0204100000 Halve eller hele skrotter av lam, ferske eller kjølte  25 D 17% 
0204210000 Halve eller hele skrotter av sau, ferske eller kjølte  25 D 17% 
0204220000 Andre kjøttstykker av sau, ikke utbeinet, ferske eller 

kjølte  
25 D 17% 

0204230000 Kjøtt av sau, utbeinet, ferskt eller kjølt  25 D 17% 
0204300000 Hele eller halve skrotter av lam, fryste  25 D 17% 
0204410000 Hele eller halve skrotter av sau, fryste  25 D 17% 
0204420000 Andre kjøttstykker av sau, ikke utbeinet, fryste  25 D 17% 
0204430000 Kjøtt av sau, utbeinet, fryst  25 D 17% 
0204500000 Kjøtt av geiter, ferskt, kjølt eller fryst  25 D 17% 
0205000000 Kjøtt av hester, esler, muldyr eller mulesler, ferskt, kjølt 

eller fryst  
12 E  

0206100000 Spiselig slakteavfall av storfe, ferskt eller kjølt  12 D 9% 
0206210000 Tunger, fryste  12 D 9% 
0206220000 Lever, fryste  12 D 9% 
0206290000 Annet spiselig slakteavfall av storfe, fryst  12 D 9% 
0206300000 Spiselig slakteavfall av svin, ferskt eller kjølt  17 D 9% 
0206410000 Lever, fryst  12 D 9% 
0206490000 Annet spiselig slakteavfall av svin, fryst  17 D 9% 
0206800000 Spiselig slakteavfall av sau, geiter, hester, esler, muldyr 

eller mulesler, ferskt eller kjølt  
12 D 9% 

0206900000 Spiselig slakteavfall av sau, geiter, hester, esler, muldyr 
eller mulesler, fryst  

12 D 9% 

0207110000 Kjøtt av høns, ikke oppdelt, ferskt eller kjølt  25 D 17% 
0207120000 Kjøtt av høns, ikke oppdelt, fryst  25 C  
0207131000 Halve og kvarte bakparter av høns samt stykker derav, 

ferske eller kjølte  
25 D 17% 

0207139000 Andre kjøttstykker og slakteavfall av høns, ferske eller 
kjølte  

25 D 17% 

0207141000 Halve og kvarte bakparter av høns samt stykker derav, 
fryste  

25 D 17% 

0207149000 Andre kjøttstykker og slakteavfall av høns, fryst  25 D 17% 
0207240000 Kjøtt av kalkun, ikke oppdelt, ferskt eller kjølt  25 D 17% 
0207250000 Kjøtt av kalkun, ikke oppdelt, fryst  25 B  
0207260000 Stykker og slakteavfall av kalkun, ferske eller kjølte  25 D 17% 
0207270000 Stykker og slakteavfall av kalkun, fryste  25 B  
0207320000 Kjøtt av kalkun, gjess eller perlehøns, ikke oppdelt, ferskt 

eller kjølt  
25 D 17% 

0207330000 Kjøtt av kalkun, gjess eller perlehøns, ikke oppdelt, fryste  25 D 17% 
0207340000 Fettlever av kalkun, gjess eller perlehøns, fersk eller kjølt  25 D 17% 
0207350000 Annet spiselig slakteavfall av kalkun, gjess eller 

perlehøns, ferskt eller kjølt  
25 D 17% 

0207360000 Kjøtt og spiselig slakteavfall av kalkun, gjess eller 
perlehøns, fryst  

25 D 17% 

0208100000 Kjøtt og spiselig slakteavfall av kaniner eller harer, 
ferskt, kjølt eller fryst  

25 A  

0208300000 Kjøtt og spiselig slakteavfall av primater, ferskt, kjølt 
eller fryst  

25 A  

0208500000 Kjøtt og spiselig slakteavfall av reptiler (herunder slanger 25 A  
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og havskilpadder), ferskt, kjølt eller fryst  

0208900000 Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, ferskt, kjølt eller fryst 25 E  
0209001000 Svinefett rent for kjøtt, ferskt, kjølt, fryst, saltet, i 

saltlake, tørket eller røykt  
25 E  

0209009000 Fett av svin eller fjærfe, ikke utsmeltet eller ekstrahert på 
annen måte, ferskt, kjølt, fryst, saltet, i saltlake, tørket 
eller røykt  

25 E  

0210110000 Skinker, boger og stykker derav, ikke utbeinet, av svin  25 D 17% 
0210120000 Sideflesk og stykker derav, av svin  25 D 17% 
0210190000 Annet kjøtt og spiselig slakteavfall av svin, saltet, i 

saltlake, tørket eller røykt  
25 D 17% 

0210200000 Kjøtt av storfe, saltet, i saltlake, tørket eller røykt  25 D 17% 
0210910000 Kjøtt og spiselig slakteavfall av primater, saltet, i 

saltlake, tørket eller røykt, herunder spiselig mel av kjøtt 
eller slakteavfall  

25 A  

0210920000 Kjøtt og spiselig slakteavfall av hvaler, delfiner og niser 
(pattedyr av ordenen Cetacea); av manater og sjøkuer 
(pattedyr av ordenen Sirenia), saltet, i saltlake, tørket 
eller røykt, herunder spiselig mel av kjøtt [eller 
slakteavfall]  

25 A  

0210930000 Kjøtt og spiselig slakteavfall av reptiler (herunder slanger 
og havskilpadder), saltet, i saltlake, tørket eller røykt, 
herunder spiselig mel av kjøtt eller slakteavfall  

25 A  

0210991000 Spiselig mel av kjøtt eller slakteavfall 25 D 17% 
0210999000 Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, saltet, i saltlake, 

tørket eller røykt, herunder spiselig mel av kjøtt eller 
slakteavfall  

25 D 17% 

0401100000 Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller 
annet søtningsstoff, som inneholder høyst 1 vektprosent 
fett 

25 E  

0401200000 Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller 
annet søtningsstoff, som inneholder over 1 vektprosent, 
men ikke over 6 vektprosent fett 

25 E  

0401300000 Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller 
annet søtningsstoff, som inneholder over 6 vektprosent 
fett  

25 E  

0402101000 Melk og fløte, i pulver, granulat eller annen fast form, 
som inneholder høyst 1,5 vektprosent fett, tilsatt sukker 
eller annet søtningsstoff, i pakninger med nettoinnhold 
høyst 2,5 kg  

25 E  

0402109000 Melk og fløte, i pulver, granulat eller annen fast form, 
som inneholder høyst 1,5vektprosent fett, tilsatt sukker 
eller annet søtningsstoff, i pakninger med nettoinnhold 
over 2,5 kg.  

25 E  

0402211100 Melk og fløte, i pulver, granulat eller annen fast form, 
som inneholder 26 vektprosent fett eller mer, beregnet av 
tørrstoffet, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, i 
pakninger med nettoinnhold høyst 2,5 kg  

25 E  

0402211900 Melk og fløte, i pulver, granulat eller annen fast form, 
som inneholder 26 vektprosent fett eller mer, beregnet av 
tørrstoffet, ikke tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, i 
pakninger med nettovekt over 2,5 kg  

25 E  

0402219100 Melk og fløte, i pulver, granulat eller annen fast form, 
som inneholder over 1,5 men mindre enn 26 vektprosent 
fett, beregnet av tørrstoffet, ikke tilsatt sukker eller annet 
søtningsstoff, i pakninger med nettoinnhold høyst 2,5 kg 

25 E  
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0402219900 Melk og fløte, i pulver, granulat eller annen fast form, 
som inneholder over 1,5 men under 26 vektprosent fett, 
beregnet av tørrstoffet, ikke tilsatt sukker eller annet 
søtningsstoff, i pakninger med [netto]innhold over 2,5 kg  

25 E  

0402291100 Melk og fløte, i pulver, granulat eller annen fast form, 
som inneholder 26 vektprosent fett eller mer, beregnet av 
tørrstoffet, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, i 
pakninger med nettoinnhold høyst 2,5 kg  

25 E  

0402291900 Melk og fløte, i pulver, granulat eller annen fast form, 
som inneholder 26 vektprosent fett eller mer, beregnet av 
tørrstoffet, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, i 
pakninger med nettoinnhold over 2,5 kg  

25 E  

0402299100 Melk og fløte, i pulver, granulat eller annen fast form, 
som inneholder over 1,5 men under 26 vektprosent fett, 
beregnet av tørrstoffet, tilsatt sukker eller annet 
søtningsstoff, i pakninger med nettoinnhold høyst 2,5 kg  

25 E  

0402299900 Melk og fløte, i pulver, granulat eller annen fast form, 
som inneholder over 1,5 men under 26 vektprosent fett, 
beregnet av tørrstoffet, tilsatt sukker eller annet 
søtningsstoff, i pakninger med nettoinnhold over 2,5 kg  

25 E  

0402911000 Evaporert melk  25 E  
0402919000 Annen melk og fløte, ikke tilsatt sukker eller annet 

søtningsstoff  
25 E  

0402991000 Kondensert melk  25 E  
0402999000 Annen melk og fløte, tilsatt sukker eller annet 

søtningsstoff  
25 E  

0404101000 Myse, helt eller delvis avmineralisert  25 D 9% 
0404109000 Annen myse og modifisert myse, også konsentrert eller 

tilsatt sukker eller annet søtningsstoff  
25 D 9% 

0404900000 Produkter som består av naturlige melkebestanddeler, 
også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff  

25 D 9% 

0405100000 Smør  25 E  
0405200000 Meierismøreprodukter  25 E  
0405902000 Smørolje  25 E  
0405909000 Annet fett samt oljer fremstilt av melk  25 E  
0406100000 Fersk (ulagret) ost, herunder mysost og ostemasse  25 D 9% 
0406200000 Revet ost eller ostepulver, alle slag  25 D 9% 
0406300000 Smelteost, ikke revet eller som ostepulver  25 D 9% 
0406400000 Blåmuggost  25 D 9% 
0406904000 Ost med et fuktighetsinnhold på under 50 vektprosent, 

beregnet på helt avfettet basis  
25 D 9% 

0406905000 Ost med et fuktighetsinnhold på mellom 50 og 56 
vektprosent, beregnet på helt avfettet basis  

25 D 9% 

0406906000 Oster med et fuktighetsinnhold på mellom 56 og 69 
vektprosent, beregnet på helt avfettet basis  

25 D 9% 

0406909000 Andre oster  25 D 9% 
0407001000 Fugleegg til klekking  12 A  
0407002000 Fugleegg til fremstilling av vaksiner (fri for spesifikke 

sykdomsfremkallende stoffer)  
12 A  

0407009000 Andre fugleegg med skall, friske, konserverte eller kokte  12 C  

0408110000 Tørkede eggeplommer  12 C  
0408190000 Eggeplommer, friske, tørkede, dampkokte eller kokte i 

vann, formede, fryste eller konserverte på annen måte, 
også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff 

12 C  
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0408910000 Fugleegg uten skall, tørkede  12 C  
0408990000 Fugleegg uten skall, friske, dampkokte eller kokte i vann, 

formede, fryste eller konserverte på annen måte, også 
tilsatt sukker eller annet søtningsstoff 

12 C  

0409001000 Naturlig honning, på beholdere med kapasitet på 300 kg 
eller mer  

25 D 17% 

0409009000 Naturlig honning, unntatt på beholdere med kapasitet på 
300 kg eller mer  

25 D 17% 

0410000000 Spiselige produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt 
eller innbefattet annet sted  

20 E  

0504001000 Mager av dyr, hele eller i stykker, ferske, kjølte, fryste, 
saltede, i saltlake, tørkede eller røykte  

12 C  

0504002000 Tarmer av dyr, hele eller i stykker, ferske, kjølte, fryste, 
saltede, i saltlake, tørkede eller røykte  

12 A  

0504003000 Blærer av dyr, hele eller i stykker, ferske, kjølte, fryste, 
saltede, i saltlake, tørkede eller røykte  

12 A  

0506100000 Beinbrusk og bein behandlet med syre  12 A  
0506900000 Bein og hornkjegler, avfettede, ubearbeidde eller enkelt 

bearbeidde (men ikke tilskåret), befridd for gelatin; 
pulver og avfall av bein og hornkjegler  

12 A  

0511100000 Sæd av storfe  0 A  
0511991000 Skjoldlus og liknende insekter  12 A  
0511993000 Sæd av dyr, unntatt av storfe  0 A  
0511994000 Embryoner  0 A  
0511999020 Svamper, naturlige, av animalsk opprinnelse  0 A  
0511999090 Andre produkter av animalsk opprinnelse, ikke nevnt 

eller innbefattet annet sted; døde dyr av slag som hører 
under kapittel 1 eller 3, utjenlige til menneskeføde  

12 A  

0601100000 Løker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, i hvilende 
tilstand 

0 A  

0601200000 Løker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, i hvilende 
tilstand, i vekst eller blomst; sikoriplanter og -røtter  

0 A  

0602101000 Orkideer  0 A  
0602109000 Andre stiklinger uten rot og podekvister  0 A  
0602200000 Trær og busker som skal bære spiselige frukter eller 

nøtter, også podede  
0 A  

0602300000 Rhododendron og asalea, også podede  0 A  
0602400000 Rose, også podede  0 A  
0602901000 Orkideer, også stiklinger med røtter  0 A  
0602909000 Andre levende planter (herunder røtter) og stiklinger; 

mycelium  
0 A  

0603110000 Roser, friske  12 A  
0603121000 Hagenelliker (Dianthus caryophyllus), friske  12 A  
0603129000 Andre nelliker, unntatt hagenelliker, friske  12 A  
0603130000 Orkideer, friske  12 A  
0603141000 Pimperneller (Sanguisorba minor), friske  12 A  
0603149000 Andre krysantemumer, friske  12 A  
0603191000 Slør (Gypsophilia paniculata L), friske  12 A  
0603192000 Aster, friske  12 A  
0603193000 Alstroemeria, friske  12 A  
0603194000 Gerbera, friske  12 A  
0603199000 Andre avskårne blomster og blomsterknopper av det slag 

som brukes til buketter og pryd, friske  
12 A  
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0603900000 Avskårne blomster og blomsterknopper av det slag som 
brukes til buketter og pryd, tørkede, fargede, bleikte, 
impregnerte eller preparerte på annen måte  

12 A  

0604100000 Mose og lav av det slag som brukes til buketter eller 
pryd, friske, tørkede, fargede, bleikte, impregnerte eller 
preparerte på annen måte  

12 A  

0604910000 Lauvverk, blad, greiner og andre plantedeler, uten 
blomster eller blomsterknopper, samt gras, av det slag 
som brukes til buketter eller pryd, friske  

12 A  

0604990000 Lauvverk, blad, greiner og andre plantedeler, uten 
blomster eller blomsterknopper, samt gras, av det slag 
som brukes til buketter eller pryd, tørkede, fargede, 
bleikte, impregnerte eller preparerte på annen måte  

12 A  

0701100000 Settepoteter, finske eller kjølte  0 A  
0701900000 Andre poteter, friske eller kjølte  25 E  
0702000000 Tomater, friske eller kjølte  12 A  
0703100000 Kepaløk og sjalottløk, friske eller kjølte  25 A  
0703201000 Hvitløk, friske eller kjølte, til setting  25 A  
0703209000 Hvitløk, friske eller kjølte, unntatt til setting  25 A  
0703900000 Purre og andre løkslag (også "ville"), friske eller kjølte  25 A  

0704100000 Blomkål og brokkoli, frisk eller kjølt  12 A  
0704200000 Rosenkål, frisk eller kjølt  12 A  
0704900000 Hodekål, grønnkål, kålrabi og liknende spiselig kål, frisk 

eller kjølt . 
12 A  

0705110000 Hodesalat, frisk eller kjølt  12 A  
0705190000 Annen salat, frisk eller kjølt  12 A  
0705210000 Sikorisalat (Cichorium intybus var. foliosum), frisk eller 

kjølt  
12 A  

0705290000 Sikori, herunder endivie, frisk eller kjølt  12 A  
0706100000 Gulrøtter og neper, friske eller kjølte  12 A  
0706900000 Rødbeter til salat, havrerøtter, knollselleri, reddiker og 

liknende spiselige røtter, friske eller kjølte  
12 A  

0707000000 Agurker, friske eller kjølte  12 A  
0708100000 Erter (Pisum sativum), friske eller kjølte  25 A  
0708200000 Bønner (Vigna spp., Phaseolus spp.), friske eller kjølte  25 A  

0708900000 Andre belgfrukter, med eller uten belg, friske eller kjølte  25 A  
0709200000 Asparges, friske eller kjølte  12 A  
0709300000 Auberginer, friske eller kjølte  12 A  
0709400000 Selleri, unntatt knollselleri, friske eller kjølte  12 A  
0709510000 Sopper av slekten Agaricus (sjampinjonger), friske eller 

kjølte  
12 A  

0709590000 Andre sopper og trøfler, friske eller kjølte  12 A  
0709600000 Frukter av slektene Capsicum eller Pimenta, friske eller 

kjølte  
12 A  

0709700000 Spinat, New Zealand-salat) og hagemelde (hagespinat), 
frisk eller kjølt  

12 A  

0709901000 Sukkermais, frisk eller kjølt  12 A  
0709902000 Oliven, friske eller kjølte 12 A  
0709903000 Artiskokker, friske eller kjølte 12 A  
0709909000 Andre grønnsaker (også "ville"), friske eller kjølte. 12 A  
0710100000 Poteter, fryste  25 E  
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0710210000 Erter (Pisum sativum), fryste  25 A  
0710220000 Bønner (Vigna spp., Phaseolus spp.), fryste  25 A  

0710290000 Andre grønnsaker (også "ville"), også dampkokte eller 
kokte i vann, fryste  

20 A  

0710300000 Spinat, New Zealand-spinat og hagemelde, fryst  20 A  
0710801000 Asparges, fryst  20 A  
0710809000 Andre grønnsaker (også "ville"), fryste  20 A  
0710900000 Grønnsakblandinger, fryste  20 A  
0711200000 Oliven, midlertidig konserverte, men utjenlige til direkte 

forbruk i den foreliggende tilstand  
20 A  

0711400000 Agurker, midlertidig konserverte, men utjenlige til 
direkte forbruk i den foreliggende tilstand  

20 A  

0711510000 Sopper av slekten Agaricus (sjampinjonger), midlertidig 
konserverte, men utjenlige til direkte forbruk i den 
foreliggende tilstand  

20 A  

0711590000 Andre sopper og trøfler, midlertidig konserverte, men 
utjenlige til direkte forbruk i den foreliggende tilstand  

20 A  

0711900000 Andre grønnsaker; grønnsakblandinger, midlertidig 
konserverte, men utjenlige til direkte forbruk i den 
foreliggende tilstand  

20 A  

0712200000 Kepaløk, tørket  25 A  
0712310000 Sopper av slekten Agaricus (sjampinjonger), tørkede  25 A  
0712320000 Skrukkører (Auricularia spp.), tørkede  25 A  
0712330000 Gelesopp (Tremella spp.), tørkede  25 A  
0712390000 Andre sopper; trøfler, tørkede  25 A  
0712901000 Hvitløk, tørket  25 A  
0712902000 Sukkermais til såing  25 A  
0712909000 Andre grønnsaker; grønnsakblandinger  25 A  
0713101000 Erter (Pisum sativum), til såing  0 A  
0713109010 Erter (Pisum sativum), hele, unntatt til såing  25 A  
0713109020 Erter (Pisum sativum), splittede, unntatt til såing  25 A  
0713201000 Bukkerter, til såing  0 A  
0713209000 Bukkerter, unntatt til såing  25 A  
0713311000 Bønner av arten Vigna mungo (L) Hepper eller Vigna 

radiata (L) Wilczek, til såing  
0 A  

0713319000 Bønner av arten Vigna mungo (L) Hepper eller Vigna 
radiata (L) Wilczek, unntatt til såing  

25 A  

0713321000 Små røde (Adzuki) bønner (Phaseolus eller Vigna 
angularis), til såing  

0 A  

0713329000 Små røde (Adzuki) bønner (Phaseolus eller Vigna 
angularis), unntatt til såing  

25 A  

0713331100 Hagebønner (Phaseolus vulgaris), svarte, til såing  0 A  

0713331900 Andre hagebønner (Phaseolus vulgaris), til såing  0 A  

0713339100 Hagebønner (Phaseolus vulgaris), svarte, unntatt til såing  25 A  

0713339200 Kanarihagebønner (Phaseolus vulgaris), unntatt til såing  25 A  

0713339900 Andre hagebønner (Phaseolus vulgaris), unntatt til såing  25 A  

0713391000 Andre bønner (Vigna spp., Phaseolus spp.), til såing  0 A  

0713399100 Limabønner (Phaseolus lunatus), unntatt til såing 25 A  
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0713399200 Meterbønner (Vigna unguiculata), unntatt til såing 25 A  
0713399900 Andre bønner (Vigna spp., Phaseolus spp.), unntatt til 

såing 
25 A  

0713401000 Linser, til såing  0 A  
0713409000 Linser, unntatt til såing  25 A  
0713501000 Bønnevikker (Vicia faba var. major) og hestebønner 

(Vicia faba var. equina og Vicia faba var. minor), til 
såing  

0 A  

0713509000 Bønnevikker (Vicia faba var. major) og hestebønner 
(Vicia faba var. equina og Vicia faba var. minor), unntatt 
til såing 

25 A  

0713901000 Andre tørkede belgfrukter, avskallede, også skrelte eller 
splittede, til såing  

0 A  

0713909000 Andre tørkede belgfrukter, avskallede, også skrelte eller 
splittede, unntatt til såing 

25 A  

0714100000 Maniokarot (kassava), frisk, kjølt, fryst eller tørket, også 
oppdelt eller i form av pelleter  

12 A  

0714201000 Søtpoteter til såing, friske, kjølte, fryste eller tørkede, 
også oppdelte eller i form av pelleter  

12 A  

0714209000 Søtpoteter, unntatt til såing, friske, kjølte, fryste eller 
tørkede, også oppdelte eller i form av pelleter  

12 A  

0714901000 Maca (Lepidium meyenii), frisk, kjølt, fryst eller tørket, 
også oppdelte eller i form av pelleter  

12 A  

0714909000 Salepprot, jordskokker og liknende røtter og knoller med 
høyt stivelses- eller inulininnhold, friske, kjølte, fryste 
eller tørkede, også oppdelte eller i form av pelleter; 
sagomarg  

12 A  

0801111000 Kokosnøtter, tørkede til såing  25 E  
0801119000 Kokosnøtter, tørkede, unntatt til såing 25 E  
0801190000 Kokosnøtter, friske  25 E  
0801210000 Paranøtter, med skall, friske eller tørkede  25 E  
0801220000 Paranøtter, uten skall, friske eller tørkede  25 E  
0801310000 Akajounøtter (cashewnøtter), med skall, friske eller 

tørkede  
25 E  

0801320000 Akajounøtter (cashewnøtter), uten skall, friske eller 
tørkede  

25 E  

0802110000 Mandler, med skall, friske eller tørkede  25 E  
0802121000 Mandler, uten skall, til såing, friske eller tørkede 25 E  
0802129000 Mandler, uten skall, unntatt til såing, friske eller tørkede 25 E  
0802210000 Hasselnøtter (Corylus spp.), med skall, friske eller 

tørkede  
25 E  

0802220000 Hasselnøtter (Corylus spp.), uten skall, friske eller 
tørkede  

25 E  

0802310000 Valnøtter, med skall, friske eller tørkede  25 E  
0802320000 Valnøtter, uten skall, friske eller tørkede 25 E  
0802400000 Kastanjer (Castanea spp.), friske eller tørkede, med eller 

uten skall  
25 E  

0802500000 Pistasienøtter, friske eller tørkede, med eller uten skall  25 E  
0802600000 Makadamianøtter, friske eller tørkede, med eller uten 

skall  
25 E  

0802900000 Andre nøtter, friske eller tørkede, med eller uten skall  25 E  
0803001100 Friske bananer av typen "plantain" (kokebanan) 25 E  
0803001200 Friske bananer av typen "cavendish valery"  25 E  
0803001300 Minibananer (eplebanan) (Musa acuminata) 25 E  
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0803001900 Andre friske bananer  25 E  
0803002000 Tørkede bananer  25 E  
0804100000 Dadler, friske eller tørkede  25 E  
0804200000 Fikener, friske eller tørkede  25 E  
0804300000 Ananas, friske eller tørkede  25 E  
0804400000 Avokadopærer, friske eller tørkede  25 E  
0804501000 Guavaer, friske eller tørkede  25 E  
0804502000 Mangoer og mangostan, friske eller tørkede  25 E  
0805100000 Appelsiner, friske eller tørkede  25 E  
0805201000 Mandariner (herunder tangeriner og satsumas), friske 

eller tørkede  
25 E  

0805202000 Ugli (krysning mellom Citrus reticulata og Citrus 
paradisis), friske eller tørkede  

25 E  

0805209000 Klementiner, wilkings og liknende krysninger av 
sitrusfrukter, friske eller tørkede  

25 E  

0805400000 Grapefrukt eller pompelmus (pomelos), friske eller 
tørkede  

25 E  

0805501000 Sitroner (Citrus limon, Citrus limonum), friske eller 
tørkede  

25 E  

0805502100 Lime (Citrus aurantifolia), friske eller tørkede  25 E  
0805502200 Lime av typen Citrus latifolia, friske eller tørkede  25 E  
0805900000 Andre sitrusfrukter, friske eller tørkede  25 E  
0806100000 Vindruer, friske  25 E  
0806200000 Vindruer, tørkede, herunder rosiner  25 E  
0807110000 Vannmeloner, friske  25 E  
0807190000 Honningmeloner, friske  25 E  
0807200000 Papayas, friske  25 E  
0808100000 Epler, friske  25 A  
0808201000 Pærer, friske  25 A  
0808202000 Kveder, friske  25 A  
0809100000 Aprikoser, friske  25 A  
0809200000 Kirsebær og moreller, friske  25 A  
0809300000 Ferskener, herunder nektariner, friske  25 A  
0809400000 Plommer og slåpefrukter, friske  25 A  
0810100000 Jordbær, friske  25 A  
0810200000 Bringebær, bjørnebær, morbær og loganbær, friske  25 A  
0810400000 Tranebær, blåbær og andre frukter av slekten Vaccinium, 

friske  
25 A  

0810500000 Kiwi, friske  25 A  
0810600000 Durian, friske  25 A  
0810901000 Grenadill og annen pasjonsfrukt (Passiflora spp.), friske  25 A  

0810902000 Cherimoya, guanabana og andre frukter av slekten 
Annona spp., friske  

25 A  

0810903000 Tretomat (tamarillo) (Cyphomandra betacea), frisk 25 A  
0810904000 Pitahaya (Cereus spp.), frisk  25 A  
0810905000 Uchuva (uvilla) (Physalis peruviana), frisk  25 A  
0810909000 Andre frukter og nøtter, friske  25 A  
0811101000 Jordbær, også dampkokte eller kokte i vann, fryste, tilsatt 

sukker eller annet søtningsstoff 
25 A  

0811109000 Jordbær ellers, også dampkokte eller kokte i vann, fryste  25 A  
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0811200000 Bringebær, bjørnebær, morbær, loganbær og solbær, også 
dampkokte eller kokte i vann, fryste, også tilsatt sukker 
eller annet søtningsstoff. 

25 A  

0811901000 Andre frukter og nøtter, også dampkokte eller kokte i 
vann, fryste, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff 

25 A  

0811909100 Mango (Mangifera indica L.), også dampkokt eller kokt i 
vann, fryst  

25 A  

0811909200 Camu Camu (Myrciaria dubia), også dampkokt eller kokt 
i vann, fryst  

25 A  

0811909300 Camu Camu (Myrciaria dubia), også dampkokt eller kokt 
i vann, fryst  

25 A  

0811909400 Pasjonsfrukt (Passiflora edulis), også dampkokt eller 
kokt i vann, fryst  

25 A  

0811909500 Guanabana (Annona muricata), også dampkokt eller kokt 
i vann, fryst  

25 A  

0811909600 Papaya, også dampkokt eller kokt i vann, fryst  25 A  
0811909900 Andre frukter og nøtter, også dampkokte eller kokte i 

vann, fryste  
25 A  

0812100000 Kirsebær og moreller, midlertidig konserverte (f.eks. med 
svoveldioksidgass, i saltlake, i svovelsyrlingsvann eller i 
andre konserverende oppløsninger), men utjenlige til 
direkte forbruk i den foreliggende tilstand  

25 A  

0812902000 Ferskener, herunder nektariner, midlertidig konserverte 
(f.eks. med svoveldioksidgass, i saltlake, i 
svovelsyrlingsvann eller i andre konserverende 
oppløsninger), men utjenlige til direkte forbruk i den 
foreliggende tilstand  

25 A  

0812909000 Andre frukter og nøtter, midlertidig konserverte (f.eks. 
med svoveldioksidgass, i saltlake, i svovelsyrlingsvann 
eller i andre konserverende oppløsninger), men utjenlige 
til direkte forbruk i den foreliggende tilstand  

25 A  

0813100000 Aprikoser, tørkede  25 A  
0813200000 Plommer, tørkede  25 A  
0813300000 Epler, tørkede  25 A  
0813400000 Andre frukter, tørkede  25 A  
0813500000 Blandinger av nøtter eller tørkede frukter som hører 

under dette kapittel  
25 A  

0814001000 Skall av sitroner og limefrukter (Citrus aurantifolia), 
friske, fryste, tørkede eller midlertidig konserverte i 
saltlake, svovelsyrlingsvann eller i andre konserverende 
oppløsninger  

25 A  

0814009000 Skall av andre sitrusfrukter, meloner (herunder 
vannmeloner), friske, fryste, tørkede eller midlertidig 
konserverte i saltlake, svovelsyrlingsvann eller i andre 
konserverende oppløsninger  

25 A  

0903000000 Maté 20 A  
0904110000 Pepper, ikke knust eller malt  12 A  
0904120000 Pepper, knust eller malt  12 A  
0904201010 Paprika (Capsicum annuum, L.), hel  12 A  
0904201020 Paprika (Capsicum annuum, L.), i stykker eller skiver  12 A  
0904201030 Paprika (Capsicum annuum, L.), knust eller malt  12 A  
0904209000 Andre frukter av slektene Capsicum eller Pimenta, 

tørkede, knuste eller malte, unntatt Paprika (Capsicum 
annuum, L.). 

12 A  

0905000000 Vanilje  12 A  
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0906110000 Kanel (Cinnamomum zeylanicum Blume), ikke knust eller 
malt  

12 A  

0906190000 Kanelblomster, ikke knust eller malt  12 A  
0906200000 Kanel og kanelblomster, knust eller malt  12 A  
0907000000 Kryddernellik (hele frukter, tørkede blomster og stilker) 12 A  
0908100000 Muskat  12 A  
0908200000 Muskatblomme  12 A  
0908300000 Kardemomme  12 A  
0909100000 Anis og stjerneanis  12 A  
0909201000 Koriander, til såing  12 A  
0909209000 Koriander, unntatt til såing 12 A  
0909300000 Spisskommen  12 A  
0909400000 Karve  12 A  
0909500000 Fennikel; einebær  12 A  
0910100000 Ingefær  12 A  
0910200000 Safran  12 A  
0910300000 Gurkemeie (kurkuma)  12 A  
0910910000 Blandinger som nevnt i note 1 b) til dette kapittel  12 A  
0910991000 Laurbærblad  12 A  
0910999000 Andre krydderier  12 A  
1001101000 Durumhvete (hard hvete), til såing  0 A  
1001109000 Annen durumhvete (hard hvete), unntatt til såing 17 A  
1001901000 Hvete til såing  0 A  
1001902000 Annen hvete  17 A  
1001903000 Blanding av hvete og rug  12 A  
1002001000 Rug til såing  0 A  
1002009000 Annen rug, unntatt til såing 25 A  
1003001000 Bygg til såing  0 A  
1003009000 Annen bygg, unntatt til såing 17 A  
1004001000 Havre til såing  0 A  
1004009000 Annen havre, unntatt til såing 25 A  
1005100000 Mais til såing  0 A  
1005901100 Gul mais, unntatt til såing 12 E  
1005901200 Hvit mais, unntatt til såing 17 C  
1005902000 Puffmais (Zea mays convar. microsperma eller Zea mays 

var. everta), unntatt til såing 
12 B  

1005903000 Hvit mais (hvis kjempemais), unntatt til såing 12 C  
1005904000 Mørk mais (Zea mays amilacea cv. morado), unntatt til 

såing 
12 C  

1005909000 Annen mais, unntatt til såing 17 C  
1006101000 Ris til såing  0 A  
1006109000 Annen ris, unntatt til såing 25 E  
1006200000 Avskallet ("brown") ris  25 E  
1006300000 Halv- eller helslipt ris, også polert eller glassert  25 E  
1006400000 Bruddris  25 E  
1007001000 Korn av sorghum, til såing  0 A  
1007009000 Annet korn av sorghum, unntatt til såing 17 B  
1008101000 Bokhvete, til såing  0 A  
1008109000 Bokhvete, unntatt til såing 0 A  
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1008201000 Hirse, til såing  0 A  
1008209000 Hirse, unntatt til såing 12 A  
1008301000 Kanarifrø, til såing  12 A  
1008309000 Kanarifrø, unntatt til såing 12 A  
1008901100 Quinoa (Chenopodium quinoa), til såing  12 A  
1008901900 Quinoa (Chenopodium quinoa), unntatt til såing 12 A  
1008909100 Annet korn, til såing  12 A  
1008909200 Kiwicha (Amaranthus caudatus), unntatt til såing 12 A  
1008909900 Annet korn  12 A  
1101000000 Hvetemel eller blandingsmel av hvete og rug  25 A  
1102100000 Rugmel  12 A  
1102200000 Maismel  17 E  
1102900000 Annet mel av korn  12 E  
1103110000 Gryn og grovt mel av hvete  25 E  
1103130000 Gryn og grovt mel av mais  17 E  
1103190000 Gryn og grovt mel av annet korn  12 E  
1103200000 Pelleter av korn  12 E  
1104120000 Korn av havre, valset eller bearbeidd til flak  25 E  
1104190000 Annet korn, valset eller bearbeidd til flak 25 E  
1104220000 Korn av havre, avskallet, bearbeidd til perlegryn, snittet 

eller grovknust  
25 E  

1104230000 Korn av mais, avskallet, bearbeidd til perlegryn, snittet 
eller grovknust 

25 E  

1104291000 Korn av bygg, avskallet, bearbeidd til perlegryn, snittet 
eller grovknust  

25 E  

1104299000 Annet bearbeidd korn (f.eks. avskallet, bearbeidd til 
perlegryn, snittet eller grovknust) 

25 E  

1104300000 Kornkimer, hele, valsede, bearbeidde til flak eller malte  25 D 9% 
1105100000 Mel, gryn og pulver av poteter  12 E  
1105200000 Flak, granuler og pelleter av poteter  12 E  
1106100000 Mel, gryn og pulver av belgfrukter som hører under 

posisjon 07.13 
12 A  

1106201000 Mel, gryn og pulver av macarot (Lepidium meyenii) 12 A  
1106209000 Mel, gryn og pulver av eller av røtter eller knoller som 

hører under posisjon 07.14 
12 A  

1106301000 Mel, gryn og pulver av bananer  12 A  
1106302000 Mel, gryn og pulver av lucuma (Lucuma Obovata) 12 A  
1106309000 Annet mel, gryn og pulver av produkter som hører under 

kapittel 8 
12 A  

1107100000 Malt (av bygg eller annet korn), ikke røstet  17 A  
1107200000 Malt (av bygg eller annet korn), røstet  17 A  
1108110000 Hvetestivelse  12 E  
1108120000 Maisstivelse  17 E  
1108130000 Potetstivelse  12 E  
1108140000 Maniokastivelse (kassavastivelse ) 12 E  
1108190000 Annen stivelse  12 E  
1108200000 Inulin  12 E  
1109000000 Gluten av hvete, også tørket  12 A  
1201001000 Soyabønner, til såing  0 A  
1201009000 Soyabønner, også knuste, unntatt til såing 0 A  
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1202101000 Jordnøtter med skall, til såing  0 A  
1202109000 Jordnøtter med skall, også knuste, unntatt til såing 12 A  
1202200000 Jordnøtter, avskallede, også knuste  12 A  
1203000000 Kopra  12 A  
1204001000 Linfrø, til såing  0 A  
1204009000 Linfrø, også knuste, unntatt til såing 12 A  
1205101000 Raps- og rybsfrø med lavt innhold av eurukasyre, til 

såing  
0 A  

1205109000 Raps- og rybsfrø med lavt innhold av eurukasyre, unntatt 
til såing 

0 A  

1205901000 Raps- og rybsfrø, til såing  0 A  
1205909000 med lavt innhold av eurukasyre, også knuste, unntatt til 

såing  
12 A  

1206001000 Solsikkefrø, til såing  0 A  
1206009000 Solsikkefrø, også knuste, unntatt til såing 12 A  
1207201000 Bomullsfrø, til såing  0 A  
1207209000 Bomullsfrø, også knuste, unntatt til såing 12 A  
1207401000 Sesamfrø, til såing  0 A  
1207409000 Sesamfrø, ellers  12 A  
1207501000 Sennepsfrø, til såing  0 A  
1207509000 Sennepsfrø, ellers  0 A  
1207910000 Valmuefrø  12 A  
1207991100 Frø av palmenøtter og palmekjerner, til såing  0 A  
1207991900 Andre oljeholdige frø og oljeholdige frukter, til såing  0 A  
1207999100 Smørtrefrø, unntatt til såing 12 A  
1207999900 Andre oljeholdige frø og oljeholdige frukter, unntatt til 

såing 
12 A  

1208100000 Mel av soyabønner  12 A  
1208900000 Annet mel av oljeholdige frø og oljeholdige frukter, 

unntatt sennepsmel  
12 A  

1209100000 Sukkerbetefrø  0 A  
1209210000 Lusernfrø (alfalfafrø)  0 A  
1209220000 Kløverfrø (Trifolium spp.) 0 A  
1209230000 Svingelfrø  0 A  
1209240000 Engrappfrø (Poa pratensis L.) 0 A  
1209250000 Raigrasfrø (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) 0 A  
1209290000 Andre frø til såing av fôrplanter  0 A  
1209300000 Frø av urteaktige planter som hovedsakelig dyrkes på 

grunn av sine blomster  
0 A  

1209911000 Frø av kepaløk, purre, hvitløk og andre grønnsaker av 
slekten Allium 

0 A  

1209912000 Frø av hodekål, blomkål, brokkoli, neper og andre 
grønnsaker av slekten Brassica 

0 A  

1209913000 Frø av gulrot (Daucus carota) 0 A  
1209914000 Frø av salat (Lactuca sativa) 0 A  
1209915000 Frø av tomater (Licopersicum spp.) 0 A  
1209919000 Andre grønnsaksfrø  0 A  
1209991000 Frø av frukttrær eller skogstrær  0 A  
1209992000 Tobakksfrø  0 A  
1209993000 Frø av tara (Caesalpinea spinosa) 0 A  
1209994000 Frø av achiote  0 A  
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1209999000 Andre frø, frukter og sporer av det slag som brukes til 
såvarer  

0 A  

1210100000 Humle, verken malt, pulverisert eller i form av pelleter  0 A  
1210200000 Humle, malt, pulverisert eller i form av pelleter; lupulin 0 A  
1211200000 Ginsengrot  12 A  
1211300000 Kokablader  12 A  
1211400000 Valmuehalm  12 A  
1211903000 Oregano (Origanum vulgare) 12 A  
1211905000 Katteklo (Uncaria tomentosa) 12 A  
1211906000 Sitrongras (Cymbopogon citratus) 12 A  
1211909040 Bertramrot [Anacyclus pyrethrum]  12 A  
1211909090 Andre planter, plantedeler, frø og frukter av det slag som 

hovedsakelig brukes til fremstilling av 
parfymepreparater, til farmasøytiske preparater, til insekt- 
og soppbekjempende midler eller liknende, friske eller 
tørkede, også skårne, knuste eller pulveriserte  

12 A  

1212200000 Alger  12 A  
1212910000 Sukkerbeter  12 A  
1212991000 Sukkerrør   12 A  
1212999010 Johannesbrød og johannesbrødfrø  12 A  
1212999090 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  

12 A  

1213000000 Halm og agner av korn, ubearbeidd, også hakket, malt, 
presset eller i form av pelleter  

12 A  

1214100000 Mel og pelleter av luserne (alfalfa) 12 A  
1214900000 Kålrot, fôrbeter, fôrrøtter, høy, kløver, esparsett, fôrkål, 

lupiner, vikker og liknende fôrprodukter, også i form av 
pelleter  

12 A  

1301200000 Gummi arabicum  0 A  
1301904000 Tragacantha (tragant) 0 A  
1301909010 Skjellakk  0 A  
1301909090 Andre naturlige gummier, harpikser, gummiharpikser og 

oleoresiner (f.eks. balsamer),  
12 A  

1302111000 Konsentrat av valmuehalm  12 A  
1302119000 Andre vegetabilske safter og ekstrakter  12 A  
1302199900 Andre vegetabilske safter og ekstrakter, unntatt i former 

eller pakninger for detaljsalg  
12 A  

1404909010 Vegetabilske produkter av det slag som hovedsakelig 
brukes til stopning eller polstring, også lagvis, med eller 
uten støttemateriale, unntatt kapok  

0 A  

1404909090 Andre vegetabilske produkter, ikke nevnt eller innbefattet 
annet sted. 

12 A  

1501001000 Svinefett (herunder smult) 12 E  
1501003000 Fjærfefett  12 E  
1502001100 Ikke-emulgert talg og annet ubearbeidd fett, denaturert  12 A  
1502001900 Annet ikke-emulgert talg og annet ubearbeidd fett, 

unntatt denaturert  
12 A  

1502009000 Annet fett av storfe, sauer eller geiter, unntatt det som 
hører under posisjon 15.03  

0 A  

1503000000 Solarstearin, isterolje, oleoestearin (presstalg), 0 A  
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oleomargarin og talgolje, ikke emulgert, oppblandet eller 
bearbeidd på annen måte  

1505001000 Ullfett, ubearbeidd  0 A  
1505009100 Lanolin  0 A  
1505009900 Annet ullfett og fettstoffer utvunnet derav  0 A  
1506001000 Klovolje  0 A  
1506009000 Andre animalske fettstoffer og oljer samt deres 

fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede  
0 A  

1507100000 Rå soyaolje, også avslimet  0 A  
1507901000 Soyaolje, raffinert, tilsatt høyst 1 % denatureringsmiddel  12 A  

1507909000 Soyaolje, raffinert, unntatt soyaolje tilsatt høyst 1 % 
denatureringsmiddel  

12 A  

1508100000 Jordnøttolje, ubearbeidd  0 A  
1508900000 Jordnøttolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke 

kjemisk omdannede. 
12 A  

1509100000 Jomfruolje  12 E  
1509900000 Olivenolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke 

kjemisk omdannede  
12 E  

1510000000 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  

12 C  

1511100000 Rå palmeolje  12 B  
1511900000 Palmeolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke 

kjemisk omdannede  
12 B  

1512111000 Rå solsikkeolje  0 A  
1512112000 Rå saflorolje  0 A  
1512191000 Annen solsikkeolje, unntatt rå olje  12 B  
1512192000 Annen saflorolje, unntatt rå olje  12 B  
1512210000 Rå bomullsfrøolje, også befridd for gossypol 12 B  
1512290000 Annen bomullsfrøolje, unntatt rå olje, også befridd for 

gossypol  
12 B  

1513110000 Kokosolje (kopraolje), rå  0 A  
1513190000 Annen kokosolje (kopraolje) og dens fraksjoner  0 A  
1513211000 Palmekjerneolje, rå  12 A  
1513212000 Babassuolje, rå  0 A  
1513291000 Raffinert palmekjerneolje  12 B  
1513292000 Raffinert babassuolje  12 A  
1514110000 Raps- og rybsolje med lavt innhold av erukasyre, rå  0 A  

1514190000 Annen raps- og rybsolje med lavt innhold av erukasyre, 
unntatt rå olje  

12 A  

1514910000 Andre rå oljer  0 A  
1514990000 Andre oljer, unntatt rå oljer  12 A  
1515110000 Linolje, rå  0 A  
1515190000 Annen linolje, unntatt rå olje  12 B  
1515210000 Maisolje, rå  12 E  
1515290000 Maisolje, unntatt rå olje  12 E  
1515300000 Ricinusolje (kastorolje) og dens fraksjoner 0 A  
1515500000 Sesamolje og dens fraksjoner  12 A  
1515900010 Kinesisk treolje og dens fraksjoner  0 A  
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1515900090 Andre vegetabilske fettstoffer og oljer (herunder 
jojobaolje), samt deres fraksjoner, også raffinerte, men 
ikke kjemisk omdannede  

12 B  

1601000000 Pølser og liknende produkter av kjøtt, flesk, slakteavfall 
eller blod; tilberedte næringsmidler på basis av disse 
produkter  

25 D 17% 

1602100000 Homogeniserte næringsmidler 25 D 17% 
1602200000 Tilberedte eller konserverte produkter av lever av alle 

slags dyr  
25 D 17% 

1602311000 Tilberedt eller konservert kjøtt av kalkun, i krydrede og 
fryste stykker 

25 D 17% 

1602319000 Annet tilberedt eller konservert kjøtt av kalkun  25 D 17% 
1602321100 Tilberedt eller konservert kjøtt av høns, i halve og kvarte 

bakparter, samt stykker derav  
25 D 17% 

1602321900 Annet tilberedt eller konservert kjøtt av høns, i krydrede 
og fryste stykker  

25 D 17% 

1602329000 Annet tilberedt eller konservert kjøtt av høns  25 D 17% 
1602391000 Tilberedt eller konservert kjøtt av annet fjærfe som hører 

under posisjon 01.05, i krydrede og fryste stykker 
25 D 17% 

1602399000 Annet tilberedt eller konservert kjøtt av annet fjærfe som 
hører under posisjon 01.05, unntatt i krydrede og fryste 
stykker  

25 D 17% 

1602410000 Skinke og stykker derav  25 D 17% 
1602420000 Svinebog og stykker derav  25 D 17% 
1602490000 Annet tilberedt eller konservert kjøtt av svin, herunder 

blandinger  
25 D 17% 

1602500000 Tilberedt eller konservert kjøtt av storfe  25 D 17% 
1602900000 Annet tilberedt eller konservert kjøtt, herunder produkter 

av blod av alle slags dyr  
25 D 17% 

1701111000 Chancaca (panela, raspadura) 12 A  
1701119000 Rått rørsukker, uten tilsetning av smaks- eller 

fargestoffer, unntatt chancaca (panela, raspadura) 
25 A  

1701120000 Rått betesukker, uten tilsetning av smaks- eller 
fargestoffer  

25 E  

1701910000 Raffinert rør- og betesukker samt kjemisk ren sakkarose, 
i fast form, med tilsetning av smaks- eller fargestoffer  

12 B  

1701991000 Kjemisk ren sakkarose  12 C  
1701999000 Annet rør- eller betesukker, i fast form  25 E  
1702110000 Laktosa og laktosesirup som, beregnet av tørrstoffet, 

inneholder minst 99 vektprosent laktose, uttrykt som 
vannfri laktose  

0 A  

1702191000 Laktose  0 A  
1702192000 Laktosesirup  12 C  
1702200000 Lønnesukker og lønnesirup  12 A  
1702301000 Glukose og glukosesirup uten innhold av fruktose eller 

som i tørr tilstand inneholder mindre enn 20 vektprosent 
fruktose og minst 99 vektprosent glukose, uttrykt som 
vannfri glukose (dekstrose) 

0 A  

1702302000 Glukosesirup  17 E  
1702309000 Glukose uten innhold av fruktose eller som i tørr tilstand 

inneholder mindre enn 20 vektprosent fruktose  
12 C  

1702401000 Glukose  17 C  
1702402000 Glukosesirup  17 C  
1702600000 Annen fruktose og fruktosesirup som i tørr tilstand 

inneholder mer enn 50 vektprosent fruktose, unntatt 
12 E  
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invertsukker  

1703100000 Melasse av rørsukker  12 A  
1703900000 Annen melasse fremstilt ved utvinning eller raffinering 

av sukker, unntatt av rørsukker  
12 A  

1801001100 Rå kakaobønner til såing  12 A  
1801001900 Rå kakaobønner, unntatt til såing 12 A  
1801002000 Kakaobønner, hele eller splittede, brente  12 A  
1802000000 Kakaoskall, kakaohinner og annet kakaoavfall  12 A  
2001100000 Agurker, tilberedte eller konserverte med eddik eller 

eddiksyre  
25 D 17% 

2002100000 Tomater, hele eller i stykker, tilberedte eller konserverte 
på annen måte enn med eddik eller eddiksyre  

25 A  

2003100000 Sopper av slekten Agaricus, tilberedte eller konserverte 
på annen måte enn med eddik eller eddiksyre  

25 A  

2003200000 Trøfler, tilberedte eller konserverte på annen måte enn 
med eddik eller eddiksyre  

25 A  

2003900000 Andre sopper, tilberedte eller konserverte på annen måte 
enn med eddik eller eddiksyre  

25 A  

2005100000 Homogeniserte grønnsaker, tilberedte eller konserverte på 
annen måte enn med eddik eller eddiksyre, ikke fryste  

25 A  

2005400000 Erter (Pisum sativum). tilberedte eller konserverte på 
annen måte enn med eddik eller eddiksyre, ikke fryste 

25 B  

2005510000 Bønner (Vigna spp., Phaseolus spp.), avskallede, 
tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik 
eller eddiksyre, ikke fryste 

25 A  

2005590000 Andre bønner (Vigna spp., Phaseolus spp.), tilberedte 
eller konserverte på annen måte enn med eddik eller 
eddiksyre, ikke fryste 

25 A  

2005600000 Asparges, tilberedte eller konserverte på annen måte enn 
med eddik eller eddiksyre, ikke fryste 

25 A  

2005700000 Oliven, tilberedte eller konserverte på annen måte enn 
med eddik eller eddiksyre, ikke fryste 

25 D 17% 

2005910000 Bambusskudd, tilberedte eller konserverte på annen måte 
enn med eddik eller eddiksyre, ikke fryste 

25 A  

2005991000 Artiskokker, tilberedte eller konserverte på annen måte 
enn med eddik eller eddiksyre, ikke fryste 

25 A  

2005992000 Søte pepperfrukter (Capsicum annuum), tilberedte eller 
konserverte på annen måte enn med eddik eller 
eddiksyre, ikke fryste 

25 A  

2005999000 Andre grønnsaker og grønnsakblandinger, tilberedte eller 
konserverte på annen måte enn med eddik eller 
eddiksyre, ikke fryste 

25 A  

2008191000 Akajounøtter (cashewnøtter), tilberedte eller konserverte 
på annen måte, også tilsatt sukker eller annet 
søtningsstoff eller alkohol  

25 A  

2008192000 Pistasienøtter, tilberedte eller konserverte på annen måte, 
også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff eller alkohol  

25 A  

2008199000 Andre, herunder blandinger, tilberedte eller konserverte 
på annen måte, også tilsatt sukker eller annet 
søtningsstoff eller alkohol  

25 A  

2008201000 Ananas, tilberedte eller konserverte i vann tilsatt sukker 
eller annet søtningsstoff, herunder sirup  

25 A  

2008209000 Annen ananas, tilberedte eller konserverte på annen måte, 
også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff eller alkohol  

25 A  

2008300000 Sitrusfrukter, tilberedte eller konserverte på annen måte, 
også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff eller alkohol  

25 A  
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2008400000 Pærer, tilberedte eller konserverte på annen måte, også 
tilsatt sukker eller annet søtningsstoff eller alkohol  

25 A  

2008500000 Aprikoser, tilberedte eller konserverte på annen måte, 
også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff eller alkohol  

25 A  

2008601000 Kirsebær og moreller, tilberedte eller konserverte i vann 
tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, herunder sirup  

25 A  

2008609000 Andre kirsebær og moreller, tilberedte eller konserverte 
på annen måte, også tilsatt sukker eller annet 
søtningsstoff eller alkohol  

25 A  

2008702000 Ferskener, herunder nektariner, tilberedte eller 
konserverte i vann tilsatt s sukker eller annet 
søtningsstoff, herunder sirup  

25 A  

2008709000 Andre ferskener, herunder nektariner, tilberedte eller 
konserverte på annen måte, også tilsatt sukker eller annet 
søtningsstoff eller alkohol  

25 A  

2008800000 Jordbær, tilberedte eller konserverte på annen måte, også 
tilsatt sukker eller annet søtningsstoff eller alkohol  

25 A  

2008920000 Blandinger av frukter, nøtter og andre spiselige 
plantedeler, tilberedte eller konserverte på annen måte, 
også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff eller alkohol  

25 A  

2009110000 Appelsinsaft, ugjæret og ikke tilsatt alkohol, også tilsatt 
sukker eller annet søtningsstoff, fryst  

25 D 9% 

2009120000 Appelsinsaft, ugjæret og ikke tilsatt alkohol, også tilsatt 
sukker eller annet søtningsstoff, ikke fryst, med en Brix-
verdi på høyst 20 

25 D 9% 

2009190000 Annen appelsinsaft, ugjæret og ikke tilsatt alkohol, også 
tilsatt sukker eller annet søtningsstoff  

25 D 9% 

2009210000 Grapefruktsaft (herunder pompelmussaft), ugjæret og 
ikke tilsatt alkohol, også tilsatt sukker eller annet 
søtningsstoff, med en Brix-verdi på høyst 20  

25 A  

2009290000 Annen grapefruktsaft (herunder pompelmussaft), ugjæret 
og ikke tilsatt alkohol, også tilsatt sukker eller annet 
søtningsstoff  

25 A  

2009310000 Saft av andre sitrusfrukter, ugjæret og ikke tilsatt alkohol, 
også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med en Brix-
verdi på høyst 20  

25 B  

2009391000 Sitronsaft som hører under posisjon 0805.50.21, ugjæret 
og ikke tilsatt alkohol, også tilsatt sukker eller annet 
søtningsstoff  

25 B  

2009399000 Saft av andre sitrusfrukter, ugjæret og ikke tilsatt alkohol, 
også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff  

25 B  

2009410000 Ananassaft, ugjæret og ikke tilsatt alkohol, også tilsatt 
sukker eller annet søtningsstoff, med en Brix-verdi på 
høyst 20 

25 A  

2009490000 Annen ananassaft, ugjæret og ikke tilsatt alkohol, også 
tilsatt sukker eller annet søtningsstoff  

25 A  

2009500000 Tomatsaft, ugjæret og ikke tilsatt alkohol, også tilsatt 
sukker eller annet søtningsstoff  

25 A  

2009610000 Druesaft (herunder druemost), ugjæret og ikke tilsatt 
alkohol, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff, med 
en Brix-verdi på høyst 30 

25 A  

2009690000 Annen druesaft (herunder drue most), ugjæret og ikke 
tilsatt alkohol, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff  

25 A  

2009710000 Eplesaft, ugjæret og ikke tilsatt alkohol, også tilsatt 
sukker eller annet søtningsstoff, med en Brix-verdi på 
høyst 20 

25 A  

2009790000 Annen eplesaft, ugjæret og ikke tilsatt alkohol, også 
tilsatt sukker eller annet søtningsstoff  

25 A  
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2009801100 Saft av papaya, ugjæret og ikke tilsatt alkohol, også tilsatt 
sukker eller annet søtningsstoff  

25 A  

2009801200 Saft av pasjonsfrukt (Passiflora edulis), ugjæret og ikke 
tilsatt alkohol, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff  

25 A  

2009801300 Saft av guanabana (Annona muricata), ugjæret og ikke 
tilsatt alkohol, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff  

25 A  

2009801400 Mangosaft, ugjæret og ikke tilsatt alkohol, også tilsatt 
sukker eller annet søtningsstoff  

25 A  

2009801500 Saft av camu camu (Myrciaria dubia), ugjæret og ikke 
tilsatt alkohol, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff  

25 A  

2009801900 Saft av andre frukter, ugjæret og ikke tilsatt alkohol, også 
tilsatt sukker eller annet søtningsstoff  

25 A  

2009802000 Grønnsaksaft, ugjæret og ikke tilsatt alkohol, også tilsatt 
sukker eller annet søtningsstoff  

25 A  

2009900000 Saftblandinger, ugjæret og ikke tilsatt alkohol, også tilsatt 
sukker eller annet søtningsstoff  

25 A  

2204100000 Musserende vin  17 A  
2204210000 Andre viner; druemost hvor gjæringen er hindret eller 

avbrutt ved tilsetning av alkohol, på emballasje med 
innhold høyst 2 liter  

17 A  

2204291000 Druemost hvor gjæringen er hindret eller avbrutt ved 
tilsetning av alkohol  

0 A  

2204299000 Vin på emballasje med innhold over 2 liter  17 A  
2204300000 Annen druemost  17 A  
2206000000 Andre gjærede drikkevarer (f.eks. eplevin (sider), 

pærevin og mjød); blandinger av gjærede drikkevarer og 
alkoholfrie drikkevarer, ikke nevnt eller innbefattet annet 
sted  

17 A  

2207100000 Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke minst 80 vol. 
%  

12 A  

2302100000 Kli, spissmel og andre reststoffer, også i form av pelleter, 
fra sikting, maling eller annen behandling av mais  

12 A  

2302300000 Kli, spissmel og andre reststoffer, også i form av pelleter, 
fra sikting, maling eller annen behandling av hvete  

12 A  

2302400010 Kli, spissmel og andre reststoffer, også i form av pelleter, 
fra sikting, maling eller annen behandling av ris  

12 A  

2302400090 Kli, spissmel og andre reststoffer, også i form av pelleter, 
fra sikting, maling eller annen behandling av annet korn  

12 A  

2302500000 Kli, spissmel og andre reststoffer, også i form av pelleter, 
fra sikting, maling eller annen behandling av belgfrukter  

12 A  

2303100000 Reststoffer fra stivelsesfremstilling og liknende 
reststoffer  

12 A  

2303200000 Betepulp, bagasse og annet avfall fra sukkerfremstilling  12 A  

2303300000 Drank og annet avfall fra bryggerier eller brennerier  12 A  
2304000000 Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i 

form av pelleter, etter utvinning av soyaolje  
0 A  

2305000000 Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i 
form av pelleter, etter utvinning av jordnøttolje  

0 A  

2306100000 Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i 
form av pelleter, etter utvinning av fettstoffer eller oljer 
av bomullsfrø  

12 A  

2306200000 Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i 
form av pelleter, etter utvinning av fettstoffer eller oljer 
av linfrø  

0 A  

2306300000 Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i 
form av pelleter, etter utvinning av fettstoffer eller oljer 

12 A  
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av solsikkefrø  

2306410000 Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i 
form av pelleter, etter utvinning av fettstoffer eller oljer 
av raps- og rybsfrø med lavt innhold av erukasyre  

12 A  

2306490000 Andre oljekaker og andre faste reststoffer, også malte 
eller i form av pelleter, etter utvinning av fettstoffer eller 
oljer av raps- og rybsfrø  

12 A  

2306500000 Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i 
form av pelleter, etter utvinning av fettstoffer eller oljer 
av kokosnøtter eller kopra  

12 A  

2306600000 Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i 
form av pelleter, etter utvinning av fettstoffer eller oljer 
av palmenøtter eller palmekjerner 

12 A  

2306900000 Andre 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 

12 A  

2307000000 Vinberme; rå vinstein  12 A  
2308001000 Mel av fløyelsblomst (marigold)  12 A  
2308009000 Andre vegetabilske materialer og vegetabilsk avfall, 

vegetabilske reststoffer og biprodukter, også i form av 
pelleter, av det slag som brukes til dyrefôr, ikke nevnt 
eller innbefattet annet sted 

12 A  

2309101000 Hunde- eller kattemat, i pakninger for detaljsalg, i lufttett 
lukket emballasje  

12 A  

2309109000 Annen hunde- eller kattemat, i pakninger for detaljsalg  12 A  
2401101000 Svart tobakk, ikke strippet  12 A  
2401102000 Lys tobakk, ikke strippet  12 A  
2401201000 Svart tobakk, helt eller delvis strippet  12 A  
2401202000 Lys tobakk, helt eller delvis strippet 12 A  
2401300000 Avfall av tobakk  12 A  
2402100000 Sigarer, cerutter og sigarilloer med innhold av tobakk 12 A  

2402201000 Sigaretter med innhold av svart tobakk  12 A  
2402202000 Sigaretter med innhold av lys tobakk  12 A  
2402900000 Sigarer, cerutter, sigarilloer og sigaretter med innhold av 

tobakkerstatninger  
12 A  

2403100000 Røyketobakk, også med innhold av tobakkerstatninger, 
uansett mengde 

12 A  

2403910000 "Homogenisert" eller "rekonstituert" tobakk 12 A  
2403990000 Annen bearbeidd tobakk samt andre varer fremstilt av 

tobakkerstatninger; tobakkekstrakter og tobakkessenser  
12 A  

3501100000 Kasein  0 A  
3501901000 Kaseinlim  12 A  
3501909000 Kaseinater og andre kaseinderivater  0 A  
3502110000 Eggalbumin, tørket  12 B  
3502190000 Andre eggalbuminer  12 B  
3502200000 Melkealbumin, herunder konsentrater av to eller flere 

myseproteiner  
12 A  

3502901000 Albuminer  12 A  
3502909000 Albuminater og andre albuminderivater  0 A  
3505100000 Dekstrin og annen modifisert stivelse  17 E  
3505200000 Lim  12 A  
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Varebeskrivelse  Basis 
tollsats 

Avtrappings- 
kategori 

Obs. 

3809100000 Midler for etterbehandling og preparater for å 
fremskynde farging eller fiksering av fargestoffer samt 
andre produkter eller preparater, på basis av stivelse eller 
stivelsesprodukter, av det slag som brukes innenfor 
tekstil-, papir- og lærindustrien eller liknende industrier  

12 A  

3823110000 Stearinsyre  12 B  
3823120000 Oleinsyre  12 B  
3823130000 Talloljefettsyrer  12 B  
3823190000 Andre industrielle monokarboksylfettsyrer; sure oljer fra 

raffinering  
0 A  

3823701000 Laurylalkohol  0 A  
3823702000 Cetylalkohol  0 A  
3823703000 Stearylalkohol  0 A  
3823709000 Andre industrielle fettalkoholer  0 A  
 

_______________ 
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